
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งลดอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากดั (มหาชน) เป็นระดบั “A-” จากเดมิทีร่ะดบั “A” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ 
ทัง้นี้  การลดอันดบัเครดิตสะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัทที่ปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและ
อุตสาหกรรมน ้าตาลทีฟ้ื่นตวัชา้กว่าคาด 

อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึประสบการณ์ทีย่าวนานของบรษิทัในอุตสาหกรรมน ้าตาลและการขยายกจิการ
ไปสู่ธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิน ้าตาล อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจาก
ราคาน ้าตาลทีป่รบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถงึความผนัผวนของปรมิาณผลผลติอ้อย และความเสีย่ง
จากการด าเนินธุรกิจอ้อยและน ้าตาลในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และ
ประเทศกมัพชูา 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ผลการด าเนินงานอ่อนตวักว่าคาด 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทในปีบญัช ี2561 ต ่ากว่าการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้ง กล่าวคอื ราคา
น ้าตาลที่ลดลงอย่างมากจากผลผลติส่วนเกนิของอ้อยทัว่โลกส่งผลท าให้ก าไรของบรษิทัลดลง โดย
อตัราก าไรจากการด าเนินงานซึง่วดัจากอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่ายต่อรายไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 13.8% ในปีบญัช ี2561 เมือ่เทยีบกบัระดบั 10.5% ในปีบญัช ี
2560 แต่ต ่ากว่าทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ไวท้ี่ระดบั 17.8% ทัง้นี้ ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจ าหน่ายของบรษิัทลดลงมาอยู่ที่ 2.89 พนัล้านบาทในปีบญัช ี2561 ซึ่งต ่ากว่า
ประมาณการของทรสิเรทติ้งทีร่ะดบั 3.4 พนัลา้นบาท 

ในปีบญัช ี2563 การบรโิภคน ้าตาลทัว่โลกมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงต ่ากวา่ปรมิาณผลผลติน ้าตาลทัว่โลก ซึ่ง
จะยงัคงเป็นปัจจยัดา้นลบต่อราคาน ้าตาลทัว่โลกอยู่ อย่างไรก็ตาม ทรสิเรทติ้งคาดว่าวฏัจกัรขาลงใน
อุตสาหกรรมน ้าตาลจะค่อย ๆ ฟ้ืนตวัตัง้แต่ปีบญัช ี2563 เป็นตน้ไปหลงัจากราคาน ้าตาลทีต่กต ่าในช่วง 
3 ปีช่วยท าใหป้รมิาณการผลติอ้อยและน ้าตาลส่วนเกนิลดลง มกีารคาดการณ์ว่าราคาน ้าตาลทรายจะ
อยู่ทีร่ะดบัราคาเฉลีย่ 14.0-16.0 เซนต์ต่อปอนดเ์มือ่เทยีบกบัราคาเฉลีย่ 6 เดอืนในปีบญัช ี2562 ซึ่งอยู่
ทีร่ะดบั 12.5 เซนต์ต่อปอนด์ ดงันัน้ ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่าอตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิัท
น่าจะค่อย ๆ ฟ้ืนตวัโดยล าดบัมาอยู่ทีร่ะดบั 15%-16% ในปีบญัช ี2562-2565 

โรงงานน ้าตาลในต่างประเทศยงัคงฉุดรัง้ผลการด าเนินงานของบริษทั  

บรษิทัด าเนินธุรกจิโรงงานน ้าตาลใน (สปป. ลาว) และประเทศกมัพูชามาตัง้แต่ปีบญัช ี2553 โดยมเีงนิ
ลงทุนทัง้สิ้นประมาณ 1.6 พนัลา้นบาท ณ เดอืนตุลาคม 2561 และมกีารดอ้ยค่าของเงนิลงทุนทัง้สิ้น
เท่ากบั 1.4 พนัลา้นบาท ดงันัน้ มลูค่าทางบญัชขีองเงนิลงทุนของบรษิทัย่อยในทัง้ 2 ประเทศจงึลดลง
เหลอืเท่ากบั 200 ลา้นบาท ในการนี้ บรษิทัมสีดัส่วนรายไดท้ีม่าจาก สปป. ลาว และกมัพูชาน้อยกว่า 
5% ของรายไดร้วม 

ปัจจุบนัการด าเนินธุรกจิโรงงานน ้าตาลของบรษิัทในประเทศกมัพูชาอยู่ระหว่างขัน้ตอนการขายเงนิ
ลงทุน ส่วนปรมิาณน ้าตาลทีผ่ลติไดใ้น สปป. ลาว นัน้กย็งัคงต ่ากว่าจุดคุม้ทุนในปีการผลติ 2561/2562 
บรษิัทย่อยในประเทศดงักล่าวได้รบัผลกระทบจากราคาน ้าตาลที่ปรบัตวัลดลงอย่างมากและยงัคง
รายงานผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธริวมทัง้สิน้ 21 ลา้นบาทในช่วงครึง่แรกของปีบญัช ี2562 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าการด าเนินธุรกจิน ้าตาลใน สปป. ลาว และกมัพูชาของบรษิทัจะยงัคงเผชญิกบัความ
ทา้ทายต่าง ๆ เช่น ความผนัผวนของปรมิาณออ้ยและราคาน ้าตาล รวมทัง้การแข่งขนัทีรุ่นแรงระหว่าง

