
 
 

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ บริษัท ทีทซีีแอล จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “BB+” ด้วย
แนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะทางการตลาดของบรษิทัซึ่งเป็นที่
ยอมรบัในธุรกจิให้บรกิารด้านการออกแบบวศิวกรรม การจดัหาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการ
ก่อสรา้งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement, and Construction -- EPC) และกระแสเงนิสด
ทีส่ม ่าเสมอจากธุรกจิผลติไฟฟ้า อนัดบัเครดติยงัพจิารณารวมถงึโครงสร้างทางการเงนิและสภาพ
คล่องทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้จากการขายเงนิลงทุนในธุรกจิไฟฟ้า อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติดงักล่าวถูก
ลดทอนลงจากผลการด าเนินงานทีอ่่อนแอจากภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรงและวงจรทีข่ ึน้ลงของธุรกจิ
รบัเหมาก่อสรา้ง  

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ขายทรพัยสิ์นเพ่ือลดแรงกดดนัทางการเงิน  

บริษัทตัดสินใจขายทรพัย์สินในหลาย ๆ ส่วนที่ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก เพื่อให้
โครงสรา้งทางการเงนิทีอ่่อนแอดขีึน้และเพือ่สภาพคล่องทีเ่พยีงพอ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทที่อ่อนแอ และมกีารตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัลูกหนี้การค้า
จ านวนมาก ท าใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัลดลงอย่างมากในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา ปัจจยัเหล่านี้ท า
ให้อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนสูงขึ้นถึง 74% ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งเพิม่ความเสี่ยงที่จะผดิ
ขอ้ก าหนดในเงือ่นไขการกูย้มืเงนิได ้

ในช่วงปลายปี 2561 บรษิัทจงึด าเนินการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศ
ญี่ปุ่ นขนาด 30.5 เมกะวตัต์ มูลค่า 946 ล้านบาท ต่อมาในเดอืนเมษายน 2562 บรษิัทได้ขายหุ้น
ประมาณ 60% ในโครงการ Ahlone ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมขนาด 120 เมกะวตัตใ์น
ประเทศเมียนมา และยงัเป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างรายได้หลกัของบริษัทอีกด้วย ต่อมาในเดือน
สงิหาคม 2562 บริษัทขายหุ้นบุริมสทิธิทัง้หมดใน บริษัท นวนครการไฟฟ้า จ ากัด ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มขนาด 110 เมกะวตัต ์มลูคา่ 838 ลา้นบาท 

ดงันัน้ ในปี 2562 บรษิทัจะมเีงนิสดจากการขายทรพัยส์นิประมาณ 3.5 พนัลา้นบาทและรบัรูเ้ป็น
ก าไรประมาณ 800 ล้านบาท ถึงแม้ว่าก าไรที่ได้จะไม่สามารถชดเชยฐานทุนที่ลดลงไปได้
ทัง้หมด แตก่ารขายเงนิลงทุนเหล่าน้ีกช็่วยใหโ้ครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทัแขง็แกร่งขึน้และ
ชว่ยเพิม่สภาพคลอ่งไดอ้กีดว้ย 

การฟ้ืนฟธูรุกิจหลกัยงัคงเป็นประเดน็กงัวล 

ถงึแมว้่าบรษิทัจะลดแรงกดดนัในดา้นสภาพคล่องได ้ อนัดบัเครดติยงัคงสะทอ้นมมุมองว่า การฟ้ืนฟู
ธุรกจิหลกัของบรษิทัยงัคงมคีวามไม่แน่นอน บรษิทัมผีลการด าเนินงานทีอ่่อนแอลงในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา โดยมรีายได้ที่ลดลงอย่างมาก เป็นผลมาจากการชะลอการลงทุนของกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่
น ้ามนัและปิโตรเคมใีนภาคเอกชน และภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรง 

