
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งปรบัเพิม่อนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) เป็นระดบั “A” 
จากระดบั “A-” การปรบัเพิม่สะทอ้นถงึสถานะเครดติทีแ่ขง็แกร่งขึน้จากกระแสเงนิสดที่เตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถงึผลการด าเนินงานทีน่่าพอใจของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลมของ
บรษิทั 

ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งไดเ้พิม่อนัดบัเครดติหุน้กูม้กีารค ้าประกนับางส่วนของบรษิทัเป็นระดบั 
“A” จากระดบั “A-” ดว้ยเช่นกนั และยงัคงอนัดบัเครดติหุน้กูม้กีารค ้าประกนัทีร่ะดบั “AA” เช่นเดมิ 
ทัง้นี้ หุน้กูท้ ัง้หมดของบรษิทัไดร้บัการค ้าประกนัโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งไดร้บั
การจดัอันดบัเครดติในระดบัสากล (International Scale) ที่ระดบั “BBB+” จาก S&P Global 
Ratings 

อนัดบัเครดติของบรษิัทสะท้อนถงึกระแสเงนิสดที่มขีนาดใหญ่และมัน่คง จากพอร์ตการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงผลการด าเนินงานที่สม ่าเสมอของโครงการโรงไฟฟ้าที่มอียู่  และสถานะ
ทางการเงนิทีจ่ะดขี ึน้หลงัจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เสรจ็สมบูรณ์ อย่างไรกต็าม
อนัดบัเครดติถูกจ ากดัดว้ยโครงการผลติแบตเตอรีซ่ึ่งมขีนาดทีใ่หญ่และมคีวามเสีย่งในการพฒันาที่
สงู 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

กระแสเงินสดขนาดใหญ่และมัน่คงจากพอรต์การลงทุน 

กระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัไดร้บัการสนับสนุนจากสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power 
Purchase Agreement -- PPA) กบัผูร้บัซื้อไฟฟ้าทีแ่ขง็แกร่ง ประกอบดว้ย การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค โดยสญัญาซื้อขายไฟฟ้าช่วยปิดความเสีย่งดา้นอุปสงค ์และ
ไดใ้หส้่วนเพิม่ของอตัราค่าไฟฟ้า (Adder) เป็นเวลา 10 ปีซึง่จะช่วยเพิม่กระแสเงนิสดและอตัราก าไร
ใหอ้ยู่ในระดบัสงูเป็นระยะเวลานาน ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารทีต่ ่าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ยงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนต่อความมัน่คงในการสรา้งกระแสเงนิสดอกีดว้ย 

ทรสิเรทติ้งมองว่าโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ จะยงัคงเป็นแหล่งกระแสเงนิสดของบรษิทัเป็นระยะ
เวลานาน โดย ณ ปัจจุบนั โรงไฟฟ้าทัง้หมดของบรษิทัไดด้ าเนินการเชงิพาณิชย์ครบหมดแลว้ โดย
ก าลงัการผลติรวมของบรษิัทเท่ากบั 664 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
จ านวน 4 โครงการก าลงัการผลติ 278 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าพลงังานลม 2 โครงการก าลงัผลติ 
386 เมกะวตัต์ 

ผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าท่ีน่าพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงานที่ม ัน่คงของบริษัทนัน้ได้ร ับการสนับสนุนจากการปฏิบัติงานที่เรียบง่ายของ
โครงการพลงังานแสงอาทติย์ รวมถึงการเลอืกใช้เทคโนโลยทีี่ได้รบัการพสิูจน์แล้วและอุปกรณ์ที่
น่าเชือ่ถอื ผลการด าเนินงานโดยรวมของโรงไฟฟ้าของบรษิทัยงัคงดกีว่าทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ไว้
ประมาณ 6.4%  

ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได้ทัง้หมดในปี 2561 มจี านวนทัง้สิ้น 894 ลา้นหน่วย คดิเป็นเพิม่ขึ้น 12.2% 
จาก 800 ล้านหน่วยในปี 2560 โดยเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ประมาณ 602 ล้านหน่วย และจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมหรอืโครงการหาดกงัหนัจ านวน 292 ลา้น
หน่วย 

  

  

บริษทั พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 71/2562 
 10 พฤษภาคม 2562 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูม้กีารค ้าประกนับางส่วน  A 

หุน้กูม้กีารค ้าประกนั  AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 09/04/61 
อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

