
 
 

 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท เบอร์ลี ่ 
ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “A+” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะการแข่งขนัที่แขง็แกร่งใน
ธุรกจิหลกัของบรษิทั ตลอดจนความหลากหลายของธุรกิจและแหล่งรายได ้และการมตีลาดรองรบั
สนิคา้ทีก่วา้งขวาง การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถงึการเขา้ซือ้กจิการของ บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอร์
เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) หรอืบิก๊ซ ีในปีทีผ่า่นมาดว้ย ซึ่งการซือ้กิจการดงักล่าวยงัเพิม่เครอืขา่ย
สาขาร้านค้าปลกีจ านวนมากและสร้างประโยชน์จากการผสานพลงัทางธุรกิจให้แก่บริษทัอกีด้วย 
อยา่งไรกต็าม ความแขง็แกร่งดงักล่าวมขีอ้จ ากดับางประการจากภาระหน้ีสนิทางการเงนิทีสู่งของ
บรษิทัและการแข่งขนัที่รุนแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภคและร้านค้าปลกีสมยัใหม ่
นอกจากน้ี กำรทบทวนอนัดบัเครดิตดงักล่ำวยงัพจิำรณำรวมไปถึงภำวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตวัช้ำซึ่ง
สง่ผลกระทบตอ่กำรใชจ้ำ่ยของผูบ้รโิภคดว้ย 
 สถานะทีแ่ขง็แกรง่ทางธุรกจิของบรษิทัสะทอ้นถงึความหลากหลายของธุรกจิ ตลอดจนแหล่ง
รายได ้และตลาดรองรบัสนิคา้ทีก่วา้งขวาง ธุรกจิหลกัของบรษิทัแบง่เป็น 5 กลุม่ ไดแ้ก่ 1) กลุม่ธุรกจิ
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้วและกระป๋อง
อะลมูเินียม 2) กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นอุปโภคบรโิภค ซึง่ครอบคลุมทัง้สนิคา้ดา้นอาหารและสนิคา้
อุปโภคต่าง ๆ  3) กลุ่มสนิค้าและบริการด้านสุขภาพและสนิค้าทางเทคนิค ซึ่งเน้นสนิค้าด้าน
เวชภณัฑ ์รวมถงึเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์และสนิคา้ทางเทคนิคต่าง ๆ 4) ธุรกจิคา้ปลกี
สมยัใหม ่ซึง่เป็นธุรกจิทีบ่ิก๊ซดี าเนินงานดา้นรา้นคา้ปลกีสมยัใหมแ่ละพืน้ทีใ่หเ้ช่า และ 5) ธุรกจิอื่น ๆ 
ซึง่ประกอบดว้ยรา้นหนงัสอืเอเซยี บุ๊คส และธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผลติภณัฑใ์นสายธุรกจิหลกัของบรษิทัมสีถานะทางการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่ง บรษิทัเป็นหน่ึงใน
ผูผ้ลติชัน้น าภายในประเทศในกลุ่มธุรกจิบรรจุภณัฑแ์ละธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค ความแขง็แกร่ง
ในกลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นอุปโภคบรโิภคของบรษิทัไดร้บัแรงหนุนจากตราสนิคา้ชัน้น าต่าง ๆ ของ
บรษิทั อาท ิ“เซลลอ็กซ”์ และ “ซลิค”์ ในกลุม่สนิคา้กระดาษทชิช ู“เทสโต” และ “โดโซะ” ในกลุ่มสนิคา้
ขนมขบเคี้ยว และ “นกแก้ว” ในกลุ่มผลติภณัฑ์ของใช้ส่วนตวั ทัง้น้ี บรษิทัมตีลาดรองรบัสนิค้าที่
กวา้งขวางครอบคลุมผูบ้รโิภคในหลายประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
 ในปี 2559 บรษิทัได้เพิม่โอกาสในการเตบิโตจากการซื้อหุ้นในอตัราส่วน 97.9% ของหุ้น
ทัง้หมดของบิก๊ซดีว้ยเงนิลงทุนเกือบ 210,000 ลา้นบาท บิก๊ซมีสีถานะทางการแข่งขนัที่แขง็แกร่ง
จากการเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการหา้งคา้ปลกีสมยัใหมร่ายใหญ่ในประเทศไทย โดย ณ เดอืนมถิุนายน 
2560 บิก๊ซมีรีา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ขนาดใหญ่ (Hypermarket) จ านวน 132 แห่ง มซีูเปอรม์ารเ์กต็ 60 
แห่ง และมสีาขารา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ (มนิิบิก๊ซ)ี อกี 513 แห่ง ดว้ยพืน้ทีข่ายสนิคา้ทัง้สิน้ 1.1 ลา้น
ตารางเมตร (ตร.ม.) และพืน้ทีใ่หเ้ชา่อกี 0.85 ลา้น ตร.ม. ทัง้น้ี สถานะทางการแขง่ขนัของบิก๊ซไีดร้บั
แรงหนุนจากเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกีทีม่สีาขาจ านวนมาก รวมทัง้การมรีะบบเครอืขา่ยการจดัหาสนิคา้
และกระจายสนิคา้ทีด่ดีว้ย 
 อนัดบัเครดติยงัไดร้บัแรงหนุนจากผลการด าเนินงานของบรษิทัทีด่แีละค่อนขา้งมเีสถยีรภาพ
จากการมธีุรกิจและแหล่งรายได้ที่หลากหลาย โดยบรษิทัมยีอดขายเฉลี่ยต่อปีเตบิโตในอตัรา 6% 
ในช่วงปี 2555-2558 รายได้จากการขายซึ่งรวมรายได้จากค่าเช่าและบริการในปี 2559 อยู่ที ่
133,281 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากรายไดจ้ากการขายทีร่ะดบั 42,893 ลา้นบาทในปี 2558 อนัเป็นผลมา

