
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB” 
พร้อมทัง้คงอนัดบัเครดติหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มีหลกัประกนัของบรษิัทที่ระดบั “BBB” ด้วยเช่นกนั 
อนัดบัเครดติยงัคงสะท้อนถึงการมขีดีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัปานกลางในธุรกจิขนส่ง
สนิคา้แหง้เทกองทางเรอืและธุรกจิใหบ้รกิารวศิวกรรมนอกชายฝัง่ของบรษิทั ตลอดจนการสรา้งความ
หลากหลายอย่างต่อเนื่องของประเภทธุรกจิทีบ่รษิทัลงทุน และงบการเงนิทีแ่ขง็แรง อย่างไรกต็าม จุด
แขง็ดงักล่าวก็มขีอ้จ ากดัจากความไม่แน่นอนของลกัษณะที่เป็นวงจรของธุรกจิเรอืขนส่งสนิค้าและ
ธุรกจิใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ รวมถงึผลการด าเนินงานทีอ่่อนแอลงอย่างต่อเนื่องของธุรกจิใหบ้รกิารนอก
ชายฝัง่ ในขณะทีค่วามส าเรจ็ในการบรหิารธุรกจิทีบ่รษิทัไดล้งทุนนัน้ยงัไมป่รากฏชดั 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

สถานะธรุกิจท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง 

ความเขม้แขง็ของสถานะเครดติของบรษิทัมธีุรกจิทีม่คีวามผนัผวน 2 ธุรกจิซึ่งไดแ้ก่ ธุรกจิเรอืขนส่ง
สนิคา้แหง้เทกองและธุรกจิใหบ้รกิารนอกชายฝัง่เป็นปัจจยัขบัเคลือ่นส าคญั โดยทัง้สองธุรกจิสรา้งอตัรา
ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายโดยเฉลีย่ใหแ้ก่บรษิทัคดิเป็นประมาณ 
70%-80%  

ธุรกจิเรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกองของบรษิทัมตี าแหน่งทางการตลาดทีส่ามารถแขง่ขนัไดจ้ากผลของการ
ด าเนินธุรกจิทีย่าวนานและการมกีองเรอืทีม่คีวามเขม้แขง็ โดยบรษิทัเป็นเจา้ของเรอืทัง้หมด 21 ล าซึ่ง
มขีนาดระวางบรรทุกเฉลีย่เพิม่สูงขึน้เป็น 55,528 ตนั (Dead Weight Tonnage -- DWT) จากการ
ปรบัปรุงกองเรอือย่างต่อเนื่อง ในขณะทีอ่ายุเฉลีย่ของกองเรอืยงัคงอยู่ที่ประมาณ 11.5 ปี ทัง้นี้ อตัรา
ก าไรของธุรกจินี้มคีวามไมแ่น่นอนโดยขึน้อยู่กบัค่าระวางเรอืทีม่คีวามผนัผวนเป็นหลกั 

ในขณะที่สถานะทางธุรกิจของธุรกิจให้บริการนอกชายฝัง่ขึ้นอยู่ก ับประวัติการด าเนินงานและ
ความสามารถในการใหบ้รกิาร ทัง้นี้ บรษิทัมเีรอืใหบ้รกิารนอกชายฝัง่อยู่จ านวนทัง้หมด 7 ล าและยงัมี
เรอืขุดเจาะชนิดสามขา (Jack-up Rig) อีกจ านวน 3 ล าซึ่งด าเนินงานโดยบรษิัทในร่วมคอื บรษิัท 
เอเชยี ออฟชอร์ ดริลลิ่ง จ ากดั ผลการด าเนินงานของธุรกจิให้บริการนอกชายฝัง่ถดถอยลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอนัเป็นผลมาจากความต้องการบรกิารขุดเจาะนอกชายฝัง่ของบรษิัท
ส ารวจและผลติก๊าซและน ้ามนัทีล่ดลง 

