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เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปจั จุบนั ของบริษัท
เบอร์ ล่ี ยุ ค เกอร์ จ ำกัด (มหำชน) ที่ร ะดับ “A+” พร้อ มทัง้ จัด อัน ดับ เครดิต หุ้น กู้ไ ม่ ด้อ ยสิท ธิ ไม่ ม ี
หลักประกันในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และหุน้ กูส้ ารองเพื่อ การเสนอขายเพิม่ เติม (Greenshoe)
ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A+” โดยบริษทั จะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรออกหุน้ กูช้ ุด
ใหม่ไปชำระหนี้เงินกูย้ มื หรือใช้เป็ นเงินลงทุนหรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ทัง้ นี้ อันดับเครดิตสะท้อนถึง
สถำนะกำรแข่ ง ขัน ที่แ ข็ง แกร่ ง ในธุ ร กิจ หลัก ของบริษัท ตลอดจนธุ ร กิจ และแหล่ ง รำยได้ท่ีม ีค วำม
หลำกหลำย กำรมีตลำดทีค่ รอบคลุมกว้ำงขวำง และผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี รำสินค้ำที่มชี ่อื เสียง กำรพิจำรณำ
อันดับเครดิตยังคำนึงถึงกำรทีบ่ ริษทั ซื้อหุน้ ในสัดส่วน 97.9% ของหุน้ ทัง้ หมดของ บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) หรือบิก๊ ซี ตลอดจนประโยชน์ทจ่ี ะได้จำกกำรผสำนพลังทำงธุรกิจระหว่ำงธุรกิจ
ทีม่ อี ยู่เดิมของบริษทั กับร้ำนค้ำปลีกของบิก๊ ซีอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม ควำมแข็งแกร่งดังกล่ำวมีขอ้ จำกัด
บำงส่วนจำกภำวะกำรแข่งขันทีร่ ุนแรง รวมถึงเศรษฐกิจทีซ่ บเซำซึง่ ส่งผลต่อกำรใช้จ่ำยของผูบ้ ริโภค และ
ภำระหนี้ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ของบริษทั จำกกำรก่อหนี้เพือ่ ขยำยกิจกำร
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยสินค้ำประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้ำและบริกำร
ด้ำนอุปโภคบริโภค ตลอดจนยำรักษำโรคและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ รวมถึงสินค้ำทำงด้ำนเทคนิค ในปี
2559 บริษทั ขยำยเข้ำสู่ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ขนำดใหญ่ โดยซื้อกิจกำรบิก๊ ซี ผูน้ ำด้ำนธุรกิจห้ำงค้ำปลีก
สมัยใหม่ในประเทศไทย บริษัทได้รวมผลกำรดำเนิน งำนของบิ๊กซีในงบกำรเงิน รวมของบริษัทตัง้ แต่
ปลำยเดือนมีนำคม 2559 โดยจัดให้บก๊ิ ซีเป็ นสำยธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ ของบริษทั ณ เดือนสิงหำคม
2559 บริษัทเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จำกัด ซึ่งเป็ น กลุ่มธุรกิจ
ขนำดใหญ่ของไทยทีป่ ระกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ 74.4%
ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั
สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและรำยได้ค่ำเช่ำรวม 94,064
ล้ำนบำท โดยสำยธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ซง่ึ ทำรำยได้จำกกำรขำยและค่ำเช่ำ เป็ นธุรกิจทีส่ ร้ำงรำยได้หลัก
คิดเป็น 66% ของรำยได้รวมของบริษทั อีก 15% มำจำกรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจด้ำนบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ำ และ
13% เป็นรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจด้ำนอุปโภคบริโภค
สถำนะทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทได้ร บั แรงเสริมจำกควำมหลำกหลำยของธุรกิจ แหล่ ง
รำยได้ และตลำดรองรับสินค้ำทีค่ รอบคลุม สินค้ำและบริกำรของบริษทั เข้ำถึงผูบ้ ริโภคในหลำยประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตภัณฑ์ในสำยธุรกิจหลักของบริษทั มีสถำนะทำงกำรแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่ง
ั ยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทีส่ ำคัญให้แก่บริษทั บริษทั เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตชัน้ นำภำยในประเทศ
ซึง่ เป็ นปจจั
ในกลุ่มธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ (ขวดแก้วและกระป๋องอะลูมเิ นียม) และธุรกิจสินค้ำอุปโภค (กระดำษทิชชู ขนม
ขบเคีย้ ว และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว) นอกจำกนี้ ควำมแข็งแกร่งในกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนอุปโภค
บริโภคของบริษทั ยังได้รบั แรงหนุนจำกตรำสินค้ำชัน้ นำต่ำง ๆ ด้วย เช่น เซลล็อกซ์ ซิลค์ เทสโต โดโซะ
และนกแก้ว
ในปี 2559 บริษัทซื้อหุ้นในสัดส่วน 97.9% ของหุ้นทัง้ หมดของบิ๊กซี ซึ่งเป็ นไปตำมกลยุทธ์ของ
บริษทั ทีว่ ำงไว้โดยมุง่ หวังจะเป็นผูน้ ำธุรกิจกำรค้ำในระดับภูมภิ ำคทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้ำนค้ำปลีกและค้ำส่ง
กำรลงทุนนี้มมี ลู ค่ำทัง้ สิ้นเกือบ 210,000 ล้ำนบำท โดยในช่วงแรกบริษทั ใช้เงินกูร้ ะยะสัน้ เป็ นเงินทุน ใน
กำรเข้ำซื้อกิจกำร บริษทั ได้ปรับโครงสร้ำงเงินทุนโดยเพิม่ ทุนออกหุ้นสำมัญใหม่ ส่งผลให้ฐำนทุนของ
บริษทั มีขนำดใหญ่ขน้ึ ประมำณ 83,600 ล้ำนบำท กำรเพิม่ ทุนครัง้ นี้ช่วยลดยอดเงินกูร้ วมทีเ่ กิดจำกกำร
ซื้อกิจกำรบิ๊กซีตลอดจนช่วยลดภำระดอกเบี้ยด้วย ขณะเดียวกัน บริษัทได้กเู้ งินระยะยำวจำกธนำคำร
รวมถึงออกหุน้ กูใ้ หม่รวมจำนวนประมำณ 121,000 ล้ำนบำทเพือ่ ชำระคืนหนี้เงินกูร้ ะยะสัน้ อีกด้วย

เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือมี
่ เหตุการณ์สาคัญทีอาจมี
่ ผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรั
่ บอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

ปจั จุบนั บิก๊ ซีบริหำรร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ขนำดใหญ่ (Hypermarket) จำนวน 128 แห่งและร้ำนค้ำปลีกขนำดเล็กอีกจำนวนมำก สถำนะทำงกำรแข่งขัน
ของบิก๊ ซีมคี วำมแข็งแกร่งโดยเป็นหนึ่งในผูป้ ระกอบธุรกิจร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ขนำดใหญ่จำนวน 2 รำยหลักในประเทศไทย บิก๊ ซีมรี ำยได้ประมำณ 129,000 ล้ำน
บำทในปี 2558 และเกือบ 90,000 ล้ำนบำทสำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 โดยเป็ นรำยได้จำกกำรขำย 92% และจำกรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรอีก 8%
บิก๊ ซีมกี ำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำยเกือบ 13,000 ล้ำนบำทในปี 2558 และประมำณ 9,700 ล้ำนบำทสำหรับช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2559 ทริส เรทติ้งคำดว่ำธุรกิจค้ำปลีกของบิ๊กซีจะช่ว ยสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจและเสริมสร้ำงสถำนะทำงกำรแข่งขันให้แก่บริษัทยิ่งขึ้น โดย
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ในด้ำนกำรประหยัดต่อขนำดและกำรบริหำรต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ เช่น จำกกำรรวมจัดซื้อ กำรบริหำรเงินสด ระบบกระจำยสินค้ำ
เป็นต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้จำกกำรขำย) อยู่ท่ี 11.2% ในปี 2558 และ 9.8%
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ซึ่งโดยลักษณะทัวไปของกำรท
่
ำธุรกิจค้ำปลีกของบิ๊กซีจะมีอตั รำกำไรต่ ำกว่ำธุรกิจ ที่มอี ยู่เดิมของบริษัท เงินทุนจำกกำร
ดำเนินงำนของบริษทั อยู่ท่ี 5,334 ล้ำนบำทในปี 2558 และ 7,770 ล้ำนบำทสำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 เงินกูร้ วมของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ มำอยู่ทร่ี ะดับ
เกือบ 240,000 ล้ำนบำทในช่วงกลำงปี 2559 หลังจำกบริษทั ซื้อหุน้ ในสัดส่วน 97.9% ของหุน้ ทัง้ หมดของบิก๊ ซี อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ได้ชำระคืนหนี้ 83,600 ล้ำน
บำท หลังได้รบั เงินสดจำกกำรเพิม่ ทุน เป็นผลทำให้โครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั ปรับดีขน้ึ โดยวัดจำกอัตรำส่ วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนทีร่ ะดับ 58.5% ณ
สิน้ เดือนกันยำยน 2559 เปรียบเทียบกับระดับ 90% ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2559
ทริสเรทติ้งคำดว่ำรำยได้รวมของบริษทั ในช่วง 3 ปีขำ้ งหน้ำจะเติบโตในระดับปำนกลำง โดยมีแรงขับเคลื่อนจำกธุรกิจด้ำนบรรจุภณ
ั ฑ์และกำรผสำนพลัง
