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ทริสเรทติ้งคงอันดับ เครดิตองค์กรของ บริษทั พรีบลิ ท์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB” โดยอันดับ
เครดิต สะท้อ นถึง ผลงานที่ เ ป็ นที่ย อมรับ ของบริษัท ในการก่ อ สร้า งโครงการอาคารสู ง รวมถึ ง
ความสามารถในการทากาไรที่สม่าเสมอ และสภาพคล่องทางการเงิน ทีเ่ พียงพอ ทว่าจุดแข็งดังกล่าว
ถูกลดทอนบางส่วนจากความเสีย่ งที่อยู่ในระดับสูงจากการกระจุกตัวของลูกค้า ตลอดจนธรรมชาติท่ี
ผันผวนและมีการแข่งขันทีร่ ุนแรงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณารวม
ไปถึงการขยายกิจการเชิงรุกสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ จะส่งผลให้บริษทั มีภาระหนี้เพิม่ สูงขึ้น
อย่างรวดเร็วและเผชิญกับความเสีย่ งจากการดาเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
สถานะทางธุรกิจของบริษทั เป็ นทีย่ อมรับจากการมีผลงานทีย่ าวนานในงานก่อสร้างอาคารสูงจานวน
มาก เช่น อาคารทีพ่ กั อาศัย คอนโดมิเนียม อาคารเพือ่ การพาณิชย์ โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม
บริษทั ก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ เป็ นส่วนใหญ่และในพืน้ ทีท่ ม่ี ที าเลทีด่ นี อกเขต
เมือง บริษทั มีกลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ชี อ่ื เสียงซึง่ ส่วนใหญ่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการทีผ่ ปู้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มกี ารเปิ ดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่จานวนมาก
ในแต่ละปี จงึ ทาให้บริษทั ได้รบั งานก่อสร้างจากผูป้ ระกอบการดังกล่าวหลายราย โดยมูลค่างานทีบ่ ริษทั
ได้ร บั การว่าจ้างจะอยู่ท่รี ะดับ 4,000-8,000 ล้านบาทต่อ ปี ในช่ว งปี 2555-2560 ในขณะที่ในปี 2561
บริษทั ได้ลงนามในสัญญางานใหม่แล้วทีม่ ลู ค่าประมาณ 3,800 ล้านบาท
ความสามารถในการทากาไรที่ แข็งแกร่ง
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บริษัทใช้เทคโนโลยีการก่อ สร้างด้วยระบบ Pre-cast ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถควบคุ มต้นทุนและ
ระยะเวลาก่อสร้างได้ตามแผน ทัง้ นี้ ทัง้ ต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างถือว่าเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จ
ของบริษทั โดยทัวไปแล้
่
วบริษทั จะรับงานใหม่ในโครงการที่มมี ูลค่าเหมาะสมกับต้นทุน และสามารถ
สร้างกาไรให้แก่บริษัท จึงทาให้บริษทั สามารถรักษาการทากาไรทีแ่ ข็งแกร่งเอาไว้ได้ในช่วงหลายปี ท่ี
ผ่านมา ซึง่ บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสูงกว่า 10%
ผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2561 ดีกว่าประมาณการของทริสเรทติ้ง ถึงแม้ว่ารายได้จะต่ากว่าที่
คาดโดยบริษทั มีรายได้ในปี 2561 อยู่ท่ี 3,900 ล้านบาทซึ่งลดลง 13% จากปี ก่อน แต่บริษทั ก็มอี ตั รา
กาไรขัน้ ต้น เพิ่มขึ้น เป็ น 18% ในปี 2561 จากระดับ 14%-15% ในช่ว งปี 2558-2560 นับว่ าบริษัท
สามารถทาอัตรากาไรขัน้ ต้นได้สงู กว่าบริษทั รับเหมาก่อสร้างทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยกัน
ส่งผลให้บริษทั มีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ ายอยู่ท่ี 510 ล้านบาทในปี
2561
มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าอยู่ในระดับสูง
โครงการก่อสร้างที่บริษัทได้รบั มาเกือบทัง้ หมดเป็ นงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม รายได้ของ
บริษทั ต้องพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่จานวนน้อยราย โดยในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ของบริษทั มา
จากลูกค้า 4 ราย คือ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) มูลนิธวิ ดั พระธรรมกาย บริษทั
ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) และ บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่งแต่ละราย
สร้างรายได้ให้แก่บริษทั คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 20%-35% ของรายได้รวมต่อปี

ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั มีมลู ค่างานรอส่งมอบ (Backlog) จานวน 8,100 ล้านบาท บริษทั มีลูกค้ารายใหญ่ทส่ี ุด 2 รายคือบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และ
บริษทั เคเคพี ทาวเวอร์ จากัด ซึ่งมูลค่างานของลูกค้าทัง้ 2 รายนี้มสี ดั ส่วนถึง 66% ของมูลค่างานรอส่งมอบทัง้ หมดของบริษทั ทัง้ นี้ ความเสีย่ งจากการ
กระจุกตัวจากการมีลกู ค้าน้อยรายจะส่งผลลบต่ออันดับเครดิตของบริษทั อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งดังกล่าวถูกลดทอนลงเนื่องจากความเสีย่ งของการไม่ได้
รับชาระเงินจากลูกค้าหลักอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
อันดับเครดิตยังมีขอ้ จากัดจากธรรมชาติทผ่ี นั ผวนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอีกด้วย ในขณะทีว่ งจรธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็มอี ทิ ธิพลมาจากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีค่ วามต้องการคอนโดมิเนียมลดลงซึ่งจะกระทบกับรายได้ของบริษทั นอกจากนี้ การแข่งขันที่
รุนแรงในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ยงั เป็ นปั จจัยลบต่อการดาเนินงานของบริษทั ด้วยเช่นกัน
การขยายกิ จการสู่ธรุ กิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จานวนมาก
บริษทั กลับเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อกี ครัง้ ภายหลังจากทีไ่ ด้ขายบริษทั ย่อยรายสาคัญคือ บริษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ออกไป บริษทั ได้
ก่อตัง้ บริษัท พรีบลิ ท์ โฮลดิ้ง จากัด เพื่อให้เป็ นบริษัทโฮลดิ้งที่ทาหน้าทีล่ งทุนและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยผ่านกิจการร่วมค้า ร่วมกับบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์รายอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ตงั ้ บริษทั อีส แอม อาร์ จากัด เพือ่ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั เองอีกด้วย
บริษทั มีแผนจะขยายกิจการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงรุกเป็ นอย่างมากซึง่ เกินกว่าความคาดหมายของทริสเรทติ้ง ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั พรีบลิ ท์
โฮลดิง้ ได้ลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการและบ้านเดีย่ วอีก 1 โครงการด้วยมูลค่ารวมประมาณ 5,200 ล้านบาท และในปี น้ีบริษทั อีสแอมอาร์ก็
วางแผนจะเปิ ดขายคอนโดมิเนียม 2 โครงการและบ้านเดีย่ วอีก 1 โครงการด้วยมูลค่ารวมประมาณ 4,300 ล้านบาท ปั จจุบนั โครงการทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของบริษทั
คือโครงการคอนโดมิเนียมที่ตงั ้ อยู่ในซอยสุขุมวิท 24 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าบริษัทอีสแอมอาร์ยงั วางแผนจะเปิ ดขาย
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยมูลค่า 3,000-4,000 ล้านบาทต่อปี และตัง้ งบประมาณซื้อทีด่ นิ ไว้ท่ี 1,000 ล้านบาทต่อปี อกี ด้วย
ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะช่วยเพิม่ รายได้และกาไรให้ แก่บริษทั การมีจุดแข็งในงานก่อสร้างจะช่วยให้บริษทั ได้รบั งานจาก
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ได้ร่วมลงทุนไว้ ยิง่ กว่านัน้ บริษทั จะมีกาไรจากทัง้ การขายอสังหาริมทรัพย์และกาไรจากงานรับเหมาก่อสร้างด้วย
ในระยะต่อไปบริษทั จะมีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่มากนักในปี 2562 แต่รายได้จะเพิม่ ขึน้ เกินกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ตงั ้ แต่ปี 2563 เป็ น
ต้นไป
เผชิ ญความเสี่ยงในการดาเนิ นโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และภาระหนี้ ที่เพิ่ มขึน้
ความเสีย่ งจากการดาเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นประเด็นกังวลต่ออันดับเครดิต ของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั อาจต้องเผชิญกับความเสีย่ งหลายๆ
ด้านไม่ว่าจะเป็ น ปริมาณคอนโดมิเนียมทีล่ น้ ตลาด มาตรการสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ ข้มงวดยิง่ ขึน้ และความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยในสินค้าระดับบนทีต่ ่ากว่า
