บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

BBB

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด : 24/09/61
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
29/12/59
02/12/57

อันดับ
เครดิ ต
BBB
BBB+

ครัง้ ที่ 202/2561
26 ธันวาคม 2561

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB”
พร้อมทัง้ คงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ม ีหลักประกัน ของบริษัทที่ระดับ “BBB” ด้วยเช่นกัน
อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงการมีขดี ความสามารถในการแข่งขัน ในระดับปานกลางในธุรกิจขนส่ง
สินค้าแห้งเทกองทางเรือและธุรกิจให้บริการวิศวกรรมนอกชายฝั ง่ ของบริษทั ตลอดจนการสร้างความ
หลากหลายอย่างต่อเนื่องของประเภทธุรกิจทีบ่ ริษทั ลงทุน และงบการเงินทีแ่ ข็งแรง อย่างไรก็ตาม จุด
แข็งดังกล่ าวก็มขี อ้ จากัดจากความไม่แน่ นอนของลักษณะที่เ ป็ นวงจรของธุรกิจเรือขนส่งสินค้า และ
ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ รวมถึงผลการดาเนินงานทีอ่ ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องของธุรกิจให้บริการนอก
ชายฝั ง่ ในขณะทีค่ วามสาเร็จในการบริหารธุรกิจทีบ่ ริษทั ได้ลงทุนนัน้ ยังไม่ปรากฏชัด
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
สถานะธุรกิ จที่ อยู่ในระดับปานกลาง
ความเข้มแข็งของสถานะเครดิตของบริษทั มีธุรกิจทีม่ คี วามผันผวน 2 ธุรกิจซึ่งได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่ง
สินค้าแห้งเทกองและธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ เป็ นปั จจัยขับเคลือ่ นสาคัญ โดยทัง้ สองธุรกิจสร้างอัตรา
กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายโดยเฉลีย่ ให้แก่บริษทั คิดเป็ นประมาณ
70%-80%
ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองของบริษทั มีตาแหน่งทางการตลาดทีส่ ามารถแข่งขันได้จากผลของการ
ดาเนินธุรกิจทีย่ าวนานและการมีกองเรือทีม่ คี วามเข้มแข็ง โดยบริษทั เป็ นเจ้าของเรือทัง้ หมด 21 ลาซึ่ง
มีขนาดระวางบรรทุกเฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ เป็ น 55,528 ตัน (Dead Weight Tonnage -- DWT) จากการ
ปรับปรุงกองเรืออย่างต่อเนื่อง ในขณะทีอ่ ายุเฉลีย่ ของกองเรือยังคงอยู่ท่ปี ระมาณ 11.5 ปี ทัง้ นี้ อัตรา
กาไรของธุรกิจนี้มคี วามไม่แน่นอนโดยขึน้ อยู่กบั ค่าระวางเรือทีม่ คี วามผันผวนเป็ นหลัก
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ในขณะที่ส ถานะทางธุ ร กิจ ของธุ ร กิจ ให้บ ริก ารนอกชายฝั ง่ ขึ้น อยู่ก ับ ประวัติก ารด าเนิ น งานและ
ความสามารถในการให้บริการ ทัง้ นี้ บริษทั มีเรือให้บริการนอกชายฝั ง่ อยู่จานวนทัง้ หมด 7 ลาและยังมี
เรือขุดเจาะชนิดสามขา (Jack-up Rig) อีกจานวน 3 ลาซึ่งดาเนินงานโดยบริษัทในร่วมคือ บริษัท
เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่ง จากัด ผลการดาเนินงานของธุร กิจ ให้บริการนอกชายฝั ง่ ถดถอยลงอย่ าง
ต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมาอัน เป็ น ผลมาจากความต้อ งการบริการขุดเจาะนอกชายฝั ง่ ของบริษัท
สารวจและผลิตก๊าซและน้ามันทีล่ ดลง
สร้างความหลากหลายของประเภทธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง
ทริสเรทติ้งยังได้พจิ ารณาถึงความพยายามในการเพิม่ ความหลากหลายของธุรกิจเพื่อ จะช่วยลดความ
ผันผวนจากธุรกิจหลักทัง้ 2 ประเภทของบริษทั ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั ได้ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทีม่ ลี กั ษณะที่
ไม่เป็ นวัฏจักร เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริหารจัดการน้ า และธุรกิจโลจิสติกส์ อย่างไร
ก็ตาม ความสาเร็จในการบริหารธุรกิจที่บริษัทซื้อหรือลงทุนนัน้ ยัง คงไม่เห็นชัดเจนและการลงทุน
เหล่านัน้ ก็ยงั ไม่ได้สร้างผลตอบแทนทีม่ นี ยั สาคัญต่อกลุ่มมากนัก
การฟื้ นตัวของธุรกิ จเรือขนส่งสิ นค้าแห้งเทกองช่วยให้ภาพรวมของผลการดาเนิ นงานดีขนึ้
การฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องของค่าขนส่ง สินค้าในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกองตัง้ แต่ปี 2559 ช่วย
ทาให้ผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษัทดีข้นึ โดยอัตราค่าระวางเรือโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิม่ ขึ้น
41.5% เป็ น 11,275 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 จาก 7,966 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อวันในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะทีต่ ้นทุนดาเนินงานทีเ่ ป็ นเงินสดก็ปรับเพิม่ ขึ้นเพียง
6% เป็ น 5,273 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน จากทีร่ ะดับประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันอันเป็ นผล

