
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท ทุนธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” พร้อมคงแนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรอื “คงที่” อนัดบัเครดติ
สะท้อนถงึโครงสรา้งธุรกจิที่หลากหลายของบรษิทั ภาระหนี้สนิทางการเงนิที่อยู่ในระดบัต ่า และ
สถานะด้านความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ อันดับเครดิตยงัคงค านึงถึงต าแหน่ง
ทางการตลาดที่แขง็แกร่งในธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัย่อยที่ส าคญั อย่างไรก็ตาม อบัดบัเครดิต
ถูกจ ากดัด้วยผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โรค 
โควดิ 19) ต่อความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั ในช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

โครงสร้ำงทำงธรุกิจท่ีกระจำยตวั 

สถานะทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัได้รบัการสนับสนุนจากโครงสรา้งทางธุรกจิที่กระจายตวัซึง่
ครอบคลุมถงึธุรกจิธนาคารพาณิชย์และธุรกจิด้านการเงนิอื่น ๆ ซึง่ประกอบดว้ยธุรกจิเช่าซื้อ ธุรกจิ
นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ ธุรกจิประกนั และธุรกจิบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ บรษิทัมบีรษิทั
ย่อยที่ส าคญั 3 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) (THANI), บรษิทัหลกัทรพัย์ 
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) (TNS) และ บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TNI) ส าหรบัธุรกจิ
ธนาคาร บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ 20% ในธนาคารทหารไทย (TMB) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่
ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย ในอีกหลายปีข้างหน้าทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการ
ด าเนินงานของบรษิทัจะประกอบดว้ยส่วนแบ่งก าไรจากธุรกจิธนาคารพาณิชย ์(TMB) 30% และอกี 
70% ทีเ่หลอืจะมาจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอื่น ๆ 

การประเมนิสถานะทางธุรกจิของบรษิทัสะทอ้นถงึต าแหน่งทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัยอ่ย
ทีส่ าคญัของบรษิทั โดยบรษิทัราชธานีลสิซิง่ถอืว่าโดดเด่น และอยู่ในตลาดเช่าซื้อรถบรรทุกและรถ
หรมูาอย่างยาวนาน ในขณะทีบ่รษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต มคีวามไดเ้ปรยีบดา้นการเสนอบทวเิคราะห์
ที่มคีุณภาพสูง และการดูแลกลุ่มลูกคา้สถาบนัแบบครอบคลุม และบรษิทัธนชาตประกนัภยั ครอง
อนัดบัที ่6 ในตลาดประกนัภยัรถยนต์ โดยมสี่วนแบ่งตลาด 4.90% ในแง่ของเบีย้ประกนัภยัรบัรวม
ในปี 2562 

ภำระหน้ีสินทำงกำรเงินอยู่ในระดบัต ำ่ 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะรกัษาระดบัภาระหนี้สนิทางการเงนิภายใตง้บการเงนิรวมใหอ้ยู่ที่ระดบั
ต ่าได้ต่อไป โดยวดัจากอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E) ถงึแมว้่าบรษิทัจะมกีารจ่ายเงนิปันผลพเิศษ 
มกีารซื้อคนืหุน้ และบรษิทัร่วมอาจมผีลการด าเนินงานทีค่าดว่าจะอ่อนแอของในปี 2563 

ในช่วง 2 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัจะอยู่ที่ระดบัต ่ากว่า 1.50 
เท่า เทียบกบั 1.08 เท่า ณ สิ้นเดือนมถิุนายน 2563 จากสมมติฐานกรณีพื้นฐานของทรสิเรทติ้ง 
คาดการณ์ว่าหุ้นกู้คงค้างของบริษัททัง้หมดจะอยู่ที่ 1.1-1.3 หมื่นล้านบาทในช่วง 2 ปีข้างหน้า 
รวมถึงยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลแบบก้าวหน้าต่อไป (Progressive Dividend Payout 
Policy)  

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอยู่ภำยใต้แรงกดดนั 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทจะอยู่ภายใต้แรงกดดนัในช่วง 12-18 
เดอืนขา้งหน้า สะทอ้นถงึความทา้ทายในการด าเนินงานของบรษิทัร่วมที่ก าลงัเผชญิกบัภาวะอตัรา
ดอกเบี้ยต ่า การเสื่อมคุณภาพของสนิทรพัย์ และรายได้ค่าเช่าที่ลดลงอย่างมนีัยส าคญัจากธุรกจิ

  

บริษทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 161/2563 

 12 ตุลำคม 2563 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 10/04/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

10/04/63 A Stable 
14/03/62 A+ Alert Negative 
16/01/55 A+ Stable 
12/03/53 A Positive 
14/07/48 A Stable 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ปวนิท ์ธชทรงธรรม 
pawin@trisrating.com 
 

