
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ำกดั 
(มหำชน) ที่ระดบั “AA-” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึ
สถำนะทำงธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัในกำรเป็นบรษิทัเอกชนผูใ้หบ้รกิำรน ้ำประปำทีม่ขีนำดใหญ่ที่สุด
ในประเทศ ตลอดจนกำรมีกระแสเงินสดที่แน่นอนจำกสัญญำจ ำหน่ำยน ้ ำประปำแก่กำรประปำ 
ส่วนภูมภิำค (กปภ.) อุปสรรคในกำรเขำ้สู่ธุรกจิส ำหรบัคู่แข่งที่ยงัอยู่ในระดบัสงู รวมถงึกำรมฐีำนะทำง
กำรเงนิที่เขม้แขง็ อย่ำงไรก็ตำม ควำมแขง็แกร่งดงักล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำกควำมเสีย่งจำกกำร
กระจุกตวัของลูกคำ้เนื่องจำกรำยไดส้่วนใหญ่ของบรษิทัมำจำก กปภ. เป็นหลกั และโอกำสในกำรขยำย
ธุรกจิในพืน้ทีด่ ำเนินงำนปัจจุบนัของบรษิทัที่มจี ำกดัอกีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

เป็นบริษทัเอกชนผู้ให้บริการน ้าประปารายใหญ่ท่ีสุดซ่ึงมีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ได้ 

พื้นฐานธุรกจิที่แขง็แกร่งของบรษิทัเป็นผลมาจากสถานะในการเป็นผู้ให้บรกิารน ้าประปาเอกชนราย
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีสญัญาซื้อขายน ้าประปาระยะยาวกับ กปภ. โดยบริษัทและ บริษัท 
ประปาปทุมธานี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก จ ำหน่ำยน ้ ำประปำให้แก่ กปภ. ภำยใต้สัญญำซื้อขำย
น ้ำประปำ 2 ฉบบัซึง่ กปภ. มพีนัธะในกำรรบัซื้อน ้ำประปำจำกบรษิทัในปรมิำณขัน้ต ่ำจ ำนวน 712,000 
ลูกบำศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวนั  

นอกจำกนี้ บริษัทยงัได้รบัสิทธิใ์นกำรด ำเนินกำรผลิต จ ำหน่ำย และให้บริกำรน ้ำประปำ รวมทัง้
ใหบ้รกิำรบ ำบดัน ้ำเสยีในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอนิเป็นระยะเวลำ 30 ปีอกีดว้ย โดยสทิธิด์งักล่ำว
จะหมดอำยุในปี 2582 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทมรีำยได้หลกัจำกกำรให้บรกิำรในเขตพื้นที่จงัหวดันครปฐม-
สมุทรสำคร เขตพืน้ทีร่งัสติ-จงัหวดัปทุมธำนี และเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอนิ โดยมสีดัส่วนคดิเป็น 
64% 30% และ 6% ของรำยไดท้ัง้หมด ตำมล ำดบั 

ได้รบัผลกระทบไม่มากจากโรคโควิด 19 

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำลดลง 6% ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 และคำดว่ำทัง้ปี 2564 จะลดลง 
5% เมื่อเทยีบกบัปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 
(โรคโควดิ 19) 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำประปำโดยเฉลีย่อยู่ที ่833,380 ลบ.ม. 
ต่อวนั ลดลง 7% จำก 896,600 ลบ.ม. ต่อวนัในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 ทัง้นี้ แมว้่ำอุปสงค์น ้ำประปำจะ
เพิม่ขึน้จำกผูบ้รโิภคประเภทครวัเรอืนในช่วงระยะเวลำที่มมีำตรกำรปิดเมอืง (Lockdown) แต่ก็ยงัไม่
เพยีงพอกบัอุปสงค์น ้ำประปำที่ลดลงจำกภำคอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม  จำกข้อมูลของ กปภ. 
ในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปี 2564 ยอดขำยน ้ำประปำในพื้นที่ใหบ้รกิำรน ้ำของบรษิัทแก่ผู้บรโิภคใน
ภำคอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมลดลง 6% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 ในขณะที่
ยอดขำยน ้ำประปำใหก้บัผูบ้รโิภคในภำคครวัเรอืนเพิม่ขึน้ 3% 

