บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BB+
Stable

วันที่ทบทวนล่ำสุด : 23/07/63
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
23/07/63
25/07/61
19/06/60

อันดับ
เครดิ ต
BB+
BB+
BB

ครัง้ ที่ 118/2564
30 กรกฎำคม 2564

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Negative
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “BB+”
ในขณะเดีย วกัน ยัง ได้ เ ปลี่ย นแนวโน้ ม อัน ดับ เครดิต ของบริษัท เป็ น “Stable” หรือ “คงที่ ” จำก
“Negative” หรือ “ลบ” ด้ว ย โดยแนวโน้ ม อัน ดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อ นถึง ยอดขำย
เฟอร์นิเจอร์ของบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่งได้ประโยชน์จำกกระแสกำรอยู่บ้ำนเพื่อลดกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โรคโควิด 19) และแรงกดดันต่อโครงสร้ำงหนี้ทผ่ี ่อนคลำยลงจำกกำรขำย
กำรลงทุนในโรงไฟฟ้ ำชีวมวลของบริษทั ออกไป
อันดับเครดิตที่ระดับ “BB+” ยังคงสะท้อนถึงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพียงพอของบริษทั ใน
ตลำดเฟอร์นิเจอร์รวมถึงช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่มนคงผ่
ั่
ำนร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยและ
ตลำดส่งออก อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตก็มปี ั จจัยลดทอนจำกงบกำรเงินของบริษทั ที่มภี ำระหนี้สูง
รวมไปถึงควำมเสีย่ งในกำรพัฒนำโครงกำร “มินบู” ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังแสงอำทิตย์กำลังกำรผลิต
ขนำด 220 เมกะวัตต์ในประเทศเมียนมำ
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพียงพอในตลำดเฟอร์นิเจอร์
สถำนะทำงธุรกิจของบริษทั มีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรมีตำแหน่งทำงกำรตลำดที่มนคงในฐำนะผู
ั่
ผ้ ลิต
เฟอร์นิเจอร์ขนำดกลำงในประเทศไทย บริษทั ถือเป็ นผูร้ บั จ้ำงผลิตสินค้ำให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำงทีม่ แี บรนด์ของ
ตัว เอง (Original Equipment Manufacturer – OEM) เนื่อ งจำกยอดขำยเฟอร์นิเจอร์ ส่ว นใหญ่ของ
บริษทั เป็ นสินค้ำที่ผลิตตำมคำสังของลู
่
กค้ำ ในกำรนี้ ทริสเรทติ้งมองว่ำบริษทั มีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเพียงพอทีจ่ ะรักษำตำแหน่งทำงกำรตลำดของตนเอำไว้ได้โดยมีปัจจัยหนุนจำกกำรที่บริษทั มี
โรงงำนเป็ นของตนเองและมีกำรประหยัดจำกขนำดเมื่อเปรียบเทียบกับผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่