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
 วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
   เครดิตพินิจ 
08/08/59               A+ Stable 
17/02/59               A+           Alert Developing 
25/11/57               A+ Stable 
13/08/57               A+  Alert Developing 
15/06/50       A+ Stable 
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จากการเตบิโตของยอดขายในกลุ่มธุรกจิบรรจุภณัฑท์ีเ่พิม่ขึน้ (เตบิโต 7% จากปีก่อน) และการรวมรายไดข้องบิก๊ซเีขา้มาตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนมนีาคม 
2559 เป็นส าคญั ทัง้น้ี บิก๊ซมีรีายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากคา่เชา่และบรกิารรวม 117,340 ลา้นบาทเตม็ปีในปี 2559  
 หลงัจากการซือ้กจิการและรวมรายไดข้องบิก๊ซเีขา้มาแลว้ รายไดร้วมของบรษิทัซึง่รวมรายไดค้่าเช่าและบรกิารมาจากบิก๊ซถีงึ 70% ของรายได้
รวมของบรษิทัในปี 2559 เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้จากประมาณ 5,000 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 11,203 ลา้นบาทในปี 2559 บรษิทั
คาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 3 ปีหลงัจากการควบรวมกบับิก๊ซเีพือ่รบัรูป้ระโยชน์จากการผสานพลงัทางธุรกจิและการประหยดัตอ่ขนาดได ้คดิเป็นก าไรก่อน
ดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายประมาณ 1,700 ลา้นบาทตอ่ปี 
 อนัดบัเครดติของบรษิทัมขีอ้จ ากดับางประการจากการแข่งขนัทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภคและรา้นคา้ปลกี โดยการแขง่ขนัดา้น
ราคาและการสง่เสรมิการขายเกดิขึน้บอ่ยและคอ่นขา้งรุนแรง นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัชา้ซึง่สง่ผลลบต่อการใชจ้่ ายของ
ผูบ้รโิภค รวมทัง้สง่ผลต่อรายไดข้องบรษิทัและการเตบิโตของยอดขายจากสาขาเดมิของบิก๊ซอีกีดว้ย ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) รายงานวา่คา่ใชจ้า่ยอุปโภคบรโิภคภาคเอกชนในประเทศไทยเตบิโตในอตัรา 0.6% ในปี 2557 2.2% ในปี 2558 และ 3.1% ในปี 
2559 และเตบิโต 3.2% ในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2560 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน แมค้า่ใชจ้า่ยอุปโภคบรโิภคภาคเอกชนจะมอีตัรา
เตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ แตเ่ศรษฐกจิทีช่ะลอตวัอาจจะยงัคงจ ากดัการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคและสง่ผลท าใหจ้ านวนผูใ้ชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีลดลงตามไปดว้ย ยอดขาย
ในธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภคของบรษิทัในตลาดภายในประเทศลดลง 5% ในปี 2559 ยอดขายจากสาขาเดมิของบิก๊ซลีดลง 3% ในปี 2558 และลดลงอกี 
12.8% ในปี 2559 ซึง่สว่นหน่ึงเป็นผลกระทบทีเ่กดิจากการใชน้โยบายใหมข่องบรษิทัในการยกเลกิการขายสนิคา้ทีไ่ม่ท าก าไรตัง้แต่ช่วงกลางปี 2559 ใน
อนาคตบรษิทัจะยงัคงเผชญิกบัความทา้ทายตอ่ไปจากความพยายามทีจ่ะเพิม่ยอดขายจากสาขาเดมิ 
 สมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้รวมของบรษิทัในช่วง 3 ปีขา้งหน้าจะเติบโตในระดบัปานกลางโดยมแีรงขบัเคลื่อนจากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิ ตลอดจนการขยายก าลงัการผลติในธุรกจิบรรจุภณัฑข์องบรษิทั และการขยายสาขารา้นคา้ของบิก๊ซ ียอดขายจากสาขาเดมิของรา้นคา้ของบิก๊ซี
คาดว่าจะเตบิโตในปี 2561 อตัราก าไรจากการด าเนินงานจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขีึน้จากผลของความพยายามของบรษิทัในการลดต้นทุนอย่างต่อเน่ือง 
รวมทัง้การบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงั และการผสานพลงัทางธุรกจิ  
 อนัดบัเครดติของบรษิทัมขีอ้จ ากดับางประการจากระดบัภาระหน้ีสนิทางการเงนิที่สงูอนัเป็นผลจากการซือ้กจิการของบิก๊ซ ีทัง้น้ี เงนิกู้รวมของ
บรษิทัเพิม่ขึน้อยา่งมากจากระดบัประมาณ 15,000 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 152,234 ลา้นบาทในปี 2559 อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนอยูท่ี ่
57.8% ณ เดอืนธนัวาคม 2559 ความสามารถในการส ารองเงนิสดเพื่อการช าระหน้ีลดลงโดยบรษิทัมอีตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกู้รวมที่
ระดบั 7.4% ในปี 2559 เปรยีบเทยีบกบัระดบั 28%-36% ในช่วงปี 2556-2558 และมอีตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
จ าหน่ายตอ่ดอกเบีย้จา่ยเพยีง 3 เทา่ในปี 2559 ซึง่ลดลงจาก 11 เทา่ในปี 2558   
 บรษิทัวางแผนคา่ใชจ้า่ยฝา่ยทุนประมาณ 28,000 ลา้นบาทในช่วงปี 2560-2562 เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนในการขยายสาขารา้นคา้ปลกีและเพิม่ก าลงั
การผลติในธุรกจิบรรจุภณัฑเ์ป็นส าคญั บิก๊ซวีางแผนจะเพิม่จ านวนสาขารา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 5 แหง่ ซูเปอรม์ารเ์กต็ 1 แหง่ และรา้นมนิิบิก๊ซ ี200 แห่ง
ตอ่ปี คาดว่าเงนิทุนจากการด าเนินงานและระดบัสภาพคล่องของบรษิทัจะปรบัตวัดขีึน้เรื่อย ๆ ทรสิเรทติง้คาดหวงัว่าอตัราสว่นหน้ีสนิสุทธติ่อก าไรก่อน
ดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะลดลงมาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 4 เทา่ในชว่งระยะปานกลาง 
  