ทำงธุรกิจของกลุ่ มโดยรวม อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนจะค่อ ย ๆ ปรับตัว ดีข้นึ โดยได้ร บั ประโยชน์ จำกกำรประหยัดต้น ทุนและกำรใช้สนิ ทรัพ ย์อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ ทริสเรทติ้งคำดว่ำในช่วงปี 2559-2561 บริษทั จะมีค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุนโดยรวมประมำณ 30,000 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุ นในกำรขยำย
สำขำร้ำนค้ำปลีกและเพิม่ กำลังกำรผลิตในธุรกิจด้ำนบรรจุภณ
ั ฑ์และธุรกิจ สินค้ำและบริกำรด้ำนอุปโภคบริโภค ทริสเรทติ้งคำดหวังว่ำบริษทั จะไม่มกี ำรลงทุน
ขนำดใหญ่หรือซื้อกิจกำรขนำดใหญ่ใดใด ในช่วง 3 ปีขำ้ งหน้ำ นอกจำกนี้ ยังคำดว่ำอัตรำส่วนหนี้สนิ สุทธิรวมต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และ
ค่ำตัดจำหน่ำยจะอยู่ทร่ี ะดับประมำณ 7 เท่ำในปี 2559 และลดลงมำอยู่ต่ำกว่ำ 4 เท่ำในช่วงระยะปำนกลำง
เมื่อ พิจ ำรณำโครงสร้ำ งงบดุ ล ในป จั จุ บ ัน ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยแล้ว หนี้ ส ิน ของบริษัท จะอยู่ ใ นสถำนะด้อ ยสิท ธิท ำงโครงสร้ำ ง (Structural
Subordination) เมือ่ เปรียบเทียบกับหนี้สนิ ของบิ๊กซี อย่ำงไรก็ตำม มติท่ปี ระชุมกรรมกำรของบริษทั เมื่อเดือนกรกฎำคม 2559 ที่ผ่ำนมำเห็นชอบให้บริษัท
สำมำรถเป็นผูก้ ยู้ มื เงินจำกเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินแทนบริษทั ย่อยได้ ภำยใต้แผนดังกล่ำว เงินกูย้ มื จำกภำยนอกบำงส่วนของบิ๊กซีจะค่อย ๆ เปลีย่ นเป็ นเงินกูจ้ ำก
บริษัท กำรเปลีย่ นแปลงในครัง้ นี้จะลดผลกระทบจำกกำรด้อยสิทธิทำงโครงสร้ำงในหุ้นกู้ของบริษทั ลง ดังนัน้ เมือ่ พิจำรณำจำกผลของนโยบำยดั งกล่ำวแล้ว
อันดับเครดิตของหุน้ กูข้ องบริษทั จะอยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษทั
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหมำยของทริสเรทติ้งว่ำบริษทั จะสำมำรถคงควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขันในสำยธุรกิจ
หลักของบริษทั เอำไว้ได้ นอกจำกนี้ ทริสเรทติ้งยังคำดหวังว่ำกำรรวมกิจกำรกับบิก๊ ซีจะเป็ นไปอย่ำงรำบรื่นโดยปรำศจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนหรือมีค่ำใช้จ่ำย
ฝำ่ ยทุนทีส่ งู กว่ำทีค่ ำดไว้ อีกทัง้ ยังคำดหวังให้บริษทั ปรับเพิม่ สถำนะทำงกำรเงินให้แข็งแกร่งขึน้ โดยเร็ว
ควำมเสีย่ งจำกกำรถูกปรับลดอันดับเครดิตของบริษทั จะเกิดจำกกำรลดลงของภำระหนี้สนิ ทีช่ ำ้ กว่ำคำด หรือหำกผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อ่อนแอลง
กว่ำทีค่ ำดไว้อย่ำงมีนยั สำคัญซึง่ จะส่งผลต่อโครงสร้ำงเงินทุนและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ทอ่ี ่อนแอลงเป็นระยะเวลำนำน ในขณะทีโ่ อกำสปรับขึน้ ของอันดับ
เครดิตในช่วงระยะเวลำปำนกลำงอำจมีขอ้ จำกัดเมือ่ พิจำรณำถึงภำระหนี้กอ้ นใหญ่ทม่ี อี ยู่ อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตอำจะถูกปรับเพิม่ ขึน้ ได้หำกกำรรวมกิจกำร
ครัง้ นี้ก่อให้เกิดกำรผสำนพลังทำงธุรกิจทีเ่ กิดผลดีอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริษทั

บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (BJC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
BJC199A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 22,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
BJC219A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 9,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
BJC239A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BJC269A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 20,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และหุน้ กูส้ ารองเพือ่ การเสนอขายเพิม่ เติม (Greenshoe)
ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2569
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A+
A+
A+
A+
A+
A+
Stable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล ้านบาท

รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้ค่ำเช่ำ
ดอกเบีย้ จ่ำยรวม
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรดำเนินงำน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/รำยได้จำกกำรขำย (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/ดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน/เงินกูร้ วม (%)
อัตรำส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้ำงเงินทุน (%)
*
**
***
****

ม.ค.-ก.ย.
2559
94,064 ****
4,027
1,745
7,770
2,888
299,917
155,421
110,209
9.8

------------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม -------------------------2558
2557 ***
2556
2555
2554
42,893
493
1,743
5,334
1,705
44,701
14,975
20,750
11.2

41,695
556
1,574
4,530
3,323
43,428
16,232
18,017
10.4

42,226
575
2,315
4,801
3,656
44,503
16,676
17,699
12.1

37,429
503
2,322
4,281
3,661
38,260
13,171
16,284
12.5

31,235
366
2,097
4,251
2,607
32,999
11,110
14,530
15.0

5.3 **
2.9

9.4
11.0

8.4
8.8

11.4
9.9

12.7
10.5

14.5
14.1

6.0 **
58.5

35.6
41.9

27.9
47.4

28.8
48.5

32.5
44.7

38.3
43.3

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีปี 2558
รวมรายได ้ค่าเช่าจากธุรกิจค ้าปลีกสมัยใหม่

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com
© บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2559 ห้ำมมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทำสำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภำยหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรือข้อมูลกำรจัดอั นดับ
เครดิต ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด ก่อน กำรจัดอันดับเครดิต
นี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเสีย่ งหรือควำมน่ ำเชื่ อถือของตรำสำรหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพำะ
ควำมเห็นทีร่ ะบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคำแนะนำเกีย่ วกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ ดั ทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง้ จำกัด ได้จดั ทำขึน้ โดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อ ว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำม
ถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก ควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทังนี
้ ้ รำยละเอียดของวิธกี ำรจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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