มาจากการปรับปรุงกองเรือ
ทัง้ นี้ รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งสินค้าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เพิม่ ขึน้ ถึง 40.1% เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจนี้
เพิม่ ขึน้ เป็ น 40% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 จาก 29% ของปี ทแ่ี ล้ว
การต่อสัญญาให้บริ การนอกชายฝัง่ ยังมีความไม่แน่ นอน
ทริสเรทติ้งประเมินว่า ตลาดการให้บริการวิศวกรรมใต้น้ ายังคงเผชิญกับความท้าทายอยู่ ถึงแม้ว่าราคาน้ ามันดิบจะปรับตัว สูงขึ้นและเป็ นผลดีต่อ บริษัท
สารวจและผลิตน้ามันและก๊าซ ทว่าบริษทั เหล่านี้กย็ งั คงมีความระมัดระวังเรือ่ งค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งส่งผลทาให้กจิ กรรมการขุดเจาะฟื้ นตัวช้ากว่า
ทีค่ าด
ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ ของบริษทั นัน้ ยังคงประสบกับปั ญหาอัตราการใช้งานกองเรือทีต่ ่า ทัง้ นี้ บริษทั มีเรือให้บริการนอกชายฝั ง่ ทัง้ หมด 7 ลา โดยมีเรือ
เพียง 3 ลาเท่านัน้ ทีย่ งั คงมีสญ
ั ญาจ้างงานอยู่ บริษทั ได้วางแผนจะขายเรือ 4 ลาทีเ่ หลือเพือ่ ทีจ่ ะลดค่าใช้จ่ายคงทีห่ ากอุปสงค์ในตลาดมีจากัด
การลดลงของมูลค่าสัญญาก็บ่งบอกถึงความท้าทายของผลการดาเนินงานในอนาคตด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ ณ เดือนกันยายน 2561 บริษทั มีมลู ค่าสัญญาจ้าง
งานลดลงเหลือ 129 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอายุสญ
ั ญาทัง้ หมดจะเหลืออีกเพียง 1 ปี เท่านัน้ นอกจากนี้ สัญญาจ้างงานสาหรับเรือขุดเจาะชนิดสามขาก็
กาลังจะหมดสัญญาภายในปี 2562 อีกเช่นกัน ดังนัน้ ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ ของบริษัทอาจเผชิญกับความกดดันมากยิง่ ขึ้น
หลังจากปี 2562 เป็ นต้นไปหากสัญญาจ้างงานไม่ได้รบั การต่ออายุ
คาดว่าจะมีอตั รากาไรที่ ประมาณ 1,800-2,000 ล้านบาท
ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าผลการดาเนินงานของธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองน่าจะปรับตัวดีขน้ึ และเพียงพอทีจ่ ะชดเชยผลการดาเนินงานทีอ่ ่อนตัวลงของ
ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าจะสร้างผลกาไรทีด่ ขี น้ึ จากผลของค่าเดินเรือทีค่ ่อย ๆ ปรับตัวสูงขึน้ ในขณะทีแ่ นวโน้มของธุรกิจให้บริการ
นอกชายฝั ง่ น่ าจะยังเผชิญกับความยากลาบากอยู่เนื่องจากอัตราการใช้งานของเรือ อาจจะลดลงอีกหลักจากสัญญาจ้างงานที่มอี ยู่หมดอายุลง ภายใต้
สมมติฐานขันพื
้ น้ ฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะยังคงสร้างอัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายให้อยู่ในช่วง 1,800-2,000
ล้านบาทต่อ ปี และมีเงิน ทุนจากการดาเนิน งานที่ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่ อปี ในระหว่างปี 2562-2564 ได้ อย่ างไรก็ตาม อัต ราส่วนเงิน ทุน จากการ
ดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินคาดว่าจะยังคงอยู่สงู กว่าระดับ 45%
งบการเงิ นที่แข็งแรงยังคงคา้ จุนอันดับเครดิ ต
งบการเงินทีแ่ ข็งแรงยังเป็ นปั จจัยเชิงบวกทีช่ ่วยให้บริษัททนต่อผลกระทบจากผลการดาเนินงานทีผ่ นั ผวนได้ ทัง้ นี้ อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิต่อ
เงินทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับต่าที่ 14.9% เนื่องจากบริษัทยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ประมาณ 5,100 ล้านบาท ณ เดือนกันยายน
2561 อย่างไรก็ตาม เงินสดในมือก็ลดลงโดยลาดับจากการลงทุนและการซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา
ทริสเรทติ้งคาดว่าเงินลงทุนของบริษัทจะอยู่ทป่ี ระมาณ 1,800 ล้านบาทในปี 2562 และประมาณ 500-600 ล้านบาทต่อปี ในระหว่างปี 2563-2564 ทัง้ นี้
บริษทั ได้สารองงบลงทุน จานวนประมาณ 1,100 ล้านบาทไว้สาหรับซื้อเรือขนส่งสินค้ามือสองจานวน 2 ลาในปี 2562 โดยบริษทั คาดว่าจะใช้เงินกูจ้ าก
ธนาคารเป็ นแหล่งเงินทุนในสัดส่วน 50% ทริสเรทติ้งคาดว่าหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิต่อเงินทุนของบริษทั จะยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่า 20% ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้า
สภาพคล่องยังคงเพียงพอ
แหล่งเงินทุนของบริษทั จะยังคงมีมากพอสาหรับการใช้จ่ายในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยแหล่งเงินทุนประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จานวน 5,100 ล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2561 รวมถึงเงินทุนจากการดาเนินงานอีกอย่างต่าประมาณ 1,800 ล้านบาท และเงินซึ่งได้รบั จากการจาหน่ าย
หุน้ กูเ้ มือ่ เดือนตุลาคมทีผ่ ่านมาอีกจานวน 1,500 ล้านบาท ในขณะทีก่ ระแสเงินสดออกในช่วง 12 เดือนข้างหน้าจะประกอบด้วยการผ่อนชาระเงินกู้จานวน
1,660 ล้านบาท เงินลงทุนต่าง ๆ อีกจานวนประมาณ 1,800 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผลซึง่ คาดว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 100 ล้านบาท
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าทัง้ ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการนอกชายฝั ง่ จะ
ยังคงเป็ นธุรกิจหลักทีส่ ร้างรายได้และผลกาไรของบริษทั ต่อไป จากแผนการลงทุนทีบ่ ริษทั วางไว้ทาให้คาดว่างบการเงินทีแ่ ข็งแรงและสถานะสภาพคล่องที่
เพียงพอของบริษทั น่าจะยังคงเป็ นปั จจัยหลักทีช่ ่วยค้าจุนอันดับเครดิตในช่วงอีก 1-2 ปี ขา้ งหน้าต่อไปได้
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
โอกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั มีค่อนข้างจากัดในระยะสัน้ จากความไม่แน่ นอนของผลประกอบการในธุรกิจขนส่งสินค้า แห้งเทกองทางเรือ
และธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตอาจได้รบั การปรับเพิม่ ขึน้ ได้หากผลประกอบการของบริษทั ดีกว่าทีป่ ระมาณการไว้ เป็ นระยะ
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เวลานาน ซึง่ กรณีน้อี าจเกิดขึน้ ได้หากบริษทั ประสบความสาเร็จในการสร้างความหลากหลายในการลงทุนจนส่งผลทาให้บริษทั มีกระแสเงินสดทีม่ ัน่ คงมาก
ยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกันก็สามารถดารงสถานะงบการเงินทีแ่ ข็งแกร่งเอาไว้ได้
อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รบั การปรับลดลงหากผลประกอบการของบริษทั หรือกระแสเงินสดถดถอยลงจากประมาณการปั จจุบนั อย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี้ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดขึน้ ได้จากภาวะตลาดของธุรกิจเรือขนส่งสินค้าและการให้บริการนอกชายฝั ง่ ทีอ่ ่อนแอลงและจากการขาดทุน
อย่างหนักของธุรกิจอื่นทีบ่ ริษทั ได้ลงทุนไป
ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่า
ตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-ก.ย.
2561
10,080
974
412
1,220
789
363
1,362
35,973
4,366
24,879

