
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูข้อง บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” โดย
อันดับเครดิตดงักล่าวสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่นอนของบริษัทจากการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประสบการณ์ของผูบ้รหิารจากการเป็นผูบุ้กเบกิในธุรกจิผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย์ และความแน่นอนด้านประสิทธภิาพโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของ
บรษิัท อย่างไรก็ตาม อนัดบัเครดติดงักล่าวถูกจ ากดัจากความเสี่ยงจากการลงทุนของบรษิัทใน
ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างก าไรก่อนก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัมภีาระหนี้เพิม่ขึน้ในช่วงลงทุนนี้ 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

กระแสเงินสดท่ีแน่นอนจากการลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้า 

ทริสเรทติ้งคาดว่าในช่วงปี 2561-2564 กระแสเงนิสดหลกัของบริษัทยงัคงมาจากการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยในปี 2560 EBITDA ของบริษัทมาจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประมาณ 90% ส่วนอีก 10% นัน้มาจากธุรกจิติดตัง้ระบบไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาและธุรกจิอื่น ๆ  

บรษิทัเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีเ่ปิดด าเนินงานแลว้ 36 แห่งผ่านบรษิัท
ย่อย โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โรงไฟฟ้า
ทัง้หมดมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และไดร้บัส่วนเพิม่ราคา
รบัซื้อไฟฟ้า (Adder) ทีอ่ตัรา 8 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง (หน่วย) เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากการ
เริม่ด าเนินงานเชงิพาณชิย ์ 

กระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยน์ัน้สามารถคาดการณ์ไดแ้ละมคีวาม
แน่นอน เนื่องจากบรษิทัมอีตัราค่ารบัซื้อไฟฟ้าทีแ่น่นอนจากสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและความเสีย่งทีจ่ะ
ไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากผูซ้ื้อไฟฟ้าอยู่ในระดบัต ่า 

ผลการด าเนินงานดีกว่าท่ีประมาณการ 

ประสบการณ์ของผู้บรหิารในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ช่วยเสรมิความแขง็แกร่งให้แก่บรษิัท 
โดยบรษิทัเป็นผูพ้ฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์ชงิพาณชิยร์ายแรกของประเทศ  

ผลการด าเนินงานของบรษิัทยงัคงดกีว่าที่ทรสิเรทติ้งประมาณการ โดยในปี 2560 บรษิัทสามารถ
ผลติไฟฟ้าได ้385 ลา้นหน่วยสงูกว่าทีเ่ราคาดการณ์ไว ้12% ซึง่แนวโน้มนี้ยงัคงด าเนินอยู่ในช่วงครึง่
แรกของปี 2561 ซึ่งบรษิทัสามารถผลติไฟฟ้าได ้195 ล้านหน่วย หรอืคดิเป็น 57% ของประมาณ
การทัง้ปี 

ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าผลการด าเนินงานทีด่ขีองบรษิทัจะยงัคงอยู่ต่อไปในอนาคต เนื่องจากการเลอืกใช้
อุปกรณ์ทีไ่ดร้บัการรบัรองและผ่านการพสิูจน์แลว้รวมถงึการด าเนินงานโรงไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
โดยโรงไฟฟ้าของบรษิทัไดร้บัการตดิตัง้อุปกรณ์ส าคญัทีม่มีาตรฐาน เช่น แผ่นเซลล์แสงอาทติย์และ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าซึ่งบรษิทัสัง่ซื้อจากผู้จ าหน่ายที่มชีื่อเสยีง ได้แก่ Kyocera Corporation 
(Kyocera) และ SMA Solar Technology AG (SMA) โดยผูจ้ าหน่ายทัง้ 2 รายมกีารรบัประกนั
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ระยะยาวใหแ้ก่บรษิทั 

ทริสเรทติ้งประมาณการว่าในระหว่างปี 2561-2564 บริษัทน่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 
360-380 ล้านหน่วยต่อปีจากโรงไฟฟ้า 36 แห่งของบริษัท โดยประมาณการนี้อยู่บนสมมติฐาน
ประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าที ่78% โดยมรีะดบัความน่าจะเป็น 50% ทีค่าดว่าจะสามารถผลติไฟฟ้า

  

บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 134/2561 
 13 กนัยายน 2561 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

หุน้กูม้ปีระกนั A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

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

 
 
 
ติดต่อ: 

