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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์
จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ โดยอันดับเครดิต
สะท้อนถึงสถานะการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่ง ตลอดจนประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในธุรกิจหลักของ
บริษัท ผลประกอบการที่ดีแ ละมีเ สถีย รภาพ รวมถึง ความคาดหหมายที่ว่ า บริษัท น่ า จะมีผ ล
ประกอบการและโครงสร้างเงินทุนทีป่ รับตัวดีขน้ึ ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า

อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิต มีขอ้ จากัดบางประการจากภาระหนี้สนิ ทางการเงิน ระดับสูงของบริษัท
อันเป็นผลจากการก่อหนี้เพือ่ ซื้อกิจการ บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรือบิก๊ ซี ใน
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต/ เครดิ ต
ปี 2559
พิ นิจ

ติ ดต่อ:

ศศิพร วัชโรทัย

ครัง้ ที่ 122/2561
23 สิ งหาคม 2561

ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
มีความหลากหลายของธุรกิ จและครอบคลุมตลาดที่กว้างขวาง
สถานะทางธุรกิจของบริษทั มีความแข็งแกร่ง สะท้อนถึงความหลากหลายของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
4 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ (ผลิตและจัดจาหน่ ายสินค้าประเภทขวด
๋
แก้วและกระปองอะลูมเิ นียม) ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจสินค้าด้านสุขภาพและทางเทคนิค
นอกจากประเทศไทยซึ่งเป็ นตลาดหลัก บริษัทยังกระจายสินค้าครอบคลุมไปยัง ประเทศอื่น ๆ ใน
แถบเอเซีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ อีกด้ว ย ซึ่งรวมถึง ประเทศเวีย ดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือ่ พิจารณาถึงขนาดยอดขายจานวนมาก กาลังการผลิตขนาดใหญ่
และการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทัวเอเซี
่
ยตะวันออกเฉียงใต้ ของบริษัทแล้ว ทริสเรทติ้งคาดว่า
บริษทั จะยังคงความแข็งแกร่งทางธุรกิจไว้ได้
รายได้และกาไรของบริษทั เติบโตอย่างต่อเนื่อง การทีบ่ ริษทั มีธุรกิจหลากหลายประเภทช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ยอดขายของบริษทั ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 เติบโต
4.5% เมื่อ เปรีย บเทียบกับช่ว งเวลาเดีย วกัน ของปี ก่อ น มาอยู่ท่ี 76,093 ล้านบาท หากไม่ร วม
ยอดขายจากธุร กิจค้าปลีกสมัย ใหม่ ยอดขายของบริษัท ยังคงเติบโตในระดับ 2.0%-3.0% ต่อ ปี
ในช่วง 3 ปีทผ่ี ่านมา บริษทั มีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2561 ประมาณ 10,300 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 11.4% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน
ธุรกิ จหลักมีสถานะการแข่งขันที่แข็งแกร่ง
ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษทั จะยังคงสถานะทางการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งไว้ได้ โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจาก
ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ ทย่ี าวนานของบริษทั ตลอดจนความได้เปรียบจากประโยชน์จาก
ขนาด (Economies of Scale) และเครือข่ายการกระจายสินค้าทีค่ รอบคลุมกว้างขวาง
บิก๊ ซีเป็ นผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Hypermarket -- ไฮเปอร์มาร์เก็ต) โดยมี
จานวนสาขามากเป็ นอันดับที่ 2 ของประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2561 บิก๊ ซีบริหารไฮเปอร์มาร์เก็ต
จานวน 143 แห่ง หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 40% ของจานวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทัง้ หมดใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ บิก๊ ซียงั บริหารซุปเปอร์มาร์เก็ต 60 แห่งและร้านสะดวกซื้อ (มินิบก๊ิ ซี) อีก
691 แห่ง
บริษัทเป็ นหนึ่งในผู้ผลิต ชัน้ นาภายในประเทศในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ ประเภทขวดแก้วและกระป๋อง
อะลูมเิ นียม อีกทัง้ ในธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทกระดาษทิชชูและขนมขบเคี้ยว บริษัท
เป็ นผูน้ าตลาดในธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ ายกระป๋องอะลูมเิ นียมสาหรับเครื่องดื่ม โดยมีส่วนแบ่ง
ตลาด 41% ของปริมาณการขายรวมในปี 2560 และบริษทั มีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับที่ 2 ในธุรกิจ