ปรยีาภรณ์ โกษาคาร 
preeyaporn@trisrating.com 
 

จติตราพรรณ ปันทะเลศิ 
jittrapan@trisrating.com 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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อสงัหารมิทรพัย์เชงิพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าแหล่งรายได้ที่หลากหลายของบรษิทัจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
โควดิ 19 แมส้ภาพแวดลอ้มดา้นเครดติจะมคีวามทา้ทาย แต่เรากค็าดว่าผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยทีส่ าคญัของบรษิทัจะยงัคงมเีสถยีรภาพในช่วง 2 
ปีขา้งหน้า อนัเป็นผลมาจากสถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่ง และการบรหิารความเสีย่งอย่างรอบคอบ  

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลี่ยมาตรฐาน (ROAA) ของบรษิทัในช่วงครึง่แรกของปี 2563 อยู่ที่ 3.59% เมื่อปรบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลข
เต็มปี ทรสิเรทติ้งคาดว่าก าไรของบรษิทัจะปรบัตวัดขีึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไป ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโดยรวม โดยคาดว่า
บรษิทัจะรกัษาอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่มาตรฐานทีร่ะดบัสงูกว่า 3% ในช่วงปี 2564-2565 

สถำนะด้ำนควำมเส่ียงอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถจดักำรได้ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิการจดัการความเสีย่งของบรษิทัอยู่ในระดบัเพยีงพอ สะท้อนความคาดหวงัว่าบรษิทัจะสามารถจดัการความเสีย่งด้านเครดติที่ปรบัตวั
สูงขึน้จากผลของโรคโควดิ 19 ในช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้าได้ ส่วนในระดบับรษิทัย่อย คาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ต่อบรษิทั
ราชธานีลสิซิง่ น่าจะอยู่ในระดบัที่จ ากดั เนื่องจากสดัส่วนของกลุ่มลูกคา้ที่เกีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยวของบรษิทัราชธานีลสิซิง่อยู่ในระดบัต ่า การใช้เกณฑ์
การอนุมตัสินิเชื่อแบบระมดัระวงั และการบรหิารความเสีย่งเชงิรุก ความเสีย่งด้านเครดติของบรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต ก็อยู่ในระดบัที่สามารถจดัการได้ 
เนื่องจากการปล่อยสนิเชื่อเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ที่อยู่ในระดบัที่สามารถจดัการได้ ส่วนบรษิัทธนชาตประกนัภยั ยงัคงใช้กลยุทธ์การเติบโตอย่าง
ระมดัระวงัโดยหลกีเลีย่งความเสีย่งสูง ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2563 อตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนของบรษิทัธนชาตประกนัภยั อยู่ที ่1,162% ซึง่
สงูกว่าระดบัขัน้ต ่าตามกฎขอ้บงัคบัที ่140% 

สถำนะด้ำนเงินทุนและสภำพคล่องอยู่ท่ีระดบัเพียงพอ  

สถานะด้านเงินทุนของบรษิัทอยู่ในระดบัเพยีงพอในช่วง 12 เดือนข้างหน้า การประเมินของทรสิเรทติ้งค านึงถึงค่าเฉลี่ย 2 ปีของอัตราส่วน Stable 
Funding Ratio (SFR) ของบรษิทัซึ่งอยู่ที่ 109.6% ณ สิ้นเดอืนมถิุนายน 2563 ความต้องการเงนิทุนทีม่เีสถยีรภาพ (Stable Funding Needs) ของบรษิทั
ประกอบด้วยเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม (59%) เงนิกู้ยมืส่วนที่ไม่หมุนเวยีน (37%) และทรพัย์สนิรอการขาย (4%) ส่วนของผูถ้อืหุน้คดิเป็น

ประมาณ 70% ของ แหล่งเงนิทุนที่มเีสถยีรภาพ (Available Stable Funding) ของบรษิทั ส่วนที่เหลอืประกอบด้วยหุน้กู้ระยะยาวที่มอีายุครบก าหนดที่

กระจายตวั ส าหรบับรษิทัทุนธนชาตเองนัน้ บรษิทัมหีุน้กูค้งคา้งอยู่ที ่1.36 หมื่นลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2563 โดยประมาณ 80% ของหุน้กูท้ัง้หมด 
มอีายุครบก าหนดเกนิ 1 ปี 

สถานะด้านสภาพคล่องของบรษิทัอยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า ในมุมมองของทรสิเรทติ้งแหล่งทีม่าของสภาพคล่องของบรษิทั สามารถ
รองรบัภาระหนี้ผูกพนัระยะสัน้ ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ค่าเฉลี่ย 2 ปีของอตัราส่วน Liquidity Coverage Measure (LCM) ของบรษิัทอยู่ที่ 1.14 เท่า ส่วน
บริษัททุนธนชาตมีภาระหนี้ที่จะครบก าหนดในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ประกอบด้วยหุ้นกู้จ านวน 2.9 พนัล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 
แหล่งทีม่าของสภาพคล่องของบรษิทั ประกอบดว้ยสนิทรพัยร์ะหว่างธนาคาร 5.1 พนัลา้นบาท และสนิทรพัยท์างการเงนิ 2.5 พนัลา้นบาท  