นอกจากน้ี โครงการบางส่วนของบรษิทัประสบปัญหาต้นทุนก่อสร้างเกนิงบประมาณและได้รบั
ผลกระทบจากลูกหนี้การคา้ทีค่้างช าระเงนิเป็นจ านวนมากจากโครงการเหมอืงเกลอื (Rock Salt 
Project) จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวนมากถงึประมาณ 1.3 พนัลา้นบาท
ในปี 2561 ในขณะทีใ่นช่วงครึง่แรกของปี 2562 ผลการด าเนินงานของบรษิทักย็งัคงไดร้บัผลกระทบ
จากการตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวนมากเช่นกนั 
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บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 

ทรสิเรทติ้งยงัคงมองว่าบรษิทัมคีวามอ่อนไหวต่อวฏัจกัรธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งเป็นอย่างมากเมือ่พจิารณาจากความเชีย่วชาญและขอบเขตงานทีบ่รษิทัรบั
ได ้ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 บรษิทัแทบจะไม่ไดง้านใหม่เลย ส่งผลให้มลูค่างานในมอืทีย่งัไม่ส่งมอบ (Backlog) ณ สิ้นเดอืนมถุินายน 2562 อยู่ที ่
1.24 หมืน่ลา้นบาท ซึง่ต ่ากว่าทีท่รสิเรทติ้งประมาณการไว ้ซึง่มลูค่า Backlog นี้จะช่วยรกัษาระดบัรายไดใ้นอนาคตเพยีง 1-2 ปีเท่านัน้    

กระแสเงินสดท่ีสม า่เสมอจากธรุกิจไฟฟ้า 

บรษิทัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพือ่สรา้งกระแสเงนิสดจากธุรกจิไฟฟ้าใหม้สีดัส่วนทีส่ามารถชดเชยความผนัผวนในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งของบรษิทั โดย
บรษิทัยงัคงถอืหุน้ 43% ในโครงการ Ahlone รวมถงึบรษิทัยงัมคีวามรบัผดิชอบอยู่ในโครงการ ดงันัน้ ทรสิเรทติ้งจงึรวมภาระหนี้และกระแสเงนิสดจาก
บรษิทั Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. (TTPMC) ซึง่ด าเนินงานโรงไฟฟ้า Ahlone มาตามสดัส่วนการถอืหุน้เพื่อใชใ้นการประเมนิสถานะการเงนิ
ของบรษิทั 

ถงึแมว้่าสดัส่วนการลงทุนในธุรกจิไฟฟ้าจะลดลง ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าธุรกจิไฟฟ้าจะสามารถสรา้งผลก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) อยู่ที ่400 ลา้นบาทต่อปี อกีทัง้ บรษิทัมแีผนลงทุนและก่อสรา้งส่วนขยายของโครงการ Ahlone เพื่อเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าอีก
จ านวน 356 เมกะวตัต์ซึง่บรษิทัจะตอ้งลงทุนอกีราว 1.1-1.2 หมืน่ลา้นบาท ซึง่สงูเกนิกว่าทีบ่รษิทัจะสามารถลงทุนเองได ้อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งมองว่า
ความเป็นไปไดข้องโครงการนี้จะยงัไมเ่กดิขึน้ในระยะอนัใกลน้ี้เนื่องจากระบบราชการทีล่่าชา้ของรฐับาลเมยีนมา อย่างไรกต็าม หากโครงการดงักล่าวผ่าน
การอนุมตักิจ็ะท าใหภ้าระหนี้ของบรษิทัเพิม่สงูขึน้ 

สถานะทางการตลาดเป็นท่ียอมรบัได้ในธรุกิจ EPC โดยเฉพาะงานก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรม  