ติ ดต่อ:
ประวิตร ชัยชำนะภัย, CFA

pravit@trisrating.com
จำตุรนั ต์ สุขทอง
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วจี พิทกั ษ์ไพบูลย์กจิ
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วิยดำ ประทุมสุวรรณ์, CFA
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อย่ำงไรก็ตำม สถำนะทำงธุรกิจของบริษทั ก็มขี อ้ จำกัดจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำในตลำดเฟอร์นิเจอร์
เนื่องจำกสินค้ำส่วนใหญ่เป็ นเฟอร์นิเจอร์ทถ่ี อดประกอบได้ (Knockdown) และเน้นกลุ่มเป้ ำหมำยใน
ตลำดระดับล่ำงจนถึงระดับกลำง
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยที่มนคง
ั่
บริษทั มีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยหลักใน 2 ช่องทำง ได้แก่ กำรส่งออกและกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำ
ปลีกสมัยใหม่ภำยในประเทศ โดยลูกค้ำส่งออกของบริษทั นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นผูค้ ำ้ ปลีกสินค้ำเฟอร์นิเจอร์
และร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ในประเทศญี่ป่ นุ บริษทั จัดจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำ
ยำวนำนและช่องทำงเหล่ำนี้ถอื เป็ นปั จจัยที่สนับสนุนกำรเติบโตของยอดขำยในช่วงหลำยปี ท่ผี ่ำนมำ
ในปี 2563 รำยได้จำกตลำดส่งออกคิดเป็ นสัดส่วน 65% ของยอดขำยเฟอร์นิเจอร์ทงั ้ หมดของบริษทั
ในขณะทีร่ ำยได้จำกร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ภำยในประเทศมีสดั ส่วนอยู่ท่ี 29% ของยอดขำยทัง้ หมด
กระแสกำรอยู่บ้ำนช่วยเสริ มกำรเติ บโตของรำยได้
ธุ ร กิจ ของบริษัท ได้ร ับ ประโยชน์ จ ำกอุป สงค์ เ ฟอร์นิเ จอร์ท่ี เ พิ่ม ขึ้น อย่ ำ งมำกซึ่ง ส่ ง ผลให้ผ ลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฟื้ นตัวอย่ำงรวดเร็วในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 ทัง้ นี้ ในปี 2563 ทัง้ ปี รำยได้
รวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ 10% เป็ น 1.4 พันล้ำนบำท โดยช่องทำงกำรส่งออกมีอตั รำกำรเติบโตถึง 23%
เมื่อ เทีย บกับช่ว งเดีย วกัน ในปี ก่อน ในขณะที่ย อดขำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ ำ นช่องทำงค้ำปลีกสมัย ใหม่
ภำยในประเทศเพิม่ ขึน้ ประมำณ 3.7%

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

สำเหตุหลักที่ทำให้ร ำยได้ฟ้ื นตัว มำจำกคำสังซื
่ ้อ ที่เพิม่ ขึ้นจำกลูกค้ำในประเทศสหรัฐอเมริกำและ
อินเดีย โดยลูกค้ำใหม่เหล่ำนี้เป็ นผู้ค้ำเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนทำงช่องออนไลน์ซ่งึ ได้รบั ประโยชน์ ทงั ้ จำก