คาด ในขณะทีช่ อ่ื เสียงของแบรนด์สนิ ค้าของบริษทั ทีย่ งั ไม่เป็ นทีร่ จู้ กั นัน้ ทริสเรทติ้งมองว่าบริษทั น่ าจะต้องนาเสนอสินค้าทีต่ รงกับความต้องการของลูกค้า
และมีระดับราคาทีแ่ ข่งขันได้มากกว่านี้ ทัง้ นี้ ด้วยสภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงในตลาดทีอ่ ยู่อาศัย บริษทั อาจจะได้รบั ผลกระทบจากโครงการทีม่ ยี อดขายช้า
การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษทั นามาซึง่ ภาระหนี้ทเ่ี พิม่ ขึน้ อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุนของบริษทั เพิม่ ขึน้ ถึงระดับ 20.6% ในปี 2561 จากการ
ซื้อทีด่ นิ จานวนมากเป็ นส่วนใหญ่ จากการทีบ่ ริษทั ดาเนินการตามแผนการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปี ขา้ งหน้า ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าภาระหนี้ของ
บริษทั จะเพิม่ สูงขึน้
ในการประเมินภาระหนี้ของบริษทั ทริสเรทติ้งได้รวมภาระหนี้ของกิจการร่วมค้าเข้าไว้ดว้ ยเพื่อสะท้อนภาระหนี้ของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุนและผูค้ ้า
ประกัน จากประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้ง คาดว่าหนี้สนิ ทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว ของบริษทั จะเพิม่ ไปสู่ระดับประมาณ 3,000-3,500 ล้านบาท
ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าจาก 587 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน ของบริษัทน่ าจะเพิม่ ขึ้นเป็ น 55% ในปี 2563 แต่จะ
ค่อย ๆ ลดลงหลังจากทีบ่ ริษทั รับรูร้ ายได้จานวนมากจากการขายทีอ่ ยู่อาศัย
สภาพคล่องทางการเงิ นที่ เพียงพอ
ถึงแม้ว่าภาระหนี้จะเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก แต่ทริสเรทติ้งก็คาดว่าบริษทั จะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ในจานวนทีม่ ากกว่าจนเพียงพอกับภาระหนี้ทก่ี ่อ
ไว้ ทริสเรทติ้งประมาณการว่าในช่วงปี 2562-2564 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะเพิม่ กระแสเงินสดจานวนมากให้แก่บริษทั ในช่วงดังกล่าว รายได้หลักจะ
ยังคงมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดจะมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายจะเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อโครงการคอนโดมิเนียมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของบริษทั เริม่ ส่งมอบและรับรูเ้ ป็ นรายได้ ภายใต้
ประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ากาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,100 ล้านบาทในปี
2564 และเงินทุนจากการดาเนินงานจะอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 300-800 ล้านบาทต่อปี
ทริสเรทติ้งคาดว่าระดับของกระแสเงินสดเพื่อรองรับภาระหนี้ของบริษทั จะอ่อนแอลงในปี 2562 และปี 2563 แต่จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในปี 2564 ซึ่งโดยรวม
แล้วอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน จะอยู่ในช่วง 12%-24% ในขณะทีก่ าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
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จาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายคาดว่าจะอยู่ในระดับเกินกว่า 5 เท่า
บริษทั มีสภาพคล่องทีแ่ ข็งแกร่ง โดยบริษทั มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ มูลค่ารวม 749 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2561 เงินทุนจากการดาเนินงานของ
บริษทั ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 300 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ สาหรับซื้อทีด่ นิ จานวน 748 ล้านบาททีจ่ ะ
ครบกาหนดชาระในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยบริษทั มีแผนจะแปลงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ นี้ไปเป็ นเงินกูโ้ ครงการระยะยาวในภายหลัง
สมมติ ฐานกรณี พนื้ ฐาน