เสรมิวทิย ์ศรโียธา 
sermwit@trisrating.com 
 

ประวติร ชยัช านะภยั, CFA 
pravit@trisrating.com 
 

ภารตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 
 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่า 
monthian@trisrating.com 
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บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

 

ได ้(P50) โดยคาดว่าบรษิทัจะมรีายไดจ้ากโรงไฟฟ้าดงักล่าวประมาณ 4,000 ลา้นบาทต่อปี  

นอกจากนี้ บรษิัทยงัเป็นผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 30 เมกะวตัต์ที่ Tottori ประเทศญี่ปุ่ น โดยโครงการนี้เริม่
ด าเนินงานเชงิพาณชิยใ์นช่วงปลายเดอืนเมษายน 2561 โดยคาดว่าบรษิทัจะไดร้บัเงนิปันผลประมาณ 5-6 ลา้นบาทต่อปี 

บริษทัอยู่ในช่วงลงทุนเพ่ิมเติม   

ทรสิเรทติ้งมองว่าการครบก าหนดอายุ Adder ซึ่งเริม่ตัง้แต่ปี 2563 ไปจนถงึปี 2568 จะเป็นตวักระตุ้นใหบ้รษิทัมองหาการเตบิโต เนื่องจากการหมดอายุ
ของ Adder นัน้จะท าให ้EBITDA ของบรษิทัไดร้บัผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะปี 2567-2568 ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องลงทุนในโครงการ
ใหม ่ๆ เพือ่ชดเชยรายไดท้ีห่ายไปของบรษิทั โดยบรษิทัน่าจะมกีารลงทุนในต่างประเทศเนื่องจากโอกาสการลงทุนในประเทศมคี่อนขา้งจ ากดั 

บรษิทัมแีผนจะลงทุนเพิม่เตมิในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่ น โดยบรษิัทมแีนวโน้มที่จะถอืหุน้ส่วนน้อยในโครง การ Ukujima 
Mega Solar ขนาดก าลงัการผลติ 480 เมกะวตัต์ โดยโครงการนี้มมีูลค่าการลงทุนประมาณ 58,000 ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จงึมี
ผูเ้ขา้ร่วมพฒันาโครงการ 8 ราย คาดว่าจะเริม่ก่อสรา้งในปี 2562 และใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 4 ปี โครงการนี้ยงัคงมคีวามเสีย่งในการก่อสรา้งใน
ระดบัสูง นอกจากนี้ บรษิัทยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 65 เมกะวตัต์ ซึ่งมมีลูค่าการลงทุน
ประมาณ 9,600 ลา้นบาท ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะถอืหุน้ส่วนใหญ่ในโครงการนี้ 

ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าความเสีย่งในการด าเนินการโครงการทัง้ 2 นี้จะสามารถจดัการได ้ซึง่ไดพ้จิารณาถงึความเสีย่งทีต่ ่าของประเทศและผูร้บัซื้อไฟฟ้า รวมถงึ
สถานะทางการเงนิของผูร้่วมลงทุนในโครงการแลว้ 

เราประมาณการว่าทัง้ 2 โครงการจะน ามาซึง่รายไดพ้อสมควรตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป ซึ่งน่าจะช่วยชดเชยรายไดท้ีล่ดลงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ในประเทศไทยได ้เนื่องจากมลูค่าการลงทุนในประเทศญี่ปุ่ นค่อนขา้งสูงดงันัน้จงึคาดว่าผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจะน้อยกว่าโครงการปัจจุบนัของ
บรษิทั เมือ่มองไปขา้งหน้า คาดว่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวรของบรษิทัอาจจะอยู่ในระดบัต ่ากว่า 10% 

ภาระหน้ีน่าจะสงูขึน้แต่อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้  

บรษิทัมหีนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ลดลงเหลอื 9,116 ลา้นบาท ณ เดอืนมถุินายน 2561 จากการช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยบรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิ
ทางการเงนิต่อเงนิทุนดขีึน้จาก 52.3% ณ ปี 2559 เป็น 41.1% ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2561 ในขณะทีฐ่านทุนของบรษิทักเ็พิม่ขึน้ประมาณ 1,100 ลา้นบาท
จากการออกหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ Kyocera Corporation ซึง่เป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตรข์องบรษิทั  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมยีงัคงมโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งไปจนถงึปลายปี 2562 โดยคาดว่าอตัราส่วนหนี้ทางการเงนิต่อเงนิทุนจะลดลงอยู่ในระดบั
ต ่ากว่า 25% อย่างไรกต็าม อตัราส่วนดงักล่าวอาจจะเพิม่สูงกว่า 35% ในปี 2564 จากสมมตฐิานของเราซึ่งคาดว่าบรษิทัจะมคี่าใชจ้่ายฝ่ายทุนประมาณ 
11,900 ลา้นบาท เพือ่ใหโ้ครงการใหม ่ๆ แลว้เสรจ็ ซึง่โครงสรา้งเงนิทุนดงักล่าวนี้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

