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BBB+
Stable

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน) ที่ระดับ
"BBB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ทัง้ นี้ อันดับเครดิตดังกล่ำวสะท้อนถึงกระแส
เงิน สดที่ มี เสถี ย รภำพของบริษั ท จำก กำรมี ส ัญ ญำซื้ อ ขำยไฟฟ้ ำระยะยำว (Power Purchase
Agreement - PPA) กับหน่วยงำนสำธำรณูปโภคภำครัฐภำยใต้โครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ ำรำยเล็กและรำย
เล็กมำก (Small Power Producers -- SPP และ Very Small Power Producers -- VSPP) รวมถึงผล
กำรดำเนินงำนทีน่ ่ำพอใจของโรงไฟฟ้ ำของบริษทั นอกจำกนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงแผนกำรขยำย
กำลังกำรผลิตของบริษทั ที่จะเพิม่ ขึน้ ให้เป็ น 2 เท่ำภำยในระยะเวลำ 5 ปี และควำมเสีย่ งจำกกำรพัฒนำ
โรงไฟฟ้ ำใหม่ตำมแผนด้วย
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
กระแสเงิ นสดที่คำดกำรณ์ได้จำกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำระยะยำว
โรงไฟฟ้ ำเกือบทัง้ หมดของบริษัทมีสญ
ั ญำซื้อขำยไฟฟ้ ำระยะยำวกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) และกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค (กฟภ.)
ณ เดือนมิถุนำยน 2564 บริษทั เป็ นเจ้ำของโรงไฟฟ้ ำที่เปิ ดดำเนินกำรแล้ว จำนวน 21 แห่งทัวประเทศ
่
โดยมีกำลังกำรผลิตรวม 247.7 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ กำลังกำรผลิตจำกโรงไฟฟ้ ำชีวมวล 12 แห่งคิดเป็ น
47% ของกำลังกำรผลิตรวมของบริษัท ในขณะที่โรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้อนร่วมที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็ น
เชื้อ เพลิง คิดเป็ น 46% ส่ ว นที่เหลือ อีก 7% เป็ น กำลังผลิต จำกโรงไฟฟ้ ำพลังงำนขยะ (Waste-toEnergy -- WTE) 2 แห่ง โครงกำรผลิตไฟฟ้ ำพลังแสงอำทิตย์ท่ตี ดิ ตัง้ บนหลังคำ 5 แห่ง และโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ ำพลังแสงอำทิตย์ลอยน้ำอีก 1 แห่ง
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สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำของโรงไฟฟ้ ำชีวมวลของบริษัทได้รบั ค่ ำไฟฟ้ ำแบบคงที่ในอัตรำ 2.39 บำทต่อ
กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
(kWh) และค่ำไฟฟ้ ำแบบแปรผันในอัตรำ 1.85 บำทต่อกิโลวัตต์ชวโมงซึ
ั่
่งจะปรับค่ำ
ไฟฟ้ ำตำมอัตรำเงินเฟ้ อ นอกจำกนี้ ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ ยังมีส่วนเพิม่ ค่ำไฟฟ้ ำพิเศษที่จำนวน 0.3
บำทต่อกิโลวัตต์ชวโมงในช่
ั่
วง 8 ปี แรกอีกด้วย
โรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้อนร่วมของบริษทั มีสญ
ั ญำซื้อขำยไฟฟ้ ำระยะยำว 25 ปี กบั กฟผ. ภำยใต้โครงกำร
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กโดยมีกำลังกำรผลิต ตำมสัญญำที่ขนำด 90 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ ภำยใต้เงื่อนไขของ
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำมำตรฐำนสำหรับโรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้อนร่วมนัน้ กฟผ. ตกลงทีจ่ ะเรียกจ่ำยไฟฟ้ ำ
อย่ำงน้อยที่ระดับ 80% ของกำลังกำรผลิตตำมสัญญำโดยขึน้ อยู่กบั ชัวโมงกำรท
่
ำงำนของโรงไฟฟ้ ำ
สัญญำดังกล่ำวเป็ นแบบ Take-or-Pay ซึ่งทำให้บริษทั มีกระแสเงินสดที่แน่ นอน นอกจำกนี้ สัญญำยัง
ประกอบด้วยสูตรที่รวมกำรปรับปรุงตำมกำรเปลี่ยนแปลงรำคำเชื้อเพลิงและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศซึ่งช่วยลดควำมเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน้ำมันและควำมผันผวนของ
ค่ำเงินได้อกี ด้วย
กำรลดควำมเสี่ยงในกำรจัดหำวัตถุดิบ
โรงไฟฟ้ ำส่วนใหญ่ของบริษทั ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในกำรผลิตไฟฟ้ ำซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีควำมผันผวนใน
ด้ำนอุปทำนและรำคำของวัตถุดิบ ควำมเสี่ย งดังกล่ ำวลดลงได้จำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ท่ีมคี วำม
เชีย่ วชำญในธุรกิจสวนยูคำลิปตัสและไม้สบั (Wood Chips)

