
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูข้อง บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” อนัดบั
เครดติสะท้อนถึงกระแสเงนิสดอนัแข็งแกร่งที่คาดการณ์ได้จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และ
สถานะการเงนิทีแ่ขง็แรง อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติดงักล่าวถูกจ ากดัจากความเสีย่งจากการลงทุน
ใหม่ของบริษัทเพื่อเสริมสร้างสินทรพัย์ที่เป็นโรงไฟฟ้า และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
อุตสาหกรรมพลงังานแสงอาทติย์ 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

กระแสเงินสดท่ีแน่นอนจากธรุกิจพลงังานแสงอาทิตย ์

ความแขง็แกร่งของบรษิทันัน้คาดการณ์จากแหล่งรายไดท้ีแ่น่นอนจากเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ บรษิทัเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่เปิดด าเนินงานแลว้ 36 แห่ง
ผ่านบรษิัทย่อย โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
โรงไฟฟ้าทัง้หมดมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) จ านวน 205.92  
เมกะวตัต์ และไดร้บัส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) ทีอ่ตัรา 8 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง (หน่วย) 
เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากการเริม่ด าเนินงานเชงิพาณชิย์ 

กระแสเงนิสดจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่คาดการณ์ได้เป็นผลจากการที่มอีตัราค่าไฟฟ้าที่
แน่นอนตามสญัญา ความเสีย่งดา้นการด าเนินงานทีต่ ่า และเครดติทีด่ขีองผูซ้ื้อไฟฟ้า ทรสิเรทติ้งคาด
ว่ากระแสเงินสดของบริษัทในช่วงปี 2562-2564 จะยังคงมาจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์เป็นหลกัแมว้่าบรษิทัพยายามขยายฐานรายไดไ้ปยงัธุรกจิอื่นกต็าม เช่น การตดิตัง้ระบบ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงานดีกว่าท่ีประมาณการ  

ประสบการณ์ของผูบ้รหิารในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ช่วยเสรมิความแขง็แกร่งใหแ้ก่บรษิทั โดย
บรษิทัเป็นผูพ้ฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์ชงิพาณชิยร์ายแรกของประเทศ 

บรษิทัยงัคงมผีลการด าเนินงานทีด่กีว่าทีท่รสิเรทติ้งประมาณการ โดยในปี 2561 บรษิทัสามารถผลติ
ไฟฟ้าได ้384 ล้านหน่วยสูงกว่าทีค่าดการณ์ไว ้4% ซึ่งแนวโน้มนี้ยงัคงด าเนินอยู่ในช่วง 4 เดอืนแรก
ของปี 2562 ซึง่บรษิทัสามารถผลติไฟฟ้าได ้136 ลา้นหน่วย หรอืคดิเป็น 37% ของประมาณการทัง้ปี 

ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิทัยงัจะมผีลการด าเนินงานทีด่ีต่อไปในอนาคต เนื่องจากการเลอืกใช้อุปกรณ์ที่
ไดร้บัการรบัรองและผ่านการพสิูจน์แลว้รวมถงึการด าเนินงานโรงไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ ในประมาณ
การกรณีฐาน ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าในระหว่างปี 2562-2564 บรษิทัน่าจะสามารถผลติไฟฟ้าได้
ประมาณ 362-365 ลา้นหน่วย โดยประมาณการนี้อยู่บนสมมตฐิานประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าที ่78% 
โดยมรีะดบัความน่าจะเป็น 50% ทีค่าดว่าจะสามารถผลติไฟฟ้าได ้(P50) โดยคาดว่าบรษิทัจะมรีายได้
จากโรงไฟฟ้าประมาณ 4,000 ลา้นบาทต่อปี  

กระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่ง   

การคงอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัสามารถสรา้งกระแสเงนิสดจ านวนวนมาก
ไดใ้นช่วงปี 2562-2564 ทัง้นี้ บรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) ทีค่่อนขา้งคงทีใ่นช่วงหลายปีทีผ่่านมาทีป่ระมาณ 4,000 ลา้นบาทต่อปี 

ดว้ยก าลงัการผลติตดิตัง้ทีเ่ท่ากนั บรษิทัสามารถผลติกระแสเงนิสดไดม้ากกว่าคู่แข่งรายอื่นในประเทศ
เนื่องจากบรษิทัมขีอ้ได้เปรยีบจากเงื่อนไขในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ดกีว่า โรงไฟฟ้าของบรษิทัได้รบั  
Adder ทีอ่ตัรา 8 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นอตัราสูงสุดที่รฐับาลสนับสนุนเพื่อส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจาก

  

บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 104/2562 
 3 กรกฎาคม 2562 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 13/09/61 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

17/08/60 A Stable 
04/06/58 A- Stable 
02/05/57 BBB+ Stable 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ณรงคช์ยั พรสริชิโูสภณ 
narongchai@trisrating.com 
 

รพพีล มหพนัธ ์
rapeepol@trisrating.com  
 

ภารตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 
 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่า 
monthian@trisrating.com 
 

