
                        
 

 

 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด 
(มหำชน) ทีร่ะดบั “A+” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถำนะกำรแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิหลกัของบรษิทั 
ตลอดจนกำรมธีุรกจิทีห่ลำกหลำยพรอ้มตรำสนิคำ้ที่มชีื่อเสยีง รวมถึงควำมสมัพนัธ์ทีแ่ขง็แกร่งระหว่ำง
บรษิทักบัพนัธมติรธุรกจิและกลุ่มลูกคำ้ กำรพจิำรณำอนัดบัเครดติยงัค ำนึงถงึยอดขำยที่แขง็แกร่งของ
บรษิัทที่เติบโตจำกทุกสำยผลิตภณัฑ์ และโอกำสทำงกำรเติบโตในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียนด้วย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดงักล่าวมี
ขอ้จ ำกดับำงประกำรจำกภำวะกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง รวมถงึควำมผนัผวนของรำคำสนิคำ้โภคภณัฑ์ ภำระ
หนี้ที่เพิม่สูงขึ้นเนื่องจำกกำรก่อหนี้เพื่อกำรขยำยกจิกำรและควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนในตลำด
ต่ำงประเทศ 
 บรษิทัเบอรล์ี ่ยุคเกอรม์ปีระวตักิำรประกอบธุรกจิในประเทศไทยทีย่ำวนำนกว่ำ 1 ศตวรรษ ทัง้นี้ 
กำรเปลี่ยนแปลงครัง้ส ำคญัเกดิขึ้นในปี 2544 เมื่อ บรษิัท ทซีีซี โฮลดิ้ง จ ำกัด เขำ้มำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบรษิทั โดย ณ เดอืนมนีำคม 2556 กลุ่มบรษิทัทซีซีมีสีดัส่วนกำรถอืหุน้ 70.06% ของหุน้ทัง้หมดของ
บริษัท ทัง้นี้  กลุ่มบริษัททีซีซีเป็นกลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่ของไทยที่ประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรม
หลำกหลำยประเภทโดยม ีบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัในเครอืรำยส ำคญัทีด่ ำเนิน
ธุรกจิเครือ่งดืม่  
 ธุรกจิของบรษิทัเบอร์ลี ่ยุคเกอร์ครอบคลุมกำรจดัจ ำหน่ำยและกำรผลติสนิคำ้ของบรษิัทเองและ
ให้บริกำรจดัจ ำหน่ำยและผลติสินค้ำให้แก่บรษิัทอื่น ๆ ปจัจุบนัธุรกิจหลกัของบรษิัทแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 1) กลุ่มธุรกจิดำ้นบรรจุภณัฑ ์ซึง่จ ำหน่ำยสนิคำ้บรรจุภณัฑ์ประเภทขวดแกว้และกระป๋องอลูมเินียม 
2) กลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นอุปโภคบรโิภค ซึง่ท ำกำรผลติ ท ำกำรตลำด และจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภคและ
บรโิภคทัง้ประเภทอำหำรและของใช ้3) กลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นสุขภำพและดำ้นเทคนิค ซึ่งเน้นสนิคำ้
ดำ้นเวชภณัฑ ์รวมถงึเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สนิคำ้เคมภีณัฑ์พเิศษเพื่อใชใ้นอุตสำหกรรม
และอำหำร สนิคำ้และอุปกรณ์กรำฟิก อุปกรณ์เครือ่งเขยีน และอื่นๆ 4) ธุรกจิอื่น ๆ ซึง่ประกอบดว้ยกลุ่ม
ธุรกจิต่ำงประเทศ ร้ำนหนังสอืเอเซีย บุ๊คส และธุรกจิสำรสนเทศ ในปี 2555 บรษิัทมยีอดขำยทัง้สิ้น 
37,429 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 20% จำกปี 2554 เนื่องจำกกำรเตบิโตในทุกสำยธุรกจิหลกั โดยกลุ่มธุรกจิดำ้น
บรรจุภณัฑเ์ป็นสำยธุรกจิทีส่รำ้งรำยไดใ้หแ้ก่บรษิทัสูงสุดคดิเป็น 45% ของยอดขำยรวม อกี 29.5% มำ
จำกรำยไดจ้ำกกลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นอุปโภคบรโิภค และ 21.5% เป็นรำยไดจ้ำกกลุ่มเวชภณัฑ์รวม
กบักลุ่มสนิคำ้เทคนิค นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกจิดำ้นบรรจุภณัฑย์งัเป็นธุรกจิหลกัทีส่รำ้งก ำไรใหแ้ก่บรษิทัดว้ย 
โดย 60% ของก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) มำจำกกลุ่ม
ธุรกจินี้ 
 สถำนะทำงธุรกจิที่แขง็แกร่งของบรษิทัได้รบัแรงเสรมิจำกควำมหลำกหลำยของธุรกจิและแหล่ง
รำยได้ บรษิัทเป็น 1 ในผูผ้ลติ 2 รำยใหญ่ในประเทศในธุรกจิบรรจุภณัฑ์และธุรกจิสนิค้ำอุปโภคและ
บรโิภค ธุรกจิสนิคำ้บรรจุภณัฑ์ยงัไดร้บัแรงหนุนจำกควำมต้องกำรสนิคำ้จ ำนวนมำกอย่ำงต่อเนื่องของ
บรษิทัไทยเบฟเวอเรจซึ่งคดิเป็นสดัส่วนประมำณ 40% ของยอดขำยสนิคำ้บรรจุภณัฑ์ นอกจำกนี้ คำด
ว่ำกำรประสำนพลงัทำงธุรกจิจะเพิม่ขึน้จำกกำรทีก่ลุ่มบรษิทัทซีซีซีื้อกจิกำร Fraser and Neave Limited 
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐำนกำรด ำเนินงำนในประเทศสงิคโปร์ที่ประกอบธุรกจิในอุตสำหกรรมหลำกหลำย
ประเภท เช่น อำหำรและเครือ่งดืม่ อสงัหำรมิทรพัย ์และใหบ้รกิำรดำ้นสือ่และสิง่พมิพ์ ส ำหรบักลุ่มสนิคำ้
และบริกำรด้ำนอุปโภคบริโภคของบริษัทประกอบด้วยตรำสินค้ำที่แข็งแกร่งหลำกหลำยตรำ เช่น  
เซลลอ็กซ์ ซลิค์ เทสโต โดโซะ นกแกว้ และแอคทเีวยีซึ่งเป็นตรำสนิคำ้ทีซ่ื้อเขำ้มำใหม่ บรษิทัพยำยำม
พฒันำผลติภณัฑใ์หม ่ๆ ออกสู่ตลำดเพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัและปรบัปรุงกำร
ท ำก ำไรใหด้ยีิง่ข ึน้ 
 บรษิทัมกีลยุทธ์กำรเตบิโตโดยมุ่งเน้นกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรกระจำยสนิค้ำในระดบัภูมภิำคโดยเริม่