กระแสกำรอยู่บ้ำนและควำมนิยมในกำรซื้อของออนไลน์ รำยได้จำกลูกค้ำในประเทศสหรัฐอเมริกำเพิม่ ขึน้ อย่ำงรวดเร็วมำอยู่ท่รี ะดับ 103 ล้ำนบำทในปี
2563 และ 40 ล้ำนบำทในช่วง 3 เดือนแรกในปี 2564 จำก 14 ล้ำนบำทในปี 2562 ในขณะทีต่ ลำดในประเทศอินเดียก็มผี ลกำรดำเนินงำนที่ดเี ช่นกัน โดย
บริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้ ถึง 79 ล้ำนบำทในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ในตลำดอินเดียกลับลดลงอย่ำงมำกในไตรมำสแรกของปี 2564 เนื่องจำกผลกระทบ
ของกำรระบำดของโรคโควิด 19 ภำยในประเทศทีม่ คี วำมรุนแรง
ภำยใต้สมมติฐำนกรณีฐำน ทริสเรทติ้งคำดว่ำรำยได้ของบริษทั จะไต่ขน้ึ สู่ระดับสูงสุดครัง้ ใหม่ท่ี 1.6 พันล้ำนบำทในปี 2564 และหลังจำกนัน้ จะเติบโตใน
อัตรำที่ช้ำลงในช่วงปี 2565-2566 ทัง้ นี้ บริษทั สำมำรถดำเนินกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำในประเทศอินเดียได้อกี ครัง้ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2564 หลังจำก
สถำนกำรณ์โรคโควิด 19 ภำยในประเทศลดควำมรุนแรงลง
ต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้นทำให้ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรลดลง
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษทั อยู่ภำยใต้แรงกดดันจำกกำรมีตน้ ทุนกำรผลิตที่เพิม่ สูงขึน้ เป็ นอย่ำงมำก โดยอัตรำกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำ
เสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำยลดลงมำอยู่ท่รี ะดับ 13.7% ในปี 2563 และ 12.6% ในไตรมำสแรกของปี 2564 เมื่อ เทียบกับระดับ 17%-18% ในช่วงปี
2560-2562 โดยอัตรำกำไรทีล่ ดลงเป็ นผลมำจำกรำคำไม้พำร์ตเิ คิลบอร์ดทีพ่ ุ่งสูงขึน้ และค่ำแรงที่เพิม่ สูงขึน้ ในช่วงกำรระบำดของโรคโควิด 19 อย่ำงไรก็ตำม
ทริสเรทติ้งคำดว่ำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษทั จะค่อยๆ ปรับตัวดีขน้ึ โดยมีปัจจัยหนุนจำกอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตที่เพิม่ ขึน้ ของโรงงำนและ
ควำมพยำยำมของบริษทั ในกำรลดต้นทุนวัตถุดบิ
โครงสร้ำงหนี้ ตำ่ กว่ำคำด
ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษทั ในปี 2563 ดีกว่ำทีท่ ริสเรทติ้งคำดกำรณ์ไว้ โดยปัจจุบนั โครงสร้ำงหนี้ของบริษทั ยังคงอยู่ในระดับทีส่ งู ทัง้ นี้ ผลกำร
ดำเนินงำนนทีด่ ขี น้ึ เป็ นผลมำจำกอุปสงค์เฟอร์นิเจอร์ทแ่ี ข็งแกร่งในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 และควำมสำเร็จของบริษทั ในกำรขำยเงินลงทุนใน บริษทั เซฟ
เอนเนอจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็ นผูด้ ำเนินงำนโรงไฟฟ้ ำชีวมวล ในกำรนี้ บริษทั ได้นำเงินที่ได้จำกกำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวน 233 ล้ำนบำทไปใช้
สำหรับกำรเพิม่ ทุนในโครงกำรมินบู ในระยะที่ 2-4
สถำนะทำงกำรเงินคำดว่ำจะดีขึ้น
ทริสเรทติ้งคำดว่ำสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั จะฟื้ นตัวขึน้ หลังจำกโครงกำรมินบูในระยะที่เหลือเริม่ เปิ ดดำเนินกำร ทัง้ นี้ โครงกำรในระยะที่ 2-4 ต้อง
ล่ำช้ำออกไปอันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 และควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองในประเทศพม่ำ
ภำยใต้ประมำณกำรกรณีพ้นื ฐำน ทริสเรทติ้งคำดว่ำโครงกำรมินบูระยะที่ 2 น่ำจะเริม่ ดำเนินกำรได้ภำยในปี 2565 และระยะที่เหลือจะเริม่ ผลิตไฟฟ้ ำได้
ภำยในปี 2566 โดยล่ำช้ำจำกแผนก่อนหน้ำประมำณ 1 ปี ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคำดว่ำกำรดำเนินงำนโดยรวมของโรงไฟฟ้ ำมินบู เมื่อผลิตไฟฟ้ ำได้ครบ 220 เม
กะวัตต์ จะทำให้บริษทั มีกระแสเงินสดทีม่ นคงที
ั่
่ประมำณ 100-120 ล้ำนบำทต่อปี โดยทริสเรทติ้งคำดว่ำกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำ
ตัดจำหน่ำยของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เป็ นประมำณ 300 ล้ำนบำทในปี 2566 จำก 200 ล้ำนบำทในปี 2564 ในขณะที่สดั ส่วนหนี้ทำงกำรเงินสุทธิต่อกำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยมีแนวโน้มจะลดลงเหลือ 5-7 เท่ำและเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อหนี้ทำงกำรเงินสุทธิจะเพิม่ ขึน้ เป็ น
5%-10% ในช่วงประมำณกำรดังกล่ำว
สภำพคล่องยังคงตึงตัว
ทริสเรทติ้งประเมินว่ำสภำพคล่องของบริษทั ยังคงตึงตัวอยู่ โดยแหล่งเงินทุนของบริษทั อยู่ในระดับที่สูงกว่ำควำมต้องกำรใช้เงินในช่วง 12 เดือนข้ำงหน้ำ
อยู่เล็กน้อย ทัง้ นี้ แหล่งเงินทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินสดในมือ ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2564 จำนวน 81 ล้ำนบำทและประมำณกำรเงินทุนจำกกำร
ดำเนินงำนที่จำนวน 57 ล้ำนบำท ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้เงินทุนจะประกอบด้วยเงินลงทุนจำนวน 61 ล้ำนบำท เงินกู้ท่ตี ้องชำระภำยใน 12 เดือน
ข้ำงหน้ำจำนวน 52 ล้ำนบำท และเงินปันผลอีกประมำณ 12 ล้ำนบำท
โครงสร้ำงเงินทุน
ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2564 บริษทั มีภำระหนี้จำนวน 1.85 พันล้ำนบำทซึ่งประกอบด้วยหนี้ท่มี ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนประมำณ 1.47 พันล้ำนบำท
โดยหนี้ทม่ี ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนทัง้ หมดเป็ นหนี้ทม่ี หี ลักประกัน ดังนัน้ อัตรำส่วนของหนี้ทม่ี ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนต่อภำระหนี้รวมจึงอยู่
ทีป่ ระมำณ 79.5% เนื่องจำกอัตรำส่วนของหนี้ทม่ี ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนต่อภำระหนี้ทงั ้ หมดนัน้ มีมำกกว่ำ 50% ทริสเรทติ้งจึงมองว่ำเจ้ำหนี้ท่ไี ม่มี
หลักประกันของบริษัทจะเสียเปรียบอย่ ำงมีนัยส ำคัญในเรื่องของสิทธิในกำรเรีย กร้องสินทรัพย์ของบริษัท ดังนัน้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไ์ ม่มี
หลักประกันของบริษทั จะถูกปรับลดลง 1 ขัน้ จำกอันดับเครดิตองค์กร
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สมมติ ฐำนกรณี พื้นฐำน
•
•
•
•
•