บรษิทัมสีถานะทางการตลาดเป็นทีย่อมรบัไดใ้นธุรกจิ EPC ภายในประเทศ โดยเฉพาะงานก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสถานะทางธุรกจิของบรษิทั
เป็นที่ยอมรบัในกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้กลัน่น ้ามนัและบรษิัทปิโตรเคมรีายใหญ่หลายราย บรษิัทยงัเป็นหนึ่งในผู้รบัเหมาก่อสร้างชัน้น า 5 อนัดบัแรกที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในแงข่องรายไดแ้ละขนาดของสนิทรพัยด์ว้ย อกีทัง้ บรษิทัสามารถรบังานทีม่ขีนาดใหญ่มากขึน้ทัง้ในประเทศ
และในต่างประเทศหลาย ๆ แห่ง 

บรษิทัคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการส่งเสรมิทางธุรกจิร่วมกนักบั Sojitz Corporation (Sojitz) ซึ่งไดเ้ขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัในสดัส่วน 9% 
ในช่วงปีทีผ่่านมา ซึ่งจะช่วยเพิม่โอกาสทางธุรกจิ อย่างไรกต็าม การสนับสนุนทางธุรกจิในระดบัทีม่ากยิง่ขึน้ยงัคงต้องรอการพสิูจน์ต่อไป ในขณะทีก่าร
ขยายก าลงัการผลติของกลุ่มลกูคา้ของบรษิทั คาดว่าจะล่าชา้จากเดมิ เนื่องจากความตอ้งการทีเ่ตบิโตในระดบัต ่า ภายใตส้มมตฐิานพื้นฐานของทรสิเรทติ้ง 
คาดว่าบรษิทัจะมรีายไดล้ดลงโดยบรษิทัจะไดง้านรบัเหมาก่อสรา้งใหม ่1 หมืน่ลา้นบาทต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ซึง่น้อยกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ 

จากมลูค่า Backlog ปัจจุบนั ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดข้องบรษิทัจะอยู่ที ่1.03 หมืน่ลา้นบาทในปีนี้ หลงัจากนัน้บรษิทัจะมรีายไดอ้ยู่ทีป่ระมาณ 8-9 พนัลา้น
บาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะสามารถลดต้นทุนลงไดใ้นช่วงที่รายได้ของบรษิทัลดลง ซึ่งจะช่วยให้อตัราสว่นก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายตอ่รายไดข้องบรษิทัอยูท่ี่ประมาณ 7%-8%  

ภาระหน้ีลดลงอย่างมาก  

ภาระหนี้ของบรษิทัปรบัตวัดขี ึน้อย่างมากจากปี 2561 จากการขายทรพัย์สนิทีล่งทุนในธุรกจิไฟฟ้า เนื่องจากรายงานงบการเงนิของบรษิทัไม่ไดส้ะทอ้น
ภาระหนี้ทัง้หมด ดงันัน้ ในการประเมนิอนัดบัเครดติ ทรสิเรทติ้งจงึได้รวมภาระหนี้ของโครงการ Ahlone ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัไวด้ว้ยเพื่อ
สะทอ้นภาระหนี้ของบรษิทัทัง้หมด ณ เดอืนมถุินายน 2562 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนลดลงอย่างมากเป็น 55.2% จาก 74.2% ในปี 2561 

ภายใตส้มมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้รวมของบรษิทัจะลดลงมาอยู่ทีป่ระมาณ  3.9-4.7 พนัลา้นบาทในช่วง 3 ปีขา้งหน้าหรอือตัราส่วนหนี้สนิ
ทางการเงนิต่อเงนิทุนอยู่ทีป่ระมาณ 50% อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิจะค่อย ๆ สงูขึน้จนมาอยู่ทีร่ะดบัเกนิกว่า 14% ในช่วง 
3 ปีขา้งหน้า ขณะทีอ่ตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายจะอยู่ในช่วง 3.2-4.0 เท่า  