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

โรงไฟฟ้ ำชีวมวลของบริษทั ตัง้ อยู่ใกล้กบั แหล่งวัตถุดบิ และยังได้รบั กำรออกแบบให้สำมำรถใช้วตั ถุดบิ
ได้หลำกหลำยประเภท เช่น ไม้สบั เปลือกไม้ และเศษวัสดุเหลือใช้จำกผลผลิตทำงกำรเกษตร ในช่วง
3 ปี ท่ผี ่ำนมำบริษทั สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนเชือ้ เพลิงของโรงไฟฟ้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ต้นทุน
เชื้อ เพลิง โดยเฉลี่ย ส ำหรับ โรงไฟฟ้ ำชีว มวลของบริษัท ปรับ ลดลงอย่ ำงต่ อ เนื่ อ งเป็ น 1.26 บำทต่ อ

กิโลวัตต์ชวโมงในปี
ั่
2563 จำก 1.54 บำทต่อกิโลวัตต์ชวโมงในปี
ั่
2561
โรงไฟฟ้ ำชีวมวลของบริษัทมีสญ
ั ญำจัดหำเชื้อเพลิงระยะยำวกับบริษัทที่เกี่ย วข้องเพื่อ สร้ำงควำมมันใจว่
่ ำโรงไฟฟ้ ำจะมีเชื้อเพลิงไม้ส บั และเปลือกไม้
ยูคำลิปตัสอย่ำงเพียงพอและพร้อมใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ
มีผลกำรดำเนิ นงำนที่สมำ่ เสมอ
โรงไฟฟ้ ำชีวมวลของบริษัทมีผลกำรดำเนินงำนที่สม่ำเสมอมำโดยตลอดในช่วง 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ ทัง้ นี้ ค่ำดัชนีควำมพร้อมโดยเฉลี่ยของโรงไฟฟ้ ำอยู่ท่รี ะดับ
92%-95% และมีอตั รำควำมสำมำรถในกำรผลิตในช่วงปี 2561-2563 เกินระดับ 90% ของกำลังกำรผลิตเต็มจำนวน ในขณะที่ค่ำดัชนีกำรหยุดซ่อมฉุกเฉิน
โดยเฉลีย่ อยู่ทร่ี ะดับ 1.2%-4.4% ในช่วงเวลำเดียวกัน
โรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้อนร่วมของบริษทั สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำมำตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดำเนินงำนในปี 2560 โดยมีค่ำดัชนี
ควำมพร้อมอยู่ท่รี ะดับ 90%-99% และมีอตั รำกำรหยุดซ่อมนอกแผนในระดับต่ ำ ส่วนอัตรำค่ำควำมร้อนนัน้ อยู่ท่รี ะหว่ำง 7,441-7,693 บีทยี ูต่อหน่วยซึ่ง
ดีกว่ำเกณฑ์ท่ี 7,950 บีทยี ตู ่อหน่วยทีร่ ะบุไว้ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษทั มีรำยได้ก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยอยู่ท่จี ำนวน 1.2 พันล้ำนบำท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 12% จำก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนอันเนื่องมำจำกกำลังกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรซื้อโรงไฟฟ้ ำใหม่จำนวน 3 แห่ง
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ ำจะเพิ่มขึ้น 2 เท่ำภำยในปี 2568
ตำมแผนกำรลงทุนชองบริษทั กำลังกำรผลิตไฟฟ้ ำของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 528.4 เมกะวัตต์ภำยในปี 2568 โดยเพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่ำจำก 247.7 เมกะวัตต์
ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2564 บริษทั มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำจำนวน 35 โครงกำรซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้ ำชีวมวล 15 แห่ง โรงไฟฟ้ ำขยะ 2 แห่ง
และโรงไฟฟ้ ำก๊ำซชีวภำพ 18 แห่งซึง่ อยู่ภำยใต้โครงกำรโรงไฟฟ้ ำชุมชนเพื่อเศรษฐกิจท้องถิน่ (โครงกำรนำร่อง)
ในช่วงปี 2561-2563 กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยของบริษทั อยู่ท่รี ะดับ 1.6-2 พันล้ำนบำทต่อปี ทริสเรทติ้งคำดว่ำกำไร