ภายใต้สมมติฐานกรณีพน้ื ฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะมีรายได้ประมาณ 4,500-7,000 ล้านบาทในช่วงปี 2562-2564
ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทจะอยู่ท่ีระดับ 13%-19% และอัตรากาไรจากการดาเนินงานจะอยู่ท่รี ะดับ 8%-14% ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้า
บริษทั จะได้สญ
ั ญางานรับเหมาก่อสร้างใหม่ ๆ มูลค่าประมาณ 3,500 ล้านบาทต่อปี
บริษทั จะเปิ ดขายโครงการทีอ่ ยู่อาศัยใหม่มลู ค่า 3,000-4,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2562-2564
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อทุน (รวมภาระหนี้จากกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการค้าประกัน) ของบริษทั คาดว่าจะอยู่ทร่ี ะดับไม่เกิน 55% ในช่วง 3
ปี ขา้ งหน้า

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจหลักได้อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ บริษทั จะรักษาความสามารถในการทากาไรได้ใกล้เคียงกับประมาณการ บริษทั ขยายกิจการไปในธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรงซึ่งจะส่งผลให้
บริษทั มีภาระหนี้ทส่ี ูงขึน้ และเพิม่ ความเสีย่ งจากการดาเนินงานให้มมี ากขึน้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะสามารถสร้างกระแสเงินสดจานวนมากจากธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ตามแผน ซึง่ จะทาให้บริษทั สามารถบริหารจัดการภาระหนี้ได้และจะยังคงมีความยืดหยุ่นทางการเงินในระดับทีน่ ่าพอใจ
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตยังไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะมีการปรับเพิม่ ในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า ส่วนปั จจัยทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการปรับเพิม่ อันดับเครดิตได้นนั ้ มี 2 ประการคือ
รายได้และความสามารถในการทากาไรทีป่ รับสูงขึน้ เป็ นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องประการหนึ่ง และภาระหนี้ทไ่ี ด้รบั การบริหารจัดการอย่างระมัดระวังอีก
ประการหนึ่ง
ในทางกลับกัน อันดับเครดิต/และหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงได้หากบริษทั สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน หรือในกรณีท่รี ายได้แ ละ
ความสามารถในการทากาไรลดลง หรือหากการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทาให้ระดับภาระหนี้เพิม่ สูงขึน้ และทาให้โครงสร้างทางการเงิน
ของบริษทั อ่อนแอลงอย่างมาก
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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 มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)
*

---------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม -------------------------2561
2560
2559
2558
2557
3,903
4,505
3,444
4,158
6,190
510
459
392
408
395
477
428
352
381
387
510
472
403
433
436
412
260
262
326
348
1
1
18
22
5
55
17
26
21
46
5,030
4,326
5,056
5,253
4,744
587
0
0
0
0
2,264
2,128
2,040
1,409
1,291
13.07

10.19

11.37

9.82

6.37

15.79
386.18

18.43
401.57

15.41
22.04

18.59
20.08

25.15
79.86

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

70.18
20.60

ไม่ระบุ
0.00

ไม่ระบุ
0.00

ไม่ระบุ
0.00

ไม่ระบุ
0.00

งบการเงินรวม

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
31 ตุลาคม 2550
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บริ ษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน) (PREB)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

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. 2562 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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