ขวดแก้ว โดยมีส่วนแบ่งตลาด 36% ของปริมาณการขายรวมในตลาด
นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าประเภทกระดาษทิชชูและขนมขบเคีย้ วทีม่ รี ายได้สงู เป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรม โดยมีตราสินค้าชัน้
นาต่าง ๆ เช่น เซลล็อกซ์ ซิลค์ เทสโต โดโซะ และปาร์ต้ี ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั อย่างดีในประเทศไทย และมีเครือข่ายการกระจายสินค้าทีค่ รอบคลุมทัวประเทศ
่
ซึ่ง
ั ยเหล่านี้ช่วยลดแรงกดดันจากการแข่งขันทีร่ ุนแรงในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคลงได้บา้ ง
ปจจั
ขยายสาขาร้านค้าปลีกสมัยใหม่
บริษทั เข้าสู่ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่หลังจากซื้อกิจการบิก๊ ซีในปี 2559 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะยังคงสถานะทีแ่ ข็งแกร่งในการเป็ นบริษทั ค้า
ปลีกสมัยใหม่ชนั ้ นาในประเทศไทยต่อไปได้ จากการขยายสาขาร้านค้าทัวประเทศอย่
่
างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษทั วางแผนทีจ่ ะขยายสาขาไฮเปอร์
มาร์เก็ตจานวน 8 แห่ง และร้านค้าสะดวกซื้ออีก 150 แห่ง
รายได้เติ บโตอย่างสมา่ เสมอ
สมมติฐานขันพื
้ น้ ฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษทั จะเติบโตระดับปานกลางในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า จากการเพิม่ จานวนสาขาร้านค้าปลีกสมัยใหม่
และจากการเติบโตในกลุ่มธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทัง้ จากแนวโน้มเศรษฐกิจทีค่ ่อย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ ทัง้ นี้ คาดว่ายอดขายของ
สาขาเดิม (Same-Store-Sales) ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่บก๊ิ ซีจะเติบโตเล็กน้อยในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า โดยบิก๊ ซีมยี อดขายของสาขาเดิมปรับ ตัวดีขน้ึ กลับมา
เป็นบวกในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และเติบโตค่อนข้างนิ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561
บริษทั เพิม่ เตาหลอมขวดแก้วใหม่ 2 เตาในช่วงปี 2560-2561 เพือ่ รองรับการเติบโตของอุปสงค์ โดยเตาหลอมขวดแก้ว 2 เตานี้จะเพิม่ กาลังการผลิตได้อกี
700 ตันต่อวัน หรือคิดเป็ นประมาณ 25% ของกาลังการผลิต ของบริษัทที่มอี ยู่เดิมในประเทศไทย อีกทัง้ ยังคาดว่ายอดขายบรรจุภณ
ั ฑ์ให้กบั บริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็นลูกค้าหลักของบริษทั น่าจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ไทยเบฟเวอเรจกาลังขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม โดยจะ
ทาให้มยี อดสังซื
่ ้อบรรจุภณ
ั ฑ์จานวนมากเข้ามา
อัตรากาไรค่อย ๆ ปรับตัวดีขนึ้
ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรากาไรจากการดาเนินงานของบริษัทจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ ไปอยู่ท่รี ะดับประมาณ 13.5% ภายในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า จากระดับ
ประมาณ 10.8% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ความพยายามในการประหยัดต้นทุน การออกสินค้าใหม่ อีกทัง้ การผสานพลังทางธุรกิจ ของบริษทั จะ
เป็ นแรงผลักดันให้อตั รากาไรจากการดาเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้นึ ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดหมายว่า บริษัทจะได้ประโยชน์จากการบริหารต้นทุนที่ม ี
ประสิทธิภาพในสายการผลิตมากยิง่ ขึน้ จากการประหยัดต่อขนาด อัตราการใช้กาลังการผลิตในระดับสูง และการประหยัดต้นทุนอย่างต่อเนื่องของบริษทั
ในทางตรงกันข้าม ทริสเรทติ้งคาดว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษทั จะยังคงอยู่ในระดับสูง เพื่อใช้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดและใช้สาหรับการ
ขยายสาขาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทวประเทศ
ั่
มีภาระหนี้ สงู
ระดับภาระหนี้ท่สี ูง ซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากการซื้อกิจการบิก๊ ซี เป็ นปจั จัยจากัดอันดับเครดิตของบริษัท โดย ณ เดือนมิถุนายน 2561 บริษัทมีเงินกู้รวม
157,453 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนทีร่ ะดับ 59.7%
ทริสเรทติ้งคาดว่าเงินกูร้ วมของบริษทั จะลดลงในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า โดยอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนจะลดลงไปอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 50.0% ในปี
2563 ทัง้ นี้ มีสมมติฐานว่าบริษทั จะไม่มกี ารลงทุนขนาดใหญ่หรือซื้อกิจการขนาดใหญ่ใดใดโดยใช้เงินกูเ้ ป็นแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ ยังคาดหมายให้บริษทั
ลดอัตราส่วนเงินกูร้ วมสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายลงมาอยู่ในระดับประมาณ 4 เท่าภายในปี 2563
ต้องใช้เงิ นกู้ใหม่เพื่อชาระเงิ นกู้เดิ ม
ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะต้องใช้เงินกูใ้ หม่เพือ่ ชาระคืนเงินกูเ้ ดิมทีจ่ ะครบกาหนดชาระในช่วง 24 เดือนข้างหน้า ทัง้ นี้ บริษทั มีแหล่งเงินทุนมาจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 3,422 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2561 และจะมีเงินทุนจากการดาเนินงานประมาณ 15,000-18,000 ล้านบาทต่อ
ปี ในขณะทีค่ วามต้องการใช้เงินทุนจะมาจากค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนโดยรวมประมาณ 24,000 ล้านบาทสาหรับช่วง 2561-2563 หนี้ระยะยาวทีจ่ ะครบกาหนด
ชาระประมาณ 2,100 ล้านในปี 2561 และเงินกู้ร ะยะยาวจากธนาคารและหุ้น กู้ท่ีจะครบกาหนดช าระอีก ประมาณ 46,000 ล้านบาทในปี 2562 ทัง้ นี้
ประมาณการว่าเงินทุนจากการดาเนินงานจะเพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
ข้อกาหนดทางการเงินทีบ่ ริษทั มีกบั ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละธนาคารระบุให้บริษทั ต้องคงระดับอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อส่วนทุนไม่เกิน 2 เท่า ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั
มีอตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อส่วนทุนอยู่ท่ี 1.4 เท่า ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะยังคงสามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อกาหนดทางการเงินดังกล่าวได้ต่อไป
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะยังคงสถานะทางการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งในสายธุรกิจหลัก

บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

2

ของบริษทั เอาไว้ได้ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าสถานะทางการเงินของบริษทั จะปรับตัวดีขน้ึ อย่างมันคงต่
่ อเนื่องต่อไป
ปัจจัยที่อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
การปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั อาจมีขอ้ จากัดเมือ่ พิจารณาถึงภาระหนี้กอ้ นใหญ่ของบริษทั ทีม่ อี ยู่ ในขณะทีค่ วามเสีย่ งจากการถูกปรับลดอันดับเครดิต
หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษทั จะเกิดจากการทีภ่ าระหนี้สนิ ของบริษทั ลดลงช้ากว่าคาด หรือหากผลการดาเนินงานของบริษทั อ่อนแอลงกว่าทีค่ าดไว้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การลงทุนหรือการซื้อกิจการขนาดใหญ่จนส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการชาระหนี้ของบริษทั อ่อนแอลงอย่างมี
นัยสาคัญจะมีผลต่อการลดอันดับเครดิตด้วย
งบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและรายได้ค่าเช่าและบริการ ****
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)

ม.ค.-มิ .ย.
2561
81,691
2,316
2,819
7,315
4,671
315,159
157,453
112,239
10.8

-------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------2560
2559
2558
2557 ***
159,829
4,528
5,256
14,780
11,003
315,059
156,897
111,173
10.4

133,281
5,203
2,236
11,188
5,631
308,701
152,234
111,148
9.2

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

5.2 **
4.2

4.9
4.2

6.5
3.0

9.4
11.0

8.4
8.8

9.6 **
59.7

9.4
59.8

7.4
57.8

35.6
41.9

27.9
47.4

หมายเหตุ

ตัง้ แต่ปี 2560 อัตราส่วนทางการเงินทุกรายการได ้รับการปรับปรุงโดยรวมการเช่าดาเนินงานแล ้ว

*
**
***
****

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีปี 2558
รวมรายได ้ค่าเช่าและบริการจากธุรกิจค ้าปลีกสมัยใหม่ตงั ้ แต่ปี 2559
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บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (BJC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BJC193A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 16,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
BJC199A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 22,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
BJC203A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 12,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
BJC206A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 17,920 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
BJC213A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
BJC219A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 9,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
BJC21DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,050 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
BJC223A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
BJC239A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BJC23DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BJC243A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
BJC25DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568
BJC269A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 20,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
BJC26DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,730 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
BJC273A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพือ่ ใช้ในภายหลังเพือ่ ประโยชน์ใดๆ ซึง่ รายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรื อความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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