 แนวโน้มอนัดบัเครดิต           
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติง้ว่าบรษิทัจะสามารถคงความแขง็แกร่งในการแขง่ขนัในสาย
ธุรกจิหลกัของบรษิทัเอาไวไ้ด ้นอกจากน้ี ทรสิเรทติง้ยงัคาดหวงัวา่สถานะทางการเงนิของบรษิทัจะปรบัตวัดขีึน้อยา่งมัน่คงตอ่เน่ือง   
 ควำมเสีย่งจำกกำรถูกปรบัลดอนัดบัเครดติของบรษิทัจะเกดิจำกกำรทีภ่ำระหน้ีสนิของบรษิทัลดลงช้ำกว่ำคำด หรอืหำกสถำนะทำงกำรเงนิของ
บรษิทัอ่อนแอลงกว่ำทีค่ำดไว้อนัเน่ืองมำจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ถดถอยลง และ/หรอืโครงสรำ้งเงนิทุนที่อ่อนแอลงอย่ำงมนีัยส ำคญัเป็นระยะเวลำนำน 
ในขณะทีโ่อกำสปรบัเพิม่ขึน้ของอนัดบัเครดติในชว่งระยะเวลำปำนกลำงอำจมขีอ้จ ำกดัเมื่อพจิำรณำถงึภำระหน้ีกอ้นใหญ่ของบรษิทัทีม่อียู ่ 
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บริษทั เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) (BJC) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
BJC199A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 22,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A+ 
BJC219A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 9,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
BJC239A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
BJC269A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 20,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 A+ 
BJC206A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 17,920 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
BJC21DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,050 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
BJC23DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,100 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
BJC25DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A+ 
BJC26DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,730 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 A+ 
BJC193A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 16,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A+ 
BJC203A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 12,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
BJC213A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
BJC223A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
BJC243A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
BJC273A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 5,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2570 A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