 

 



บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 
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พลงังานแสงอาทติย์ ในประมาณการกรณีพื้นฐาน ทรสิเรทติ้งคาดว่าในช่วงปี 2562-2564 บรษิทัจะสามารถสรา้ง EBITDA ไดไ้ม่ต ่ากว่า 3,500 ลา้นบาท
ต่อปี 

บริษทัจ าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมเพ่ือรกัษาระดบักระแสเงินสดในอนาคต 
ถงึแมว้่าบรษิทัจะมผีลการด าเนินงานทีย่อดเยีย่มแต่กย็งัมคีวามเสีย่งทีก่ าไรจะหดตวัลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต กระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งจะปรบัตวัลดลง
ไปตาม Adder ทีจ่ะทยอยหมดอายุลงตัง้แต่ปี 2564 ถงึ 2567 ทัง้นี้ EBITDA ของบรษิทัจะเริม่ลดลงตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไปและจะลดลงอย่างรวดเรว็ในปี 
2567 เป็นผลใหบ้รษิทัตอ้งพยายามสรา้งก าลงัการผลติไฟฟ้าเพิม่เตมิ อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงมกีารลงทุนใหมใ่นระดบัทีไ่มม่าก 

บรษิัทได้ลงทุนในบรษิัทในประเทศญี่ปุ่ นซึ่งเป็นเจ้าของทีด่นิที่ให้เช่าแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 30 เมกะวตัต์ในจงัหวดัทตโตะร ิ
ประเทศญี่ปุ่ น โดยบรษิทัจะได้รบัเงนิปันผลประมาณ 2-3 ลา้นบาทต่อปี บรษิทัยงัคงมแีผนจะลงทุนในประเทศญี่ปุ่ นต่อไปโดยอาศยัการช่วยเหลอืจาก
หุน้ส่วนธุรกจิทีบ่รษิทัรูจ้กัมายาวนานคอื บรษิทั เคยีวเซร่า คอรป์อเรชัน่ (Kyocera) ทัง้นี้ บรษิทัมโีครงการพลงังานแสงอาทติย์ทีจ่ะต้องลงทุนอกีราว 612 
เมกะวตัต์ โดยบรษิทัตัง้ใจจะถอืหุน้ในแต่ละโครงการน้อยกว่า 20% และรบัรูร้ายไดใ้นลกัษณะของเงนิปันผลรบั 

ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าความเสีย่งในการด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นนัน้จะสามารถจดัการได ้ซึ่งไดพ้จิารณาถงึความเสี่ยง
ทีต่ ่าของประเทศและผูร้บัซื้อไฟฟ้า รวมถงึสถานะทางการเงนิของผูร้่วมลงทุนในโครงการแลว้ อย่างไรกต็าม แผนลงทุนในประเทศญี่ปุ่ นของบรษิทัทีม่อียู่
ในปัจจุบนัยงัไมส่ามารถชดเชยกระแสเงนิสดทีจ่ะหายไปในอนาคตจาก Adder ทีค่รบก าหนดอายุได ้

ความเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมของธรุกิจ  

ทรสิเรทติ้งเหน็ว่าการทีบ่รษิทัยงัคงมุง่ขยายการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยเ์พยีงอย่างเดยีวจะท าใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งมากขึน้จากการเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอ้มของธุรกจิทัง้จากอตัราค่าไฟฟ้าทีล่ดลง การแข่งขนัทีรุ่นแรง ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง และความเสีย่งดา้นผูซ้ื้อไฟฟ้าที่สูงขึ้น ใน
ปัจจุบนั โอกาสการลงทุนในธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทยมคีวามน่าสนใจลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัยุค เฟ่ืองฟูในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การ
แขง่ขนัทีส่งูขึน้ท าใหบ้รษิทัต่าง ๆ ตอ้งเสนออตัราค่าไฟฟ้าทีล่ดลง 

แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบนัใหค้วามส าคญัอย่างมากกบัพลงังานแสงอาทติย์ประเภททีต่ดิตัง้บนหลงัคาเพื่อผลติไฟฟ้าใชเ้อง ขณะที่
ผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ส่วนใหญ่กม็แีนวโน้มทีจ่ะหนัมาเสนอขายไฟฟ้าใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัภาคเอกชน
หรอืทีเ่รยีกว่า Private PPA มากขึน้ ซึง่บรษิทักม็แีผนทีจ่ะเขา้สู่ธุรกจิขายไฟฟ้าใหแ้ก่ภาคเอกชนเช่นกนัซึ่งถอืว่าเป็นการเปลีย่นแปลงรูปแบบทางธุรกจิที่
ส าคญัและจะเผชญิความเสีย่งทีส่งูขึน้ 

กระแสเงินสดและสภาพคล่องท่ีแขง็แกร่ง  

บรษิทัมรีะดบัหนี้สนิทีล่ดลงตลอดในช่วงหลายปีทีผ่่านมาจากกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งและนโยบายทางการเงนิแบบระมดัระวงัของผู้บรหิาร ในปี 2561 
อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที ่1.62 เท่า บรษิทัช าระคนืหนี้สนิทางการเงนิตามก าหนด
ท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 67% ในปี 2557 ลงมาเท่ากบั 33% ในปี 2561 และยงัคงลดลงเป็น 29% ในเดอืน
มนีาคม 2562 