รำยได้จะอยู่ทป่ี ระมำณ 1.6 พันล้ำนบำทในปี 2564 และจะเติบโตปี ละ 1%-2% ในระหว่ำงปี 2565-2566
ส่วนแบ่งกำไรจำกโครงกำรมินบูจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 100 ล้ำนบำทในปี 2566 จำกประมำณ 30 ล้ำนบำทในปี 2564
อัตรำกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยซึ่งรวมกระแสเงินสดจำกโครงกำรมินบูจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 19% ในปี 2566 จำกระดับ
13% ในปี 2564
เงินลงทุนประมำณ 60 ล้ำนบำทต่อปี ในระหว่ำงปี 2564-2566
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล จะอยู่ทร่ี ะดับ 30% ในระหว่ำงปี 2564-2566

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนควำมคำดหมำยของทริสเรทติ้ง ว่ำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั จะยังคงดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น และ
โครงสร้ำงหนี้จะปรับตัวดีขน้ึ เมื่อโครงกำรมินบูดำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มในกำรปรับอันดับเครดิตเพิม่ ขึน้ นัน้ มีจำกัดในระยะเวลำอันใกล้น้ีเนื่องจำกโครงสร้ำงหนี้ของบริษทั ทีย่ งั อยู่ในระดับสูง กำรปรับลดอันดับเครดิตอำจ
เกิดขึน้ ได้หำกสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั ถดถอยลงไปมำกกว่ำเดิม ซึ่งกรณีดงั กล่ำวอำจเกิดจำกผลกำรดำเนินงำนที่อ่อนแอในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และ/
หรือกำรลงทุนทีใ่ ช้กำรก่อหนี้เพิม่ กำรเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในโครงกำรมินบูทจ่ี ะก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำนลบต่อกระแสเงินสดของโครงกำรก็อำจนำมำสู่กำร
ปรับลดอันดับเครดิตได้ดว้ ยเช่นกัน
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ข้อมูลงบกำรเงินและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

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

ม.ค.-มี.ค.
2564
409
49
52
17
35
14
3,544
1,369
1,767
1,271

------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม ---------------2563
2562
2561
2560
1,401
172
192
45
133
100
3,545
1,370
1,684
1,240

1,273
186
228
103
118
57
3,348
1,379
1,608
1,242

1,442
145
246
129
104
136
3,396
1,172
1,299
1,447

1,479
157
253
160
81
33
2,780
999
1,176
1,027

13.7

17.9

17.0

17.1

5.6 **
1.5

5.5
1.4

6.2
1.9

5.4
2.4

7.1
3.1

8.7 **

8.8

7.0

5.3

4.6

3.1 **
58.2

2.7
57.6

6.4
56.4

9.9
47.3

13.6
53.4

12.6

งบการเงินรวม
ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่ 26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) (ECF)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BB+
Stable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษทั 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 วกับควำมเสี่ยงหรือควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจัดอัน ดับเครดิต นี้มิได้เป็ นคำแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้ รับข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสี ยหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้ร ับหรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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