อย่ำงไรกต็ำม กำรลงทุนใน บรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) ช่วยเสรมิรำยไดก้บับรษิทั โดยส่วน
แบ่งก ำไรที่ไดร้บัจำกกำรลงทุนในบรษิทัซเีค พำวเวอร์อยู่ที่ 514 ล้ำนบำทในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปี 
2564 ซึง่เพิม่ขึน้อย่ำงมสีำระส ำคญัจำก 100 ลำ้นบำทส ำหรบัทัง้ปี 2563  

  

 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน)   

ครัง้ท่ี 211/2564 
 29 พฤศจิกำยน 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  AA- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 30/11/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

22/08/51 AA- Stable 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
สุชนำ ฉันทำดศิยั 
suchana@trisrating.com 
 

ชนำพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 

วยิดำ ประทุมสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยไดข้องบรษิทัจะกลบัมำดขีึน้จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมอืงตัง้แต่เดอืน ตุลำคม 2564 ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนคำดว่ำจะ
อยู่ทีป่ระมำณ 5.8-6.1 พนัลำ้นบำทต่อปีในระหว่ำงปี 2564-2566  

อปุสรรคในการเข้าสู่ธรุกิจอยู่ในระดบัสูง  

การเขา้สู่ธุรกจิผลติน ้าประปาในเขตพืน้ทีใ่หบ้รกิารของบรษิทันัน้ถอืเป็นเรื่องยากส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ การสรา้งท่อน ้าประธานและท่อจ่ายน ้าใน
พืน้ทีใ่หบ้รกิารตอ้งใชเ้งนิลงทุนทีส่งูและตอ้งไดร้บัสทิธิใ์นการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ ทัง้นี้ การที่บรษิทัเป็นเจา้ของท่อน ้าประธานและท่อจ่ายน ้าในพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
บางส่วนจงึเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ตอ้งการเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในพื้นที่ดงักล่าว อกีทัง้แหล่งน ้าดบิและการได้รบัสมัปทานจาก กปภ. ซึ่งมคีวาม
เป็นไปไดใ้นระดบัต ่านัน้กเ็ป็นขอ้จ ากดัส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ ทีจ่ะเขา้สู่ธุรกจิอกีดว้ยเช่นกนั 

มีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง  

ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัน่าจะยงัอยู่ในระดบัคงที่ในช่วงปีประมาณการ โดยก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย
น่ำจะทรงตวัอยู่ทีป่ระมำณ 4.7-5.0 พนัลำ้นบำทต่อปี ในขณะที่อตัรำส่วนก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดน้ัน้คำดว่ำ
จะสงูกว่ำ 80% ซึง่เป็นระดบัเดยีวกนักบัค่ำเฉลีย่ในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ 

สภาพคล่องและภาระหนี้ของบรษิทัอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและมแีนวโน้มที่จะดยีิง่ขึน้เนื่องจากความสามารถในการท าก าไรที่มเีสถยีรภาพและบรษิทั ไม่มี
แผนลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในช่วงปีประมาณการ อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิรวมต่อเงนิทุนของบรษิทัคาดว่าจะลดลงต ่ากว่า 30% ในระยะ 3 ปี
ขา้งหน้าหลงัจากที่มกีารจ่ายช าระคนืหนี้ตามก าหนด และมกีารเบกิจ่ายงบส าหรบัการลงทุนตามแผนแลว้ อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิ
ทางการเงนิสุทธคิาดว่าจะเพิม่ขึน้จนเกนิกว่าระดบั 80% ในปี 2564-2566 จากทีร่ะดบัประมาณ 70% ในปี 2563 และในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 (ปรบั
เป็นอตัราส่วนเตม็ปีโดยใชข้อ้มลู 12 เดอืนยอ้นหลงั) 