ก่อนดอกเบี้ย จ่ำย ภำษี ค่ ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยของบริษัทจะแกว่งตัว อยู่ในช่วง 2.3-3.9 พัน ล้ำนบำทต่อ ปี ในช่วงระหว่ำงปี 2564-2567 เมื่อ
โรงไฟฟ้ ำแห่งใหม่ต่ำง ๆ เริม่ ดำเนินงำนเชิงพำณิชย์
ระดับหนี้ เพิ่มขึ้นในช่วงขยำยกำลังกำรผลิ ต
ระดับหนี้ของบริษัทจะเพิม่ ขึ้นในช่วงหลำยปี ต่อจำกนี้ โดยทริสเรทติ้งประมำณกำรว่ำบริษัทจะต้องใช้เงินลงทุน 2.1 หมื่นล้ำนบำทเพื่อพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ ำใหม่ ๆ ในช่วงระหว่ำงปี 2564-2567 ซึ่งที่มำของเงินลงทุน คำดว่ำจะมำจำกกำรก่อหนี้เป็ นส่วนใหญ่ ทัง้ นี้ หนี้สนิ รวมของบริษัทคำดว่ำจะถึง
จุดสูงสุดทีร่ ะดับ 1.5-1.6 หมื่นล้ำนบำทในปี 2567 ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่ำงมำกจำกระดับ 3.7 พันล้ำนบำท ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2564 ทริสเรทติ้งคำดว่ำอัตรำส่วน
หนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อเงินทุนของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 45%-50% ในระหว่ำงปี 2565-2567 จำกระดับ 21% ณ สิน้ ปี 2563
ระดับภำระหนี้เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดจะเพิม่ ขึน้ ในช่วงระยะเวลำของกำรขยำยกำลังกำรผลิตด้วยเช่นกัน โดยทริสเรทติ้งคำดว่ำอัตรำส่วนหนี้สนิ ทำง
กำรเงินต่อกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยจะพุ่งขึน้ ถึงจุดสูงสุดทีร่ ะดับ 6.1 เท่ำในปี 2565 ก่อนทีจ่ ะค่อย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ จนถึง
ระดับทีต่ ่ำกว่ำ 5 เท่ำในระหว่ำงปี 2566-2567 เมื่อโรงไฟฟ้ ำใหม่ทงั ้ หลำยทยอยเปิ ดดำเนินงำนในระหว่ำงปี 2565-2567
มีสภำพคล่องที่เพียงพอ
โรงไฟฟ้ ำส่ วนใหญ่ข องบริษัท ได้รบั กำรอนุ มตั ิเงิน กู้โครงกำรระยะยำวแล้ว โดยทัง้ บริษัท และบริษัท ย่อ ยสำมำรถปฏิบัติได้ต ำมเงื่อนไขทำงกำรเงิน ที่
เกี่ยวข้องกับเงินกูย้ มื จำกธนำคำร ทริสเรทติ้งถือว่ำสภำพคล่องของบริษทั นัน้ มีเพียงพอ โดย ณ เดือนมิถุนำยน 2564 บริษทั มีภำระหนี้จำนวน 620 ล้ำน
บำทที่จะถึงกำหนดชำระในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะเดียวกัน บริษทั มีเงินสดในมือจำนวน 619 ล้ำนบำทและคำดว่ำจะมีเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนที่
ประมำณ 2.3 พันล้ำนบำทในปี 2564
โครงสร้ำงเงินทุน
ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2564 บริษทั มีหนี้เงินกู้จำนวน 4.8 พันล้ำนบำทซึ่งไม่รวมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยหนี้ทงั ้ หมดเป็ นหนี้ของบริษทั ย่อยซึง่ ถือเป็ นหนี้
ทีม่ ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อน ดังนัน้ อัตรำส่วนของหนี้ทม่ี ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนต่อภำระหนี้รวมจึงอยู่ท่ี 100% เนื่องจำกอัตรำส่วนของหนี้ท่ี
มีลำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนต่อภำระหนี้ทงั ้ หมดนัน้ มีมำกกว่ำ 50% ตำมเกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิต ทริสเรทติ้งจึงมองว่ำเจ้ำหนี้ทไ่ี ม่มหี ลักประกันของ
บริษทั จะเสียเปรียบอย่ำงมีนัยสำคัญในเรื่องของสิทธิในกำรเรียกร้องสินทรัพย์ของบริษทั
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สมมติ ฐำนกรณี พื้นฐำน
•
•
•