  

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)   

ครัง้ท่ี 137/2562 
 4 กนัยายน 2562 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 04/09/61 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

13/11/56 A Stable 
24/11/49 A- Stable 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
จฑุาทพิ จติรพรหมพนัธุ ์
jutatip@trisrating.com 
 

สุชนา ฉนัทาดศิยั 
suchana@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 

ศศพิร วชัโรทยั 
sasiporn@trisrating.com 
 

 

 



บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
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ผูป้ระกอบการน ้าตาลและความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบต่าง ๆ เป็นตน้ 

ความต้องการใช้เงินทุนหมนุเวียนท่ีเพ่ิมขึน้ส่งผลท าให้าาระหน้ีของบริษทัปรบัตวัสูงขึน้   

ภาระหนี้รวมของบรษิทัปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็น 2.36 หมืน่ลา้นบาท ณ เดอืนตุลาคม 2561 จาก 2.18 หมืน่ลา้นบาท ณ เดอืนตุลาคม 2560 ระยะเวลาเกบ็
สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 97 วนัในปีบญัช ี2561 เมือ่เทยีบกบัค่าเฉลีย่ที ่77 วนัในช่วงปีบญัช ี2559-2560 สาเหตุมาจากการมสีนิคา้คงเหลอื
จากสญัญาขายน ้าตาลทีย่งัไมไ่ดส้่งมอบทีเ่พิม่ขึน้ในปีการผลติ 2560/2561 ดงันัน้ บรษิทัจงึยงัคงมคีวามตอ้งการเงนิทุนหมนุเวยีนทีส่งูขึน้ 

ในทางตรงกนัขา้ม แผนการลงทุนของบรษิทัมแีนวโน้มจะปรบัตวัลดลง ทัง้นี้ คาดว่าค่าใชจ้่ายลงทุนของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบั 400-900 ลา้นบาทต่อปีในช่วง
ปีบญัช ี2562-2565 โดยบรษิทัวางแผนจะใชเ้งนิลงทุนส่วนใหญ่ไปในการขยายก าลงัการผลติและซ่อมบ ารุงประจ าปี ดงันัน้ ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่าอตัราส่วน
หนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัจะค่อย ๆ ปรบัตวัลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 45% ในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า เมือ่เทยีบกบัระดบั 60.9% ในช่วง 6 เดอืนแรก
ของปีบญัช ี2562 และระดบั 55.9% ในช่วงปีบญัช ี2561 ในขณะทีอ่ตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิรวมของบรษิทันัน้คาดว่าจะ
ปรบัตวัดขี ึน้ ส่วนอตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายนัน้คาดว่าจะอยู่ในระดบัประมาณ 3-4 เท่าในช่วง
ปีบญัช ี2562-2565 

มีสถานะทางการตลาดท่ีแขง็แกร่ง 

ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัมาจากการมผีลงานทีย่าวนานในอุตสาหกรรมน ้าตาล โดยบรษิทัมสี่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของผลผลติน ้าตาลที่
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 โดยมสีดัส่วนผลผลติน ้าตาลอยู่ทีป่ระมาณ 7%-8% คณะผูบ้รหิารของบรษิทัมปีระสบการณ์ในธุรกจิน ้าตาลมายาวนานมากกว่า 70 ปี 
ลกูคา้หลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ กลุ่มผูผ้ลติอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ ซึ่งกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเหล่านี้ใหค้วามส าคญักบัความน่าเชื่อถอืของบรกิารและ
คุณภาพของสนิคา้เนื่องจากสนิคา้ของลกูคา้เหล่านี้เป็นผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นทีต่อ้งการเฉพาะ ดงันัน้ บรษิทัจงึสามารถจ าหน่ายสนิคา้ในราคาสูงไดต้ามคุณภาพ
ของสนิคา้ทีผ่ลติ 

การขยายกิจการไปยงัธรุกิจปลายน ้า 

ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องของบรษิทัส่วนใหญ่เกดิจากการน าผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติน ้าตาลมาพฒันาต่อยอด ผลพลอยไดส้่วนใหญ่คอืชานออ้ย กากหมอ้
กรอง และกากน ้าตาล บรษิทัน าชานออ้ยมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิหลกัในโรงงานไฟฟ้า ส่วนกากหมอ้กรองนัน้น ามาใชผ้ลติเป็นปุ๋ ยเพือ่ใชใ้นการปลกูออ้ย ในขณะ
ทีก่ากน ้าตาลน ามาใชผ้ลติเอทานอล ธุรกจิปลายน ้าของบรษิทัประกอบดว้ยธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า ธุรกจิเอทานอล และธุรกจิปุ๋ ย อนึ่ง บรษิทัไดเ้ริม่ธุรกจิที่
เกีย่วเนื่องกบัน ้าตาลมานานมากกว่า 10 ปีแลว้ 