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

สมมตฐิานกรณีพืน้ฐานของทรสิเรทติ้งส่วนหนึ่งมาจากบรษิทัย่อยทีส่ าคญัของบรษิทัในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ตัง้แต่ปีการเงนิ 2563 จนถงึปีการเงนิ 2565  

• รายไดร้วม (ไม่รวมรายการพเิศษ) จะเตบิโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ประมาณ 8-10% ต่อปี 
• ส่วนแบ่งก าไรจากธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งคดิเป็นประมาณ 30% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานทัง้หมด 
• อตัราสว่นค่าใชจ้่ายตอ่รายไดร้วม อยูใ่นช่วงระหว่าง 32-34% 
• หุน้กูค้งคา้งของบรษิทัทุนธนชาต อยูท่ีป่ระมาณ 1.1-1.3 หมื่นลา้นบาท 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะท้อนถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาระดบัภาระหนี้สนิทางการเงนิในระดบัต ่า 
การบรหิารความเสีย่งทีเ่ขม้งวด และแหล่งทีม่าของรายไดท้ีก่ระจายตวั รวมถงึมสีถานะดา้นเงนิทุนและสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ทีด่ ี

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

ความเป็นไปได้ในการปรบัเพิม่อนัดบัเครดติมจี ากดัในระยะใกล ้อย่างไรก็ตาม อนัดบัเครดติอาจมกีารปรบัลดลงหากฐานทุนของบรษิทั วดัจากอตัราส่วน
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเพิม่สงูขึน้เกนิระดบั 1.50 เท่า และ/หรอืสถานะดา้นเงนิทุนและสภาพคล่องเสื่อมถอยลงอย่างมนีัยส าคญั 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั*    

หน่วย: ลา้นบาท 
      --------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------- 
 

 
ม.ค.-มิ.ย. 

2563 
2562 2561 2560            2559 

สนิทรพัยร์วม 
 

148,732 160,927 1,060,929 1,025,525 966,867 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม 

 
54,587 56,277 751,270  713,362 692,676 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 

3,493 3,118 24,145 24,518 25,155 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 
24,496 34,169 - - - 

เงนิกูย้มืระยะยาว  31,120 26,271 - - - 
เงนิฝาก 

 
- - 751,917 716,091 676,456 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

71,639 74,059 137,918 130,070 119,851 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ

 
1,339 2,740 30,767 29,170 28,468 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 
 

373 -316 4,785 6,236 6,210 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 
7,685 4,863 13,408 13,402 12,231 

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 
 

1,439 3,153 20,979 20,836 21,025 
ก าไรสุทธ ิ

 
5,953 16,760 15,806  14,341 12,611 

* งบการเงนิรวม 
 

หน่วย: % 
      ------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------- 
 

 
ม.ค.-มิ.ย. 

2563 
2562 2561 2560            2559 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

     
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

 
1.73 0.45 2.95 2.93 2.90 

รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม 
 

14.84 36.04 69.65 68.52 69.95 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม 

 
15.95 41.47 47.49 48.94 51.66 

อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 
 

7.69  **           2.74 1.52 1.44 1.28 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 

 
16.54 **         15.70 12.25 11.80 10.89 

คณุภำพสินทรพัย ์
 

     
เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม 

 
7.08 5.02 2.36 2.34 2.33 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชื่อรวมถวัเฉลีย่ 
 

1.35 **         (0.08) 0.65 0.89 0.88 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 

 
6.40 5.54 3.20 3.44 3.63 

โครงสร้างเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิทุนทีป่รบัความเสีย่ง  - - - - - 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม  1.31 1.32 - - - 
หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  1.08 1.17 - - - 
เงินทุนและสภำพคล่อง       
อตัราสว่นแหล่งเงนิทุนทีม่เีสถยีรภาพ  115.77 110.95 - - - 
อตัราสว่นความครอบคลุมของสภาพคล่อง (เท่า)  1.45 1.11 - - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม 

 
12.16 17.51 - - - 

เงนิใหส้นิเชื่อรวม/สนิทรพัยร์วม  36.70 34.97 - - - 
* งบการเงนิรวม 
** ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปี 
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เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติสถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพนัธ ์2563 

บริษทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (TCAP) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
TCAP20NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
TCAP22NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
TCAP238A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A 
TCAP23OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A 
TCAP258A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ระบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มิได้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิด้ค านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/