ตามประมาณการกรณีฐาน ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัคงสามารถรกัษาผลการด าเนินงานทีด่ต่ีอไป โดยคาดว่าบรษิทัจะม ีEBITDA ปีละ 3,500 
ลา้นบาทในช่วงปี 2562-2564 ในขณะที่บรษิทัมคี่าใช้จ่ายฝ่ายทุนส าหรบัการบ ารุงรกัษาและขยายงานประมาณ 3,400 ลา้นบาทในช่วงเดยีวกนั ท าให้
บรษิทัจะม ีอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนลดลงเหลอื 20% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าและมอีตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ี
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงเท่ากบั 1.1 เท่า 

บรษิทัมสีภาพคล่องมาก ณ เดอืนมนีาคม 2562 บรษิทัมเีงนิสดเท่ากบั 100 ลา้นบาทและมหีลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดเท่ากบั 2,900 ลา้น
บาทเพยีงพอส าหรบัการช าระคนืหนี้หุน้กูจ้ านวน 2,400 ลา้นบาททีถ่งึก าหนดช าระในช่วง 12 เดอืนถดัไป นอกจากนี้ บรษิทัมหีนี้หุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระใน
ปี 2563 จ านวน 1,700 ลา้นบาท ปี 2564 จ านวน 2,200 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัมขีนาดของ EBITDA ทีเ่พยีงพอช าระหนี้ทีจ่ะถงึก าหนดช าระดงักล่าว 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 ในช่วงปี 2562-2564 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ 36 โครงการสามารถผลติไฟฟ้าไดป้ระมาณ 362-365 ลา้นหน่วยต่อปี 
 รายไดจ้ากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยป์ระมาณปีละ 3,900-4,100 ลา้นบาท 
 รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมประมาณปีละ 5,100-5,300 ลา้นบาท 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได้สงูกว่า 65% 
 ค่าใชจ้่ายฝ่ายทุนและเงนิลงทุนรวมประมาณ 300 ลา้นบาทในปี 2562 และประมาณ 1,500 ลา้นบาทต่อปีในปี 2563 และ 2564 
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แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นความคาดหวงัว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาระดบัประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าใหส้งูกว่า 75% ไดใ้นอกี 3 ปี
ขา้งหน้า ซึง่จะท าใหบ้รษิทัม ีEBITDA อย่างน้อยปีละ 3,500 ลา้นบาท ในขณะทีค่าดว่าบรษิทัจะยงัคงด าเนินนโยบายทางการเงนิแบบระมดัระวงัโดยทีก่าร
ลงทุนขยายธุรกจิของบรษิทัไมน่่าจะสง่ผลกระทบต่อสถานะความยดืหยุน่ทางการเงนิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติอาจปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถเพิม่ EBITDA ขึน้อย่างมนียัส าคญัไดอ้ย่างต่อเนื่องซึง่อาจเกดิจากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทีส่ามารถสรา้ง
ผลก าไรไดด้หีรอืบรษิทัไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนทีแ่ขง็แกร่งในขณะทีบ่รษิทัสามารถควบคุมภาระหนี้ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัเชงิลบต่ออนัดบัเครดติอาจเกดิขึ้นได้จากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ต ่ากว่าคาดจนส่งผลต่อความสามารถในการสร้าง
กระแสเงนิสดของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั หรอืการขยายธุรกจิดว้ยการก่อหนี้ในระดบัสงู 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

    
หน่วย: ลา้นบาท 
 

      -------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------- 
  ม.ค.-มี.ค. 

2562 
2561 2560 2559 2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  1,355 5,998 6,015 5,460 5,006 
ก าไรจากการด าเนินงาน  1,047 4,131 4,042 3,941 3,885 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  883 3,480 3,437 3,301 3,265 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,052 4,171 4,081 3,954 3,910 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  950 3,606 3,398 3,199 3,083 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  96 504 618 746 898 
เงนิลงทุน  7 17 90 91 220 
สนิทรพัยร์วม  23,450 22,798 23,027 24,232 24,736 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  5,958 6,776 9,220 10,700 13,023 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  14,673 13,881 11,208 9,766 8,470 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 77.26 68.88 67.20 72.18 77.59 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  14.71 15.80 15.29 13.93 13.22 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 10.98 8.28 6.60 5.30 4.35 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 1.43 1.62 2.26 2.71 3.33 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  61.39 53.21 36.86 29.89 23.67 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   28.88 32.80 45.13 52.28 60.59 
 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561  
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  31 ตุลาคม 2550 
                                                      
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) (SPCG) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
SPCG19DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,800 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A 
SPCG20DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
SPCG21DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
SPCG22DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,250 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
SPCG23DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 650 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A 
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 

 