รายไดจ้ากธุรกจิพลงังานและธุรกจิปุ๋ ยคดิเป็นประมาณ 7%-10% ของรายไดร้วมของบรษิทั ในขณะทีส่ดัส่วนการลงทุนของบรษิทัในการผลติเอทานอลนัน้
เป็นการด าเนินงานผ่านการถอืหุน้ในสดัส่วน 40% ใน บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้มมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไร
จากการลงทุนในบรษิทับบีจีไีอปีละประมาณ 90-120 ลา้นบาทในช่วงปีบญัช ี2562-2565    

มีสถานะสาาพคล่องท่ีเพียงพอ 

ในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่าสภาพคล่องของบรษิทัจะยังคงเพยีงพอ ภายใต้สมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่า อตัราส่วนก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะเพิม่ขึน้เป็น 2.7-3.0 พนัลา้นบาทในปีบญัช ี2562-2565 ตามการฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปของราคาน ้าตาล นอกจากนี้  ส านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายยงัจะจ่ายเงนิให้แก่บรษิัทอีกประมาณ 300-350 ล้านบาทต่อปีเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนการผลติน ้าตาลจากระบบแบ่งปันผลประโยชน์ดว้ย ทัง้นี้ ณ เดอืนเมษายน 2562 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 134 ลา้น
บาท และมวีงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชอ้ยู่จ านวน 1.57 หมืน่ลา้นบาท ในขณะทีม่ภีาระหนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระอยู่ที ่0.9-4.9 พนัลา้นบาทต่อปีในปีบญัช ี
2562-2565 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 รายไดร้วมของบรษิทัจะลดลง 5%-8% ต่อปีในช่วงปีบญัช ี2562-2563 และจะค่อย ๆ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ราว ๆ 6%-9% ต่อปีในระหว่างปีบญัช ี2564-
2565 

 อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัจะปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็น 20% ต่อปีและอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได้
ของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 16% ต่อปีในระหว่างปีบญัช ี2562-2565 

 ค่าใชจ้่ายลงทุนทัง้หมดของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 900 ลา้นบาทในปีบญัช ี2562 และ 400 ลา้นบาทในระหว่างปีบญัช ี2563-2565 

  



บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
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แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
น ้าตาลเอาไวไ้ด ้ในขณะทีร่ะบบแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมน ้าตาลไทยและรายไดจ้ากธุรกจิไฟฟ้าจะช่วยลดความผันผวนในธุรกจิผลติน ้าตาล
ใหแ้ก่บรษิทัได ้

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติอาจเกดิขึ้นไดห้ากผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทฟ้ืนตวัอย่างมัน่คงเป็นระยะเวลานาน ในทาง
ตรงกนัขา้ม การปรบัลดอนัดบัเครดติสามารถเกดิขึน้ไดใ้นกรณีที่ผลการด าเนินงานของบรษิทัอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ การ
ลงทุนทีใ่ชเ้งนิกูจ้ านวนมาก ซึง่จะท าใหง้บการเงนิและเงนิสดส่วนเกนิทีร่องรบัการช าระหนี้อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องก็อาจส่งผลต่อการปรบัลดอนัดบัเครดติ
ของบรษิทัดว้ยเช่นกนั 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม ------------------ 
  พ.ย. 2561- 

เม.ย. 2562 
2561 2560 2559            2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  6,541 18,705 16,186 17,186 17,946 
ก าไรจากการด าเนินงาน  1,743 2,585 1,699 2,605 2,569 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  908 1,751 1,028 2,585 1,363 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,739 2,890 2,114 3,785 2,468 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,339 2,009 1,438 2,695 1,602 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  348 737 675 7250 827 
เงนิลงทุน  538 1,177 3,123 1,963 591 
สนิทรพัยร์วม  51,755 45,542 42,991 38,375 37,517 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  29,341 23,597 21,811 19,016 21,273 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  18,830 18,639 18,092 16,650 14,442 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 26.65 13.82 10.50 15.16 14.31 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  2.98           4.25 2.71                7.22               3.74 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 4.99 3.92 3.13 5.26 2.99 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 11.33 8.17 10.32 5.02 8.62 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  5.74 8.51 6.59 14.17             7.53 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   60.91 55.87 54.66 53.32        59.56 

หมายเหต ุ อตัราส่วนทัง้หมดไดร้บัการปรบัดว้ยค่าเชา่ด าเนินงานแลว้ 
*      งบการเงนิรวม 
** ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงัแลว้ 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558 

 

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

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
KSL199A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A- 
KSL202A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A- 
KSL27DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2570 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 

 