09/04/61 A- Stable 
02/06/59 BBB+ Stable 
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ประวติร ชยัช านะภยั, CFA 
pravit@trisrating.com 
 

เสรมิวทิย ์ศรโียธา 
sermwit@trisrating.com 
 

วยิดา ประทมุสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
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บริษทั พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 

กระแสเงินสดก าลงัจะเพ่ิมขึน้จากโครงการหนุมาน 

การเริม่ต้นปฏบิตัิการของโครงการหนุมานซึ่งมกี าลงัการผลติขนาด 260 เมกะวตัต์ จะเป็นปัจจยัหลกัที่ท าใหก้ระแสเงนิสดมกีารเตบิโตในช่วงปี 2562-
2563 โดยโครงการนี้เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของบรษิัทซึ่งมกี าลงัการผลติคดิเป็น 39% ของก าลงัการผลติทัง้หมด โดยโครงการดงักล่าวได้เริม่
ด าเนินการผลติไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในเดอืนเมษายน 2562 ทีผ่่านมา ซึ่งส่งผลใหก้ าลงัการผลติทีด่ าเนินงานแลว้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ถงึ 64% เป็น 664  
เมกะวตัต์ในปี 2562 

เมือ่โครงการหนุมานสามารถด าเนินงานไดเ้ตม็ปี ทรสิเรทติ้งคาดว่าปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดร้วมจากโรงไฟฟ้าทุกแห่งน่าจะมจี านวนอย่างน้อย 1,400 ลา้น
หน่วยต่อปีในปี 2563 ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าทัง้หมดจะ
อยู่ทีป่ระมาณ 10,000 ลา้นบาทต่อปี  

สถานะทางเครดิตมีความแขง็แกร่งมากขึน้ 

ในมุมมองของทรสิเรทติ้ง ความเสีย่งทีน่่าเป็นห่วงในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานลมไดล้ดลงอย่างมนีัยส าคญั ผลการด าเนินงานที่ดอีย่างต่อเนื่องของ
โครงการหาดกงัหนันัน้ไดล้ดความกงัวลต่อความสามารถของบรษิทัในการจดัการโรงไฟฟ้าพลงังานลมดงักล่าว ในขณะที่ความเสีย่งดา้นการก่อสรา้งของ
โครงการหนุมานกส็ิ้นสุดลงเช่นกนัหลงัจากโครงการเริม่ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบแลว้ นอกจากนี้ สถานะทางเครดติยงัไดร้บัประโยชน์จากการความ
หลากหลายทีเ่พิม่ขึน้ของแหล่งทีม่าของผลก าไรและการกระจายตวัของพืน้ทีท่ีข่องโครงการเหล่านัน้ตัง้อยู่ 

สถานะทางการเงนิของบรษิทัปรบัตวัดขี ึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไดร้บัแรงหนุนจากกระแสเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ EBITDA ของบรษิทัเตบิโตเป็นประมาณ 7,200 
ลา้นบาทในปี 2561 จาก 4,100 ลา้นบาทในปี 2558 โดยอตัราส่วนหนี้สนิทีป่รบัปรุงแลว้ต่อ EBITDA ปรบัตวัดขี ึน้โดยลดลงเหลอื 3.5 เท่าในปี 2561 

ความพยายามในการลดความเส่ียงในการพฒันาโครงการแบตเตอร่ี 

อันดบัเครดิตยังคงถูกลดทอนจากความเสี่ยงในการพฒันาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ ซึ่งได้ตัง้เป้าหมายที่ก าลงัการผลิต 50  
กกิะวตัต์ชัว่โมงต่อปี การลงทุนดงักล่าวคาดว่าจะใช้เงนิประมาณ 100,000 ลา้นบาท ซึ่งสูงกว่าส่วนของผู้ถอืหุ้นประมาณ 4 เท่า ทรสิเรทติ้งประเมนิว่า
ธุรกจิการผลติแบตเตอรี่นัน้มคีวามไม่แน่นอนสูง โดยความเสี่ยงหลกัประกอบดว้ย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยทีีใ่ช ้ความเป็นไปไดท้ี่การแข่งขนัจะ
รุนแรงยิง่ขึน้ และแนวโน้มราคาทีจ่ะลดลงจากอุปทานใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัไดด้ าเนินการป้องกนัหลายอย่างเพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าว อาท ิเช่น การเป็นเจา้ของเทคโนโลยทีีใ่ช้ผลติแบตเตอรี ่และการกระตุ้น
ความต้องการของแบตเตอรี่ผ่านการรเิริม่ในหลายโครงการ เช่น โครงการรถยนต์ไฟฟ้า โครงการเรอืด่วนไฟฟ้า การตดิตัง้สถานีชาร์จ และการพฒันา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีพ่่วงดว้ยแบตเตอรีใ่นประเทศเพื่อนบา้น นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดร้บัความร่วมมอืจาก Industrial Technology Research 
Institute จากไตห้วนัอกีดว้ย 

ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่า บรษิทัจะค่อย ๆ พฒันาโรงงานผลติแบตเตอรีท่ลีะเฟส และจะหาพนัธมติรเพือ่สนบัสนุนดา้นเงนิทุน การเริม่ต้นดว้ยโรงงานขนาดเลก็จะ
ช่วยลดผลกระทบจากความเสีย่งของโครงการ ทัง้นี้ บรษิทัวางแผนทดลองตลาดโดยเริม่การผลติแบตเตอรีใ่นเฟสแรกดว้ยก าลงัการผลติ 1 กกิะวตัต์ชัว่โมง 
โดยโรงงานดงักล่าวคาดว่าจะเริม่ด าเนินการเชงิพาณชิยไ์ดใ้นช่วงครึง่หลงัของปี 2562 

ส าหรบัในระยะที ่2 นัน้ แผนการขยายตวัยงัคงไมแ่น่นอนเนื่องจากขึน้อยู่กบัความส าเรจ็ของเฟสแรก ทัง้นี้ บรษิทัอาจจะแบ่งแผนการพฒันาออกเป็นเฟส
ย่อย ๆ ในกรณทีีค่วามตอ้งการของแบตเตอรีใ่นตลาดไมเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ตามทีค่าดไว ้

ยงัคงรกัษาสถานะทางการเงินท่ีดีได้ 

การใชเ้งนิทุนในช่วงปี 2562-2563 จะประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายส าหรบัการก่อสรา้งโครงการหนุมานอกีประมาณ 4,000 ลา้นบาทและโครงการใหม่อื่น ๆ 
ประมาณ 8,700 ลา้นบาท โดยโครงการใหมจ่ะประกอบดว้ยโรงงานผลติแบตเตอรีเ่ฟสแรกจ านวน 4,000 ลา้นบาท โรงงานผลติกรนีดเีซลและสารเปลีย่น
สถานะ (Phase Change Material) จ านวน 1,000 ลา้นบาท การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มแบตเตอรีจ่ านวน 1,500 ลา้นบาทและโครงการ
อื่น ๆ (เช่น รถยนต์ไฟฟ้า เรอืด่วนไฟฟ้าและสถานีชาร์จ) รวมอกีประมาณ 2,200 ล้านบาท นอกจากนี้ บรษิัทจ าเป็นต้องกูย้มืเงนิใหม่เพื่อใช้ทดแทนที่
สนิเชือ่จากผูจ้ าหน่ายอุปกรณ์ซึง่ถูกใชส้ าหรบัการพฒันาโครงการหนุมานเมือ่ปีทีแ่ลว้ 

ทรสิเรทติ้งมองว่าการด าเนินงานทีม่ ัน่คงของโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนและความแขง็แกร่งทางการเงนิของบรษิทัจะเป็นปัจจยัหลกัทีช่่วยรองรบัแผนการ
ลงทุนของบรษิทัได ้ถงึแมว้่าจ านวนหนี้สนิทีป่รบัปรุงแลว้คาดว่าจะเพิม่ขึน้ในปี 2562 แต่ทรสิเรทติ้งมองว่ากระแสเงนิสดทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็จะสามารถ
ชดเชยความเสีย่งดงักล่าว ซึ่งส่งผลท าใหบ้รษิทัจะยงัคงรกัษาสถานะทางการเงนิทีด่เีอาไว้ได ้ทรสิเรทติ้งยงัคาดการณ์ว่าอตัราส่วนหนี้ทีป่รบัปรุงแลว้ต่อ 
EBITDA น่าจะเพิม่ขึน้ในปี 2562 ก่อนทีจ่ะลดลงเป็น 3.5-4.0 เท่าในปี 2563 และ 2564 
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บริษทั พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 รายไดข้องบรษิทัจะเพิม่ขึน้เป็น 18,000-20,000 ลา้นบาทในปี 2563-2564 จาก 11,500 ลา้นบาทในปี 2561 รายไดข้องโครงการใหมท่ีร่วมอยู่ใน
ประมาณการไดแ้ก่ โรงงานผลติกรนีดเีซล และ PCM รวมถงึโรงงานผลติแบตเตอรีเ่ฟสแรก 