ทรสิเรทติ้งมองว่าการลงทุนใหม่ ๆ ของบรษิทัจะไม่ท าใหโ้ครงสร้างเงนิทุนของบรษิทัอ่อนแอลงอย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากบรษิัทมเีงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดประมาณ 2,500 ลา้นบาท และมหีลกัทรพัยเ์ผือ่ขายอกีประมาณ 1,300 ลา้นบาท ซึง่สามารถเป็นแหล่งเงนิทุนส าหรบัการลงทุนในโครงการ
ใหม ่ๆ ของบรษิทัไดด้ว้ย อย่างไรกต็าม อตัราส่วนโครงสรา้งเงนิทุนอาจจะเพิม่ขึน้เป็น 40% ในกรณทีีม่กีารลงทุนนอกเหนือจากทีป่ระมาณการไวใ้นระยะ 
3 ปีขา้งหน้า 

ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าบรษิทัจะม ีEBITDA ประมาณ 3,500-4,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2561-2564 โดยระดบั EBITDA นี้เพยีงพอส าหรบัการช าระ
คนืเงนิกูท้ีค่รบก าหนดช าระของบรษิทั โดยในช่วงครึง่หลงัของปี 2561 บรษิทัมหีุน้กูค้รบก าหนดช าระประมาณ 2,400 ลา้นบาท ในขณะทีหุ่น้กู้ของบรษิทั
ประมาณ 2,400 ลา้นบาทจะครบก าหนดช าระในปี 2562 ประมาณ 1,700 ลา้นบาทจะครบก าหนดช าระในปี 2563 และอกีประมาณ 2,200 ลา้นบาทจะครบ
ก าหนดช าระในปี 2564  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาระดบัประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าใหส้งูกว่า 75% ไดใ้นอกี 3 ปี
ขา้งหน้า ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัม ี EBITDA อย่างน้อยที่ระดบั 3,500-4,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่คาดว่าบรษิทัจะยงัคงด าเนินนโยบายทางการเงนิแบบ
ระมดัระวงัโดยทีก่ารลงทุนขยายธุรกจิของบรษิทัไมน่่าจะส่งผลกระทบต่อสถานะความยดืหยุ่นทางการเงนิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติอาจปรบัเพิม่ขึ้นไดห้ากบรษิทัสามารถเพิม่ EBITDA ได้อย่างต่อเนื่องจากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างผลก าไรหรอืบรษิทัได้รบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีแ่ขง็แกร่งในขณะทีบ่รษิทัสามารถควบคุมภาระหนี้ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัเชงิลบต่ออนัดบัเครดติอาจเกดิขึน้ไดจ้ากประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าทีถ่ดถอยลงจนส่งผลต่อความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิ
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บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

 

สดของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั หรอืการขยายธุรกจิดว้ยการก่อหนี้ในระดบัสงู 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

 

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

2561 
2560 2559 2558            2557 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  3,064 6,015 5,460 5,006 4,363 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  2,069 4,042 3,941 3,885 3,384 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย  1,767 3,437 3,301 3,265 2,851 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  2,090 4,081 3,954 3,910 3,422 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,791 3,398 3,199 3,083 2,453 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  261 618 746 898 979 
เงนิลงทุน  8 90 91 220 1,377 
สนิทรพัยร์วม  24,973 23,027 24,232 24,736 25,571 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  9,116 9,220 10,700 13,023 14,426 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  13,089 11,208 9,766 8,470 7,100 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 67.54 67.20 72.18 77.59 77.55 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  14.72 **        15.29 13.93 13.22 12.59 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 8.02 6.60 5.30 4.35 3.50 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 2.20 **          2.26 2.71 3.33 4.22 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  38.40 **        36.86 29.89 23.67 17.00 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   41.05 45.13 52.28 60.59 67.01 

*  งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) (SPCG) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
SPCG196A: หุน้กูม้ผีูค้ ้าประกนัชนิดทยอยช าระคนืเงนิตน้ 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2562 A 
SPCG18DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,800 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A 
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. 2561  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 ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