กำลังกำรผลิตติดตัง้ 247.7 เมกะวัตต์ในปี 2564 และจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 509 เมกะวัตต์ในปี 2567
ค่ำใช้จ่ำยลงทุนจะอยู่ทป่ี ระมำณ 2.1 หมื่นล้ำนบำทในช่วงระหว่ำงปี 2564-2567
ในระหว่ำงปี 2564-2567 รำยได้จะอยู่ในช่วงระหว่ำง 5.7 พันล้ำนบำทถึง 1.2 หมื่นล้ำนบำทต่อปี ส่วนประมำณกำรกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำ
เสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยจะอยู่ทจ่ี ำนวน 2.3-3.9 พันล้ำนบำทต่อปี

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงควำมคำดหมำยของทริสเรทติ้งว่ำโรงไฟฟ้ ำของบริษัทจะมีผลกำรดำเนินงำนที่ รำบรื่นและสร้ำง
กระแสเงินสดทีส่ ม่ำเสมอ ในขณะทีค่ ำดว่ำโครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำของบริษทั จะสำมำรถเปิ ดดำเนินงำนได้ตำมแผน
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตอำจปรับเพิม่ ขึน้ หำกบริษทั สำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนได้มำกกว่ำที่ประมำณกำรไว้อย่ำงมีนัยสำคัญและสำมำรถลดระดับ
ภำระหนี้เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดได้อย่ำงต่อเนื่อง ในทำงกลับกัน อันดับเครดิตอำจถูกปรับลดลง หำกสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั ถดถอยลงเป็ นอย่ำง
มำกซึ่งอำจเกิดจำกควำมล่ำช้ำหรือกำรมีค่ำใช้จ่ำยที่บำนปลำยของ กำรพัฒนำโครงกำรใหม่ ๆ หรือกำรที่บริษทั มีโครงสร้ำงเงินทุนที่อ่อนแอลง จำกกำร
ลงทุนทีม่ กี ำรก่อหนี้จำนวนมำก
ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำยและภำษี
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ดอกเบีย้ จ่ำยทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรำกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย
ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อหนี้สนิ ทำงกำรเงิน (%)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-มิ .ย.
2564
2,707
831
1,159
1,039
70
1,011
17,873
3,703
12,564

---------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม -----------------2563
2562
2561
2560
5,863
1,482
2,024
1,868
113
1,552
16,430
3,196
11,993

5,057
1,202
1,730
1,319
415
654
14,145
2,466
10,793

4,837
1,038
1,575
1,076
484
334
13,887
7,407
5,572

4,245
713
1,234
721
534
1,088
13,959
8,269
5,022

42.81

34.51

34.22

32.56

29.06

9.74 **
16.58

9.95
17.86

8.83
4.17

7.69
3.25

5.35
2.31

1.72 **

1.58

1.43

4.70

6.70

53.03 **
22.76

58.44
21.04

53.46
18.60

14.52
57.07

8.72
62.22

งบการเงินรวม
ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง
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เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหำชน) (ACE)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB+
Stable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษัท ทริสเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ำมมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทำสำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภำยหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรือข้อมูลกำรจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน กำรจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเสี่ยงหรื อควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษัทนัน้ ๆ
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคำแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษัท และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเ สีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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