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่:   - 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
   (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
22/10/50   A+/Sta -/A+          
15/06/50  A+/Sta   -                            
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จำกแถบอนิโดจนี ในขณะเดยีวกนับรษิทัยงัคงมองหำโอกำสทำงธุรกจิทีจ่ะขยำยกลุ่มผลติภณัฑข์องบรษิทัออกไปดว้ย ปจัจุบนับรษิทัขยำยสนิคำ้และบรกิำรเขำ้
ไปในตลำดมำเลเซยี เวยีดนำม ลำว กมัพูชำ และพม่ำ และในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำ เวยีดนำมเปรยีบเสมอืนพื้นทีก่ลยุทธ์ทำงกำรลงทุนทีส่ ำคญัของบรษิทั โดย
เริม่แรกบรษิทัไดร้่วมลงทุนและบรหิำรโรงงำนแกว้ทีเ่วยีดนำมและมำเลเซยีกบัพนัธมติรธุรกจิคอื Owens-Illinois Inc. ซึ่งกำรด ำเนินงำนเป็นทีน่่ำพอใจ และเมือ่
ไมน่ำนมำนี้ บรษิทัยงัไดซ้ื้อกจิกำรของบรษิทักระจำยสนิคำ้ 2 แห่ง โดยซื้อหุน้ 75% ใน Thai Corp International Vietnam Co., Ltd. เมือ่เดอืนกนัยำยน 2553 
และซื้อหุน้ 65% ใน Thai An Vietnam Joint Stock Company (Thai An) ในเดอืนกุมภำพนัธ์ 2556 บรษิทัลูกทัง้ 2 แห่งนี้จะเพิม่พื้นทีท่ำงกำรตลำดใหแ้ก่
บรษิทัทัว่ประเทศเวยีดนำมดว้ยจ ำนวนรำ้นคำ้ทีเ่ขำ้ถงึรำว ๆ 200,000 แห่ง ส่วนโครงกำรผลติกระป๋องอลมูเินียมในประเทศเวยีดนำมภำยใตก้ำรร่วมทุนกบั Ball 
Corporation (BALL) นัน้ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แลว้ในเดอืนพฤษภำคม 2555 นอกจำกนี้ ในช่วงต้นปี 2556 บรษิทัยงัไดล้งทุนผ่ำน BJC International 
Co., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัลูกเพื่อซื้อหุน้ 75% ใน Ichiban Co., Ltd. (Ichiban) ซึ่งเป็นบรษิทัผูผ้ลติและจ ำหน่ำยเต้ำหูแ้ละผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศ
เวยีดนำมดว้ย กำรลงทุนใน Thai An และ Ichiban คดิเป็นมลูค่ำประมำณ 1,130 ลำ้นบำท  
 ส ำหรบัในประเทศไทย บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ 51% ใน บรษิทั ดำนอน แดรี ่(ประเทศไทย) จ ำกดั จำก Groupe Danone SA ในเดอืนเมษำยน 2555 โดยมี
มลูค่ำกำรลงทุนรวม 210 ลำ้นบำท บรษิทัดำนอน แดรี ่(ประเทศไทย) เป็นผูผ้ลติโยเกริ์ตและสนิคำ้ประเภทนมภำยใต้ตรำสนิคำ้ Danone และ Activia ซึ่งเป็น
ตรำสนิคำ้ระดบัโลก กำรลงทุนนี้เป็นกำรเพิม่กลุ่มอำหำรเพื่อสุขภำพเขำ้มำอยู่ในกลุ่มสนิคำ้ของบรษิัท ในขณะเดยีวกนัก็เป็นกำรเสรมิควำมแขง็แกร่งใหแ้ก่
เครอืขำ่ยกระจำยสนิคำ้ดว้ย ในปี 2555 รำยไดจ้ำกตลำดต่ำงประเทศคดิเป็นประมำณ 12% ของยอดขำยรวมของบรษิทั รำยไดจ้ำกตลำดต่ำงประเทศจะยงัคง
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนืองในปี 2556 จำกกำรรวมรำยได้จำกธุรกจิกระป๋องอลูมเินียมและธุรกจิของ Thai An ในประเทศเวยีดนำมเขำ้มำ อย่ำงไรก็ตำม กำรซื้อ
กจิกำรอย่ำงต่อเนื่องท ำใหบ้รษิทัตอ้งเผชญิกบัควำมทำ้ทำยหลำยประกำร อำท ิกำรสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใหไ้ด้สูงสุด กำรผสำนธุรกจิใหม่เขำ้กบักลุ่ม
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์เพิม่ขึน้ และกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในตลำดต่ำงประเทศ เป็นตน้ 
 ฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัแสดงใหเ้หน็ถงึยอดขำยทีแ่ขง็แกร่งจำกทุกสำยผลติภณัฑ ์ตลอดจนระดบัสภำพคล่องทีเ่พยีงพอ และระดบัภำระหนี้ทีเ่พิม่ขึน้ 