สร้างความหลากหลายของประเภทธรุกิจอย่างต่อเน่ือง 

ทรสิเรทติ้งยงัไดพ้จิารณาถงึความพยายามในการเพิม่ความหลากหลายของธุรกจิเพื่อจะช่วยลดความ
ผนัผวนจากธุรกจิหลกัทัง้ 2 ประเภทของบรษิทัดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัไดล้งทุนในธุรกจิอื่น ๆ ทีม่ลีกัษณะที่
ไม่เป็นวฏัจกัร เช่น ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกจิบรหิารจดัการน ้า และธุรกจิโลจสิติกส์ อย่างไร 
กต็าม ความส าเร็จในการบรหิารธุรกจิที่บรษิัทซื้อหรอืลงทุนนัน้ยงัคงไม่เห็นชดัเจนและการลงทุน
เหล่านัน้กย็งัไมไ่ดส้รา้งผลตอบแทนทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มมากนกั  

การฟ้ืนตวัของธรุกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองช่วยให้ภาพรวมของผลการด าเนินงานดีขึน้ 

การฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องของค่าขนส่งสนิคา้ในอุตสาหกรรมขนส่งสนิคา้แหง้เทกองตัง้แต่ปี 2559 ช่วย
ท าให้ผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิัทดขีึ้น โดยอตัราค่าระวางเรอืโดยเฉลี่ยของบรษิัทเพิม่ขึ้น 
41.5% เป็น 11,275 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อวนัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 จาก 7,966 ดอลลาร์
สหรฐัฯ ต่อวนัในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีต่้นทุนด าเนินงานทีเ่ป็นเงนิสดกป็รบัเพิม่ขึ้นเพยีง 
6% เป็น 5,273 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อวนั จากทีร่ะดบัประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อวนัอนัเป็นผล
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 24/09/61 
 

 
 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

29/12/59 BBB Stable 
02/12/57 BBB+ Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 

ประวติร ชยัช านะภยั, CFA 
pravit@trisrating.com 

เสรมิวทิย ์ศรโียธา 
sermwit@trisrating.com 

ภารตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
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มาจากการปรบัปรุงกองเรอื                          

ทัง้นี้ รายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งสนิคา้ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เพิม่ขึน้ถงึ 40.1% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยสดัส่วนของรายไดจ้ากธุรกจินี้
เพิม่ขึน้เป็น 40% ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 จาก 29% ของปีทีแ่ลว้ 

การต่อสญัญาให้บริการนอกชายฝัง่ยงัมีความไม่แน่นอน 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าตลาดการใหบ้รกิารวศิวกรรมใต้น ้ายงัคงเผชญิกบัความทา้ทายอยู่ ถึงแมว้่าราคาน ้ามนัดบิจะปรบัตวัสูงขึ้นและเป็นผลดต่ีอบรษิัท
ส ารวจและผลติน ้ามนัและก๊าซ ทว่าบรษิทัเหล่านี้กย็งัคงมคีวามระมดัระวงัเรือ่งค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานซึ่งส่งผลท าใหก้จิกรรมการขุดเจาะฟ้ืนตวัชา้กว่า
ทีค่าด  

ธุรกจิใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ของบรษิทันัน้ยงัคงประสบกบัปัญหาอตัราการใชง้านกองเรอืทีต่ ่า ทัง้นี้ บรษิทัมเีรอืใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ทัง้หมด 7 ล า โดยมเีรอื
เพยีง 3 ล าเท่านัน้ทีย่งัคงมสีญัญาจา้งงานอยู่ บรษิทัไดว้างแผนจะขายเรอื 4 ล าทีเ่หลอืเพือ่ทีจ่ะลดค่าใชจ้่ายคงทีห่ากอุปสงคใ์นตลาดมจี ากดั 

การลดลงของมลูค่าสญัญากบ็่งบอกถงึความทา้ทายของผลการด าเนินงานในอนาคตดว้ยเช่นกนั ทัง้นี้ ณ เดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัมมีลูค่าสญัญาจา้ง
งานลดลงเหลอื 129 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ โดยอายุสญัญาทัง้หมดจะเหลอือกีเพยีง 1 ปีเท่านัน้ นอกจากนี้ สญัญาจา้งงานส าหรบัเรอืขุดเจาะชนิดสามขาก็
ก าลงัจะหมดสญัญาภายในปี 2562 อีกเช่นกนั ดงันัน้ ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่าธุรกจิให้บรกิารนอกชายฝัง่ของบรษิัทอาจเผชญิกบัความกดดนัมากยิง่ขึ้น
หลงัจากปี 2562 เป็นตน้ไปหากสญัญาจา้งงานไมไ่ดร้บัการต่ออายุ 