* งบการเงนิรวม 

**    ปรับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

***   ปรับปรงุใหมต่ามมาตรฐานการบญัชปีี 2558 

****  รวมรายไดค้า่เชา่จากธรุกจิคา้ปลกีสมยัใหมต่ัง้แตปี่ 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 -------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------- 
  ม.ค.-มิ.ย.  

2560         2559         2558         2557 ***       2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดค้่ำเช่ำ ****  78,064 133,281 42,893 41,695 42,226 
ดอกเบีย้จ่ำยรวม  2,238 5,203 493 556 575 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน  2,013 2,930 1,743 1,574 2,315 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  7,083 11,203 5,334 4,530 4,801 
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน  3,570 5,072 1,705 3,323 3,656 
สนิทรพัยร์วม  307,766 309,368 44,701 43,428 44,503 
เงนิกูร้วม  152,405 152,234 14,975 16,232 16,676 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  111,716 111,148 20,750 18,017 17,699 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำและค่ำ
ตดัจ ำหน่ำย/รำยไดจ้ำกกำรขำย (%) 

 9.5 9.2 11.2 10.4 12.1 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)  4.3 **            7.0             9.4 8.4 11.4 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำ
ตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 4.2 3.0 11.0 8.8 9.9 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%)  8.6 **            7.4                   35.6 27.9 28.8 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%)  57.7 57.8 41.9 47.4 48.5 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
 โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2560 หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ก่อน กำรจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเสีย่งหรอืควำมน่ำเชื่ อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพำะ 
ควำมเหน็ทีร่ะบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมต้องกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิควำมเหมำะสมของข้อมูลดงักล่ำว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ที่ เชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำม
ถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรือควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำก ควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มลูดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำรจัดอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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