สภาพคล่องท่ีสามารถจดัการได้  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าสภาพคล่องของบรษิทัจะสามารถจดัการได ้โดย ณ เดอืนมถุินายน 2562 บรษิทัมภีาระหนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า
จ านวน 3.9 พนัลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จ านวน 1.5 พนัล้านบาท และหุน้กูจ้ านวน 2.4 พนัลา้นบาท ในขณะที่แหล่งสภาพคล่องของ
บรษิัทคอืเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้จ านวน 3.6 พนัลา้นบาท นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัในช่วง 12 
เดอืนขา้งหน้าจะอยู่ทีป่ระมาณ 400 ลา้นบาทดว้ย ทัง้นี้ เราคาดว่าบรษิทัจะท าการต่ออายุเงนิกูย้มืระยะสัน้ออกไปและออกหุน้กูช้ดุใหมเ่พือ่ทีจ่ะรกัษาสภาพ
คล่องเอาไว ้

ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่าบรษิทัจะสามารถบรหิารโครงสรา้งทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิของหุน้กูต่้อไปไดใ้นช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า โดย
เงือ่นไขทางการเงนิของหุน้กูก้ าหนดใหบ้รษิทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ให้ไม่เกนิ 3 เท่า ทัง้นี้ อตัราส่วน
ดงักล่าวอยู่ที ่1.74 เท่า ณ เดอืนมถุินายน 2562 
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บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

สมมตฐิานกรณพีืน้ฐานทีส่ าคญั ๆ ของทรสิเรทติ้งมดีงันี้ 

 บรษิทัจะไดง้านรบัเหมาก่อสรา้งใหมม่ลูค่า 2 พนัลา้นบาทในปี 2562 และมลูค่า 1 หมืน่ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 
 อตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งอยู่ที ่7.5% 
 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานจะอยู่ในช่วง 7%-8%  
 ค่าใชจ้่ายฝ่ายทุนอยู่ที ่80-90 ลา้นบาทต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 
 ไมร่วมส่วนขยายของโครงการ Ahlone  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถไดง้านใหม่ทีม่มีลูค่าสูงเพื่อเพิม่มลูค่างานในมอืที่
ยงัไม่ส่งมอบในขณะทีบ่รษิัทมคีวามสามารถในการท าก าไรสูงขึน้ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานคาดว่าจะอยู่ที่ระดบั 7%-8% ในขณะที่อตัราส่วน
หนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนคาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 50% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติจะเกดิขึ้นหากความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิัทแขง็แกร่งขึ้นอย่างมาก จนท าให้
อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานอยู่ระดบัเกนิกว่า 8% ในขณะเดยีวกนัอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิปรบัเพิม่ขึน้เป็น 15% 
และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนคงอยู่ทีป่ระมาณ 50% ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ในทางตรงขา้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัอาจมกีารปรบัลดลงหากความสามารถในการท าก าไรและโครงสรา้งทางการเงนิของ
บรษิทัอ่อนแอลงมากยิง่ขึน้  
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บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------- 
  ม.ค.-มิ.ย. 

2562 
***           2561 2560 2559            2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  5,782 8,360 10,474 20,028 21,534 
ก าไรจากการด าเนินงาน  527 (2,038) 795 1,016 912 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  241 (2,202) 225 895 1,094 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  558 (1,944) 1,058 1,240 1,372 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  346 (2,265) 690 701 844 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  193 475 437 445 370 
เงนิลงทุน  16 652 117 90 108 
สนิทรพัยร์วม  18,317 19,360 23,865 25,812 25,897 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  3,899 7,883 10,118 6,710 8,242 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  3,167 2,747 4,095 6,341 6,289 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 8.70 (23.95) 7.10 5.01 4.23 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  (15.70) **       (15.55) 1.41 5.65 7.22 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 2.89 (4.09) 2.42 2.79 3.71 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 (2.58) **         (4.05) 9.56 5.41 6.01 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  (47.74) **       (28.74) 6.82 10.45 10.24 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   55.18 74.16 71.19 51.41 56.72 

*  งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
** ปรบัปรงุดว้ยการรวมทรพัยส์นิ หนี้สนิ และกระแสเงนิสดจากโครงการ Ahlone ตามสดัส่วนการถอืหุน้โดยบรษิทั (43%) 

เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561  
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) (TTCL) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