คาดว่าจะมีอตัราก าไรท่ีประมาณ 1,800-2,000 ล้านบาท 

ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าผลการด าเนินงานของธุรกจิเรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกองน่าจะปรบัตวัดขี ึน้และเพยีงพอทีจ่ะชดเชยผลการด าเนินงานทีอ่่อนตวัลงของ
ธุรกจิใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ ธุรกจิเรอืขนส่งสนิคา้จะสรา้งผลก าไรทีด่ขี ึน้จากผลของค่าเดนิเรอืทีค่่อย ๆ ปรบัตวัสงูขึน้ ในขณะทีแ่นวโน้มของธุรกจิใหบ้รกิาร
นอกชายฝัง่น่าจะยงัเผชญิกบัความยากล าบากอยู่เนื่องจากอตัราการใช้งานของเรอือาจจะลดลงอกีหลกัจากสญัญาจ้างงานที่มอียู่หมดอายุลง ภายใต้
สมมตฐิานขัน้พืน้ฐาน ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะยงัคงสรา้งอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายใหอ้ยู่ในช่วง 1,800-2,000 
ล้านบาทต่อปีและมเีงนิทุนจากการด าเนินงานที่ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2562-2564 ได้ อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนเงนิทุนจากการ
ด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิคาดว่าจะยงัคงอยู่สงูกว่าระดบั 45% 

งบการเงินท่ีแขง็แรงยงัคงค า้จนุอนัดบัเครดิต 

งบการเงนิทีแ่ขง็แรงยงัเป็นปัจจยัเชงิบวกทีช่่วยใหบ้รษิัททนต่อผลกระทบจากผลการด าเนินงานทีผ่นัผวนได ้ทัง้นี้ อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิสุทธต่ิอ
เงนิทุนของบรษิัทยงัคงอยู่ในระดบัต ่าที ่14.9% เนื่องจากบรษิัทยงัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดอยู่ประมาณ 5,100 ล้านบาท ณ เดอืนกนัยายน 
2561 อย่างไรกต็าม เงนิสดในมอืกล็ดลงโดยล าดบัจากการลงทุนและการซื้อกจิการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าเงนิลงทุนของบรษิัทจะอยู่ทีป่ระมาณ 1,800 ลา้นบาทในปี 2562 และประมาณ 500-600 ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2563-2564 ทัง้นี้ 
บรษิทัไดส้ ารองงบลงทุนจ านวนประมาณ 1,100 ลา้นบาทไว้ส าหรบัซื้อเรอืขนส่งสนิคา้มอืสองจ านวน 2 ล าในปี 2562 โดยบรษิทัคาดว่าจะใชเ้งนิกูจ้าก
ธนาคารเป็นแหล่งเงนิทุนในสดัส่วน 50% ทรสิเรทติ้งคาดว่าหนี้สนิทางการเงนิสุทธต่ิอเงนิทุนของบรษิทัจะยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่า 20% ในช่วง 3 ปี
ขา้งหน้า 