---------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------2560
2559
2558
2557
13,492
2,137
1,170
2,530
1,973
460
2,088
35,585
2,548
25,054

13,745
1,426
657
2,066
1,511
585
2,170
41,620
2,451
26,495

21,495
681
(2,685)
1,151
515
615
1,333
45,346
2,993
26,988

21,527
3,558
2,515
4,034
3,165
555
6,958
49,331
7,019
31,599

15.8

10.4

3.2

16.5

2.5 **
3.4

3.2
5.5

1.6
3.5

(6.1)
1.9

5.8
7.3

2.2

1.0

1.2

2.6

1.7

30.9 **
14.9

77.4
9.2

61.6
8.5

17.2
10.0

45.1
18.2

9.7

งบการเงินรวม: บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ ได้มกี ารเปลีย่ นรอบบัญชีตงั ้ แต่เดือนกันยายน 2557 จากรอบบัญชีเดิมซึง่ เริม่ ในวันที ่ 1 ตุลาคมจนถึงวันที ่ 30
กันยายนของปี ถดั ไป เป็ นเริม่ ในวันที ่ 1 มกราคมจนถึงวันที ่ 31 ธันวาคมของทุกปี แทน
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
31 ตุลาคม 2550
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บริ ษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (TTA)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
TTA213A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,805.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
TTA221A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
BBB
BBB
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 เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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