บรษิทัน่าจะยงัคงมกีระแสเงนิสดเพื่อการช าระหนี้ที่อยู่ในระดบัแขง็แกร่ง เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัน่าจะเพยีงพอส าหรบัการจ่ายช าระหนี้ทีจ่ะ
ครบก าหนดจ านวนราว ๆ 2 พนัลา้นบาทในปี 2565 และแผนลงทุนอกีประมาณ 800 ลา้นบาทต่อปี ในขณะทีก่ารจ่ายเงนิปันผลของบรษิทันัน้ประมาณการ
อยู่ทีจ่ านวน 2.4 พนัลา้นบาทต่อปี นอกจากนี้ บรษิทัยงัถอืหุน้ในสดัส่วน 24.98% ในบรษิทัซเีค พาวเวอร ์ซึง่เงนิลงทุนดงักล่าวมมีลูค่าอยู่ที ่1.04 หมื่นลา้น
บาท ณ วนัที ่19 พฤศจกิายน 2564 ซึง่จะช่วยเสรมิความยดืหยุ่นทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัไดอ้กีดว้ย 

มีควำมเส่ียงจำกกำรกระจกุตวัของลูกค้ำและโอกำสในกำรขยำยธรุกิจท่ีจ ำกดั   

บรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของลูกคำ้โดยที่บรษิทัม ีกปภ. เป็นลูกคำ้รำยใหญ่อยู่เพยีงรำยเดยีว ทัง้นี้ ในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำ มำกกว่ำ 95% ของ
รำยไดข้องบรษิทัมำจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำประปำใหแ้ก่ กปภ. อย่ำงไรกต็ำม สถำนะเครดติของ กปภ. กอ็ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดเ้นื่องจำก กปภ. มี
ฐำนะเป็นรฐัวสิำหกิจ นอกจำกนี้ กปภ. ยงัถือว่ำเป็นคู่แข่งของบรษิัทอีกด้วยเนื่องจำก กปภ. มโีรงกรองน ้ำประปำและมโีครงข่ำยกำรจ่ำยน ้ำในพื้นที่
ใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีท่ีบ่รษิทัใหบ้รกิำรอกีดว้ย 

กำรเตบิโตในอนำคตของบรษิทัมขีอ้จ ำกดัเนื่องจำกกำรเตบิโตของรำยได้นัน้ขึน้อยู่กบักำรเตบิโตภำยในพืน้ทีใ่หบ้รกิำรปัจจุบนัของบรษิทัเป็นหลกั บรษิทั
อยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำที่จะขยำยบรกิำรไปในพื้นที่ใหม่ ๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกนั กปภ. ก็ยงัคงด ำเนินนโยบำยเกี่ยวกบั
รปูแบบกำรด ำเนินธุรกจิส ำหรบัผูผ้ลติน ้ำประปำเอกชนเช่นเดมิและกำรใหส้ทิธิส์มัปทำนแก่ผูผ้ลติน ้ำประปำเอกชนนัน้กย็งัไม่มกีำรเปลีย่นแปลงแต่อย่ำงใด 

พ.ร.บ. ทรพัยำกรน ้ำฉบบัใหม่ 

พระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ทรพัยำกรน ้ำฉบบัใหม่ที่ประกำศในปี 2561 อำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนน ้ำดิบของบรษิัทเป็นบำงส่วนในอีก 2-3 ปีข้ำงหน้ำ 
ปัจจุบนับรษิทัไดร้บัอนุญำตใหส้ำมำรถสบูน ้ำดบิจำกแม่น ้ำท่ำจนีและแม่น ้ำเจำ้พระยำไดโ้ดยไม่มคี่ำธรรมเนียม อย่ำงไรกต็ำม หำกรฐับำลออกกฎหมำยใหม่
และเริม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบูน ้ำดบิจำกบรษิทัแล้ว กปภ. ก็จะเป็นผูร้บัผดิชอบในส่วนของต้นทุนค่ำน ้ำดบิที่เพิม่ขึน้ทัง้หมดตำมเงื่อนไขสญัญำซื้อขำย
น ้ำประปำ ทีบ่รษิทัมกีบั กปภ. 