กำรมกีลุ่มผลติภณัฑท์ีก่ระจำยตวัท ำใหอ้ตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อยอดขำยของบรษิทัผนัผวนอยู่ในช่วงแคบ ๆ 
อตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2556 ลดลงมำอยู่ที ่12.5% จำก 15%-16% ในปี 2553 และ 2554 กำรลดลงดงักล่ำวเกดิจำกปจัจยัหลำยประกำร ไดแ้ก่ 
ต้นทุนเริ่มธุรกิจกระป๋องอลูมเินียมในเวียดนำม กำรขำดทุนใน บรษิัทดำนอน แดรี่ (ประเทศไทย) และอตัรำก ำไรที่ลดลงในโรงงำนไทย มำลำยำ กลำส 
นอกจำกนี้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อยอดขำยกเ็พิม่สงูขึน้เนื่องจำกในธุรกจิสนิคำ้และบรกิำรดำ้นอุปโภคบรโิภคและกลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นสุขภำพมี
กำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง อย่ำงไรกต็ำม กำรใชอ้ตัรำกำรผลติเตม็ก ำลงัในโรงงำนกระป๋องอลมูเินียมในประเทศเวยีดนำมคำดว่ำจะช่วยใหส้ถำนะดำ้นตน้ทุนของบรษิทั
ปรบัตวัดขี ึน้ในปี 2556 
 เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัค่อนขำ้งนิ่งอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 4,000 ลำ้นบำทในช่วงปี 2554 และ 2555 ระดบัหนี้ของบรษิทัเพิม่ขึน้จำก 11,110 
ลำ้นบำทในปี 2554 มำอยู่ที ่13,171 ลำ้นบำทในปี 2555 เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนซื้อกจิกำรและขยำยก ำลงักำรผลติในธุรกจิบรรจุภณัฑ์เป็นส ำคญั เป็นผลท ำให้
ภำระหนี้สนิของบรษิทัซึง่วดัจำกอตัรำส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนเพิม่ขึน้จำก 43.3% ในปี 2554 เป็น 44.7% ในปี 2555 สภำพคล่องของบรษิัทอ่อนตวั
ลงแต่ยงัอยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอ ดว้ยอตัรำส่วนก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำยทีล่ดลงมำอยู่ในระดบั 10.5 เท่ำในปี 
2555 จำกระดบั 14.1 เท่ำในปี 2554 และอตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกูร้วมอยู่ทีร่ะดบั 29.9% ในปี 2555 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระดบั 36.1% ในปี 
2554 บรษิทัคำดว่ำจะใชค้่ำใชจ้่ำยฝำ่ยทุนในช่วงปี 2556-2558 ประมำณปีละ 4,000-7,000 ลำ้นบำท เพือ่ลงทุนในกำรเพิม่ก ำลงักำรผลติส ำหรบักลุ่มสนิคำ้บรรจุ
ภณัฑท์ัง้ขวดแกว้และกระป๋องอลูมเินียม รวมทัง้ขยำยก ำลงักำรผลติกระดำษทชิชูและยำ้ยโรงงำนแกว้ นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมองหำโอกำสทีจ่ะขยำยเครอืข่ำย
กระจำยสนิคำ้ดว้ย ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุนทีเ่พิม่ขึน้อำจท ำใหภ้ำระหนี้สนิของบรษิทัเพิม่สงูขึน้อกีในระยะปำนกลำง กำรซื้อกจิกำรใดใดดว้ยกำรก่อหนี้จ ำนวนมำกอำจ
ท ำใหฐ้ำนะกำรเงนิของบรษิทัอ่อนแอลงและเพิม่แรงกดดนัต่ออนัดบัเครดติ ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคำดหวงัใหบ้รษิทับรหิำรโครงสรำ้งเงนิทุนใหด้แีละรกัษำระดบัสภำพ
คล่องใหเ้พยีงพอ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต           
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ แสดงถงึควำมคำดหมำยของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถคงควำมแขง็แกร่งในกำรแขง่ขนัในสำยธุรกจิหลกั
ของบรษิทัไว ้นอกจำกนี้ ยงัคำดหวงัวำ่บรษิทัจะยงัคงรกัษำระดบัอตัรำกำรท ำก ำไรและเพิม่ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงนิสดไดต่้อไป โดยกำรลงทุนหรอื
กำรขยำยธุรกจิใดใดในอนำคตควรมกีำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบและไมท่ ำใหค้วำมแขง็แกร่งทำงกำรเงนิลดลง  
 