สภาพคล่องยงัคงเพียงพอ 

แหล่งเงนิทุนของบรษิทัจะยงัคงมมีากพอส าหรบัการใชจ้่ายในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า โดยแหล่งเงนิทุนประกอบด้วยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
จ านวน 5,100 ลา้นบาท ณ เดอืนกนัยายน 2561 รวมถงึเงนิทุนจากการด าเนินงานอกีอย่างต ่าประมาณ 1,800 ลา้นบาท และเงนิซึ่งไดร้บัจากการจ าหน่าย
หุน้กูเ้มือ่เดอืนตุลาคมทีผ่่านมาอกีจ านวน 1,500 ลา้นบาท ในขณะทีก่ระแสเงนิสดออกในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าจะประกอบดว้ยการผ่อนช าระเงนิกู้จ านวน 
1,660 ลา้นบาท เงนิลงทุนต่าง ๆ อกีจ านวนประมาณ 1,800 ลา้นบาท และการจ่ายเงนิปันผลซึง่คาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 100 ลา้นบาท 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติ้งว่าทัง้ธุรกจิเรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกองและธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่จะ
ยงัคงเป็นธุรกจิหลกัทีส่รา้งรายไดแ้ละผลก าไรของบรษิทัต่อไป จากแผนการลงทุนทีบ่รษิทัวางไวท้ าใหค้าดว่างบการเงนิทีแ่ขง็แรงและสถานะสภาพคล่องที่
เพยีงพอของบรษิทัน่าจะยงัคงเป็นปัจจยัหลกัทีช่่วยค ้าจุนอนัดบัเครดติในช่วงอกี 1-2 ปีขา้งหน้าต่อไปได ้

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

โอกาสในการปรบัเพิม่อนัดบัเครดติของบรษิทัมคี่อนขา้งจ ากดัในระยะสัน้จากความไม่แน่นอนของผลประกอบการในธุรกจิขนส่งสนิคา้แหง้เทกองทางเรอื
และธุรกจิใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติอาจไดร้บัการปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากผลประกอบการของบรษิทัดกีว่าทีป่ระมาณการไว้ เป็นระยะ
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เวลานาน ซึง่กรณนีี้อาจเกดิขึน้ไดห้ากบรษิทัประสบความส าเรจ็ในการสรา้งความหลากหลายในการลงทุนจนส่งผลท าใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดทีม่ ัน่คงมาก
ยิง่ขึน้ในขณะเดยีวกนักส็ามารถด ารงสถานะงบการเงนิทีแ่ขง็แกร่งเอาไว้ได ้

อนัดบัเครดติหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจไดร้บัการปรบัลดลงหากผลประกอบการของบรษิทัหรอืกระแสเงนิสดถดถอยลงจากประมาณการปัจจุบนัอย่างมี
นัยส าคญั ทัง้นี้ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจเกดิขึน้ไดจ้ากภาวะตลาดของธุรกจิเรอืขนส่งสนิคา้และการให้บรกิารนอกชายฝัง่ทีอ่่อนแอลงและจากการขาดทุน
อย่างหนกัของธุรกจิอื่นทีบ่รษิทัไดล้งทุนไป 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั    

หน่วย: ลา้นบาท 
      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------- 
  ม.ค.-ก.ย. 

2561 
2560 2559 2558            2557 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  10,080 13,492 13,745 21,495 21,527 
ก าไรจากการด าเนินงาน  974 2,137 1,426 681 3,558 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  412 1,170 657 (2,685) 2,515 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,220 2,530 2,066 1,151 4,034 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  789 1,973 1,511 515 3,165 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  363 460 585 615 555 
เงนิลงทุน  1,362 2,088 2,170 1,333 6,958 
สนิทรพัยร์วม  35,973 35,585 41,620 45,346 49,331 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  4,366 2,548 2,451 2,993 7,019 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  24,879 25,054 26,495 26,988 31,599 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย
ต่อรายได ้(%) 

 9.7 15.8 10.4 3.2 16.5 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  2.5 **            3.2 1.6 (6.1) 5.8 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่า 
ตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 3.4 5.5 3.5 1.9 7.3 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ี 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 2.2 1.0 1.2 2.6 1.7 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  30.9 **          77.4 61.6 17.2 45.1 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   14.9 9.2 8.5 10.0 18.2 
*  งบการเงนิรวม: บรษิทัโทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์ไดม้กีารเปลีย่นรอบบญัชตีัง้แต่เดอืนกนัยายน 2557 จากรอบบญัชเีดมิซึง่เริม่ในวนัที ่1 ตุลาคมจนถงึวนัที ่30 

กนัยายนของปีถดัไป เป็นเริม่ในวนัที ่1 มกราคมจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคมของทกุปีแทน 
**   ปรบัเป็นอตัราส่วนเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561  
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  31 ตุลาคม 2550 
 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ากดั (มหาชน) (TTA) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TTA213A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,805.2 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB 
TTA221A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  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 