สมัปทำนของบริษทัประปำปทุมธำนีจะหมดอำยุในปี 2566  

สญัญาซื้อขายน ้าประปาระยะยาวระหว่างบรษิทัประปาปทุมธานี และ กปภ. จะหมดอำยุภำยในเดอืนตุลำคม 2566 โดยสญัญำปัจจุบนัระบุว่ำบรษิทัประปำ
ปทุมธำนีมสีทิธิท์ี่จะต่อสญัญำออกไปไดอ้กีจ ำนวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ทัง้นี้ จะมกีำรเจรจำกนัอย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำงบรษิทัประปำปทุมธำนีและ กปภ. 
ก่อนกำรสิน้สุดสญัญำ 1 ปี 
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สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

• รายไดข้องบรษิทัจะลดลง 5% ในปี 2564 และ เตบิโตประมาณ 3% ในปี 2565 และ 1% ในปี 2566  
• อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได้คาดว่าจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 80% ในช่วงปีประมาณการ 
• งบการลงทุนจะอยู่ทีร่ะดบั 300 ลา้นบาทในปี 2564 และ 800 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2566 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะท้อนถงึกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำผลกำรด ำเนินงำนและคงควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งกระแสเงนิสดที่แขง็แกร่งเอำไวไ้ด้ ทัง้นี้ อนัดบัเครดติของบรษิทัมแีนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในอกี 2-3 ปีขำ้งหน้ำเนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัมคีวำมมัน่คงเป็นอย่ำงมำก 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติอาจเกดิขึน้ได้ในกรณีที่บรษิทัสามารถเพิม่กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานได้เป็นอย่างมสีาระส าคญัโดยไม่ท าใหฐ้านะการเงนิ
อ่อนแอลง ในขณะที่การปรบัลดอนัดบัเครดิตอาจเกิดขึน้หากบรษิทัมกีารลงทุนโดยการก่อหนี้เพิม่มากเกินไปจนส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงสรา้ง
เงนิทุนของบรษิทั 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
      ------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ---------------- 
 

 
ม.ค.-ก.ย.

2564 
2563 2562 2561 2560 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 
 

4,393 6,193 6,151 5,937 5,734 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษ ี  3,185 3,933 4,152 3,853 3,724 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย  3,636 5,059 5,051 4,810 4,779 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  2,953 4,098 4,046 3,818 3,691 
ดอกเบีย้จ่ำยทีป่รบัปรุงแลว้  188 276 308 376 456 
เงนิลงทุน 

 
186 377 155 46 478 

สนิทรพัยร์วม 
 

21,894 22,842 23,158 23,330 23,277 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
5,626 5,878 7,070 7,722 8,940 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

13,531 13,700 13,125 12,365 11,878 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       

อตัรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย (%) 

 
82.78 81.69 82.11 81.02 83.35 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถำวร (%) 
 

19.18 **          17.60 18.33 16.94 15.59 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 
19.30 18.36 16.40 12.80 10.47 

อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย  
ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) 

 1.16 **            1.16 1.40 1.61 1.87 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิ (%) 
 

69.94 **          69.72 57.23 49.45 41.29 
อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
29.37 30.02 35.01 38.44 42.94 

*  งบการเงนิรวม 
** ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน 

 
เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้, 15 มถิุนายน 2564 
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
 
 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (TTW) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: AA- 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
TTW222A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 AA- 
TTW255A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,400 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2568 AA- 
TTW272A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2570 AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกัด ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรอืควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเหน็ที่ระบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มิได้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิด้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงั นัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเ สยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกิดจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัข้อมูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