บริษทั เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) (BJC) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
BJC145A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2557                                                      A+ 
BJC165A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2559     A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

* งบการเงนิรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 -------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------------------------- 
          2555 

 
        2554 

 
            2553           2552             2551 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  37,429 31,235 25,625 22,428 22,243 
ดอกเบีย้จ่ำยรวม  503 366 227 222 230 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน  2,328 2,110 1,858 1,230 981 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  3,944 4,013 3,830 2,602 2,349 
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน  3,611 2,607 1,107 619 2,269 
สนิทรพัยร์วม  38,260 32,999 27,677 23,036 22,813 
เงนิกูร้วม  13,171 11,110 8,075 6,013 6,620 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  16,284 14,530 12,934 11,374 10,590 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยไดจ้ำกกำรขำย (%)  

12.5 15.0 16.3 
 

13.2 
 

11.9 
 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)  12.8 14.5 15.9 11.1    10.6 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ 
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ)  

10.5 14.1 19.7 
 

14.7 
 

12.7 
 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%)  29.9 36.1 47.4 43.3 35.5 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%)  44.7 43.3 38.4 34.6 38.5 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
 โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2556  หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดัอนัดบั
เครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญำต กำรจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอื
ถอืตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเสีย่งหรอืควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพำะ ควำมเหน็ทีร่ะบุใ นกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำ
เกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมต้องกำร
ดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้มลูดังกล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่ร ับประกนัควำมถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่ำว และจะไมร่บัผดิชอบต่อควำมสญูเสยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไมถู่กตอ้ง ควำมไมเ่พยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำร
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำรจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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