 EBITDA ทัง้หมดของบรษิทัคาดว่าจะเตบิโตเป็น 10,000 ลา้นบาทในช่วงปี 2563-2564 
 อตัราก าไร EBITDA จะอยู่ที ่50%-60% ในช่วงปี 2562-2564 
 อตัราการจ่ายเงนิปันผลจะอยู่ทีป่ระมาณ 20% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าธุรกจิผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลมของบรษิทัจะ
สรา้งกระแสเงนิสดไดอ้ย่างสม ่าเสมอตามทีว่างแผนไว้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะตดัสนิใจลงทุนในการพฒันาโครงการผลติแบตเตอรี่อย่างระมดัระวงั
  

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่ขึ้นของอนัดบัเครดตินัน้ค่อนขา้งจ ากดัในระยะกลาง เนื่องจากแรงกดดนัจากการลงทุนขนาดใหญ่ในโรงงานผลติแบตเตอรี ่อย่างไรกต็าม 
โอกาสในการปรบัอนัดบัเครดติขึน้อาจเกดิขึน้ได ้หากบรษิทัสามารถขยายฐานของกระแสเงนิสดไดอ้ย่างมาก ในขณะทีย่งัสามารถรกัษาสถานะทางการเงนิ
ทีด่ไีวไ้ด ้ในทางกลบักนั อนัดบัเครดติอาจถูกปรบัลดลงหากสถานะทางการเงนิของบรษิทัอ่อนแอกว่าทีค่าดการณ์ไวอ้ย่างมาก ซึ่งอาจเกดิจากการลงทุนที่
ใชเ้งนิกูอ้ย่างเกนิตวัหรอืการขาดทุนอย่างหนกัอนัเนื่องมาจากความผดิพลาดในการด าเนินโครงการใหม ่ๆ ของบรษิทั 

อนัดบัเครดติและแนวโน้มอนัดบัเครดติของหุน้กูม้กีารค ้าประกนัของบรษิัทสะท้อนถึงคุณภาพเครดติของผู้ค ้าประกนัคอืธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่ งได้รบั
อนัดบัเครดติในระดบัสากล (International Scale) ทีร่ะดบั “BBB+” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ จาก S&P Global Ratings ส่วนอนัดบัเครดติและ
แนวโน้มอนัดบัเครดติของหุน้กูม้กีารค ้าประกนับางส่วนสะทอ้นถงึคุณภาพเครดติของทัง้ผูค้ ้าประกนัและบรษิทัเองโดยอาจไดร้บัการปรบัเพิ่มขึน้หรอืลดลง
ไดใ้นกรณทีีเ่กดิการเปลีย่นแปลงของคุณภาพเครดติของผูค้ ้าประกนัหรอืของบรษิทัเอง 
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บริษทั พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

    
หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------------- 
  2561 2560 2559 2558            2557 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  11,578 11,584 10,415 9,202 7,590 
ก าไรจากการด าเนินงาน  6,984 6,423 5,545 4,142 2,372 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  5,302 4,907 4,256 3,377 1,971 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  7,168 6,503 5,466 4,150 2,385 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  6,033 5,344 4,463 3,460 2,025 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  1,106 1,202 1,009 661 340 
เงนิลงทุน  5,779 3,524 8,212 11,477 8,613 
สนิทรพัยร์วม  59,208 44,530 41,507 33,057 19,327 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  24,803 24,292 24,533 19,194 10,531 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  19,518 14,744 11,389 8,510 5,897 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 60.3 55.4 53.2 45.0 31.3 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  11.3 11.7 11.9 13.7 13.7 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 6.5 5.4 5.4 6.3 7.0 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 3.5 3.7 4.5 4.6 4.4 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  24.3 22.0 18.2 18.0 19.2 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   56.0 62.2 68.3 69.3 64.1 
 
* งบการเงนิรวม 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

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

บริษทั พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) (EA) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
EA197A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนับางส่วน 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A 
EA207A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 AA 
EA217A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA 
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 

 


