
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งยนืยนัอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท เมอืงไทย 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “BBB” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึผลงานที่ยาวนานในการ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลแบบมหีลกัประกนัและสถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทั การ
พจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถงึจุดแขง็ต่าง ๆ ของบรษิทัในเรือ่งความสามารถในการท าก าไร การ
ตัง้ส ารองสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพทีเ่พยีงพอ และเครอืข่ายสาขาที่กวา้งขวางดว้ย อย่างไรกต็าม อนัดบั
เครดติมขีอ้จ ากดัจากการแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
บรษิทัซึ่งเป็นกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสูง นอกจากนี้  ยงัมกีฎระเบยีบใหม่ส าหรบัสถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่
ธนาคารพาณิชย์ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และหลกั
ปฏบิตัใินการประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการไดอ้กีดว้ย 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

เครือข่ายสาขาท่ีกว้างขวางช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินเช่ือ 

บรษิทัมกีลยุทธ์ในการขยายพื้นที่ทางการตลาดใหค้รอบคลุมกว้างขวางยิง่ขึน้โดยการเพิม่จ านวน
สาขาเพือ่ใหบ้รกิารแก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ทัง้นี้ บรษิทัมกีารเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในพืน้ทีแ่ถบชานเมอืงและในระดบัต าบลของจงัหวดัต่าง ๆ ซึ่งท าใหจ้ านวนสาขาของบรษิทั
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จาก 506 สาขา ณ สิน้ปี 2557 เป็น 2,638 สาขา ณ เดอืนมนีาคม 2561  

ในส่วนของสนิเชือ่ของบรษิทักเ็ตบิโตอย่างรวดเรว็ในทศิทางเดยีวกนั โดยเพิม่จาก 7,448 ลา้นบาท
ในปี 2557 เป็น 35,623 ลา้นบาทในปี 2560 ซึง่คดิเป็นอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 68.5% 
สนิเชื่อคงค้างของบรษิัทเพิ่มขึ้นเป็น 38,012 ล้านบาท ณ เดือนมนีาคม 2561 หรอืเพิม่ขึ้น 6.7% 
จากสิน้ปี 2560  

ณ เดือนมนีาคม 2561 สินเชื่อที่มรีถจกัรยานยนต์ใช้แล้วเป็นหลกัประกนัยงัคงเป็นสดัส่วนหลกั 
ของสนิเชื่อคงค้างของบรษิัทโดยคดิเป็น 36.4% ตามมาด้วยสนิเชื่อที่มรีถยนต์นัง่ส่วนบุคคลและ
รถบรรทุกใช้แล้วเป็นหลักประกัน (32.8%) และสินเชื่อที่มียานพาหนะทางการเกษตรเป็น
หลกัประกนั (4.7%) ในขณะทีส่นิเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนัคดิเป็น 9.0% ของสนิเชื่อคงคา้ง
ทัง้หมด นอกจากนี้  บริษัทยังได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2558 ได้แก่ สินเชื่อที่มีที่ดินเป็น
หลกัประกนัและสนิเชือ่รายย่อยเพือ่ผูป้ระกอบอาชพีหรอืสนิเชือ่นาโนไฟแนนซ์ดว้ย ณ เดอืนมนีาคม 
2561 สนิเชื่อที่มทีีด่นิเป็นหลกัประกนัมสีดัส่วนคดิเป็น 13.9% ของสนิเชื่อคงค้าง ในขณะทีส่นิเชื่อ 
นาโนไฟแนนซ์คดิเป็น 3.2%   

คณุภาพสินเช่ือคงท่ีและการตัง้ส ารองต่อสินเช่ือด้อยคณุภาพสงูกว่าค่าเฉล่ีย  

อตัราส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(สนิเชื่อคา้งช าระมากกว่า 90 วนั) ต่อสนิเชื่อรวมของบรษิทั
อยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งต ่าแมจ้ะเป็นช่วงที่เศรษฐกจิชะลอตวัในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม โดยอตัราส่วน
สนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดค้่อย ๆ เพิม่ขึน้ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาจากระดบั 1.1% ณ สิ้นปี 2559 เป็น
ระดบั 1.2% ณ สิ้นปี 2560 และ 1.3% ณ เดอืนมนีาคม 2561 อตัราส่วนดงักล่าวนี้กย็งัถอืว่าอยู่ใน
ระดบัที่ต ่าเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งหลายรายอันเป็นผลมาจากนโยบายอนุมตัิสินเชื่อและกระบวนการ
จดัเกบ็หนี้ทีม่ปีระสทิธภิาพของบรษิทั  

บรษิัทมกีารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในระดบัที่เพยีงพอโดยมจี านวนมากกว่าเงนิให้สินเชื่อที่ไม่
ก่อใหเ้กดิรายได้ถงึ 2 เท่า ทัง้นี้ ณ เดอืนมนีาคม 2561 อตัราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญต่อเงนิให้
สนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดข้องบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 260.9% ซึง่จดัอยู่ในระดบัปานกลางแต่กย็งัสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ของคู่แขง่ในธุรกจิสนิเชือ่ไมโครไฟแนนซ์  

  

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

ครัง้ท่ี 74/2561 

 8 มิถนุายน 2561 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

19/08/58 BBB Stable 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 

เสาวณิต วรดษิฐ ์
saowanit@trisrating.com 
 

สริวิรรณ วรีเมธาชยั 
siriwan@trisrating.com 
 

ทวโีชค เจยีมสกลุธรรม 
taweechok@trisrating.com 
 

ไรทวิา นฤมล 
raithiwa@trisrating.com 
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ความสามารถในการท าก าไรท่ีเข้มแขง็  

ผลประกอบการทางการเงนิของบรษิทัเป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง โดยบรษิทัมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้จาก 544 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 2,501 ลา้น
บาทในปี 2560 ในขณะเดยีวกบัทีอ่ตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่กเ็พิม่ขึน้จาก 7.4% ในปี 2557 เป็น 8.1% ในปี 2560 ในช่วง 3 เดอืน
แรกของปี 2561 ก าไรสุทธขิองบรษิทัเท่ากบั 834 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 55.5% จากช่วงเดยีวกนัของปี 2560 ในขณะทีอ่ตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม
ถวัเฉลีย่เท่ากบั 8.8% (ปรบัอตัราส่วนเป็นตวัเลขเตม็ปีแลว้) 

มกีารออกกฎระเบียบใหม่ซึ่งมวีตัถุประสงค์ในการก ากบัดูแลผู้ให้บรกิารทางการเงนิที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของกฎระเบยีบ
ตลอดจนผลกระทบทีจ่ะมต่ีอธุรกจิโดยรวมยงัไม่เป็นทีป่รากฏ ซึ่งมคีวามเป็นไปได้ที่กฎระเบยีบใหม่จะมผีลกระทบต่ออตัราดอกเบี้ยเงนิให้สนิเชื่อและ
ค่าบรกิาร ตลอดจนอาจกระทบต่อหลกัปฏบิตัใินการประกอบธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารได ้ 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสินมีแน้วโน้มดีขึน้  

บรษิทัมโีครงสรา้งการจดัหาเงนิทุนซึง่มสี่วนต่างดา้นระยะเวลาเป็นไปในทางบวกและมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอ ณ เดอืนมนีาคม 2561 ประมาณ 30% ของ
หนี้สนิของบรษิทัเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ซึง่มสีดัส่วนลดลงอย่างมนียัส าคญัจากประมาณ 70% ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัตัง้ใจจะด ารงสดัส่วนการใชเ้งนิกูย้มืระยะ
สัน้ทีร่ะดบัประมาณ 30% เอาไว ้โดยพอรต์สนิเชือ่ของบรษิทัมรีะยะเวลาเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 18 เดอืน  

นอกจากนี้ ณ เดอืนมนีาคม 2561 บรษิทัยงัมวีงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิทีเ่พยีงพอทีร่ะดบั 7,330 ลา้นบาทเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนส าหรบัแผนขยายธุรกจิ 
วงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิจะเพิม่สภาพคล่องให้แก่บรษิทันอกเหนือจากกระแสเงนิสดไหลเขา้ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการช าระ หนี้ของลูกคา้ อนึ่ง 
บรษิทัจดัว่ามสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอส าหรบัภาระการช าระคนืสนิเชือ่ 

ความยดืหยุ่นทางการเงนิของบรษิทัเริม่ปรบัดขี ึน้เนื่องจากบรษิทัมกีารใชเ้งนิทุนจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้อกีหลายแห่ง อกีทัง้บรษิทัยงัสามารถเขา้ถงึ
ตลาดทุนเมือ่มคีวามจ าเป็นตอ้งจดัหาเงนิทุนเพิม่อกีดว้ย  

ฐานทุนอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอ 

อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อสนิทรพัย์รวมของบรษิทัลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดบั 27.4% ณ สิ้นปี 2559 เป็น 24.2% ณ สิ้นปี 2560 โดยพอร์ตสนิเชื่อของ
บรษิทัเตบิโตในอตัราทีร่วดเรว็กว่าการเตบิโตของฐานทุน อตัราส่วนดงักล่าวปรบัเพิม่ขึน้มาเลก็น้อยเป็น 25.2% ณ เดอืนมนีาคม 2561 ถงึแมฐ้านทุนของ
บรษิทัจะลดลงในระยะหลงั แต่กย็งันบัว่าแขง็แรงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่รายอื่น ๆ และเพยีงพอส าหรบัการขยายสนิเชือ่ในระยะใกล ้ 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัเป็นกลุ่มทีม่รีะดบัความเสีย่งสงูและค่อนขา้งอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงในทางลบของภาวะเศรษฐกจิ ดงันัน้ การมฐีานทุน
ทีแ่ขง็แรงจะช่วยบรรเทาความเสีย่งจากการปล่อยสนิเชือ่ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายซึง่มคีวามเสีย่งสงูดงักล่าวได ้  

การก่อหน้ีอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ในระยะปานกลาง  

ตามขอ้ก าหนดส าคญัทางการเงนิของวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ บรษิทัจะต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้เอาไวไ้ม่เกนิ 4 เท่า ซึ่ง
อตัราส่วนดงักล่าว ณ เดอืนมนีาคม 2561 อยู่ที ่3 เท่า ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่าบรษิทัจะสามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดนี้ไดใ้นระยะปานกลางแมจ้ะมแีผนการ
ขยายธุรกจิ ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัมฐีานทุนทีแ่ขง็แกร่งจากการมคีวามสามารถในการท าก าไรทีเ่ขม้แขง็และนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลทีร่ะมดัระวงั 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะทางการตลาดและมผีลประกอบการทีน่่า
พอใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยงัคาดว่าบรษิทัจะสามารถควบคุมคุณภาพสนิเชือ่และการก่อหนี้เอาไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดด้ว้ยเช่นกนั 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจเกดิขึน้ไดใ้นกรณีทีก่ฎระเบยีบใหมส่่งผลท าใหบ้รษิทัสามารถขยายธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องและ

มผีลการด าเนินงานในระดบัทีน่่าพอใจ ในขณะเดยีวกนัก็สามารถด ารงคุณภาพสนิทรพัย์ ใหอ้ยู่ในระดบัสูงเอาไวไ้ด้ตามที่ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ อย่างไร 

ก็ตาม อันดบัเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดบัเครดิตอาจถูกปรบัลดลงได้หากบริษัทมกีารก่อหนี้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือคุณภาพสินทรพัย์ หรือ

ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัลดลงอย่างมนียัส าคญั 
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั*    

หน่วย: ลา้นบาท 
      --------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------- 
  ม.ค.-มี.ค. 

2561 
2560 2559 2558            2557 

สนิทรพัยร์วม  38,882 36,953  24,426  13,083  8,777  
เงนิใหส้นิเชือ่รวม  38,012 35,623  23,541  12,630  7,448  
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  1,282 1,171  646  336  325  
เงนิกูย้มืระยะสัน้  7,585 10,482  12,650  3,787  3,117  
เงนิกูย้มืระยะยาว  20,473 16,619  4,599  3,368  368  
ส่วนของผูถ้อืหุน้  9,780 8,943  6,692  5,652  5,106  
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  1,910 6,122  3,691  1,998  1,301  
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  156 679  332  25  14  
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  208 676  453  334  289  
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  920 3,013  2,000  1,275  896  
ก าไรสุทธ ิ  834 2,501  1,464  825  544  

* งบการเงนิรวม 
 
หน่วย: % 

      ------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------ 
  ม.ค.-มี.ค. 

2561 
2560 2559 2558            2557 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  20.14 **        19.95  19.68  18.28  17.60  
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม  81.32 81.94  82.54  78.06  70.12  
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  39.17 40.32  44.72  49.82  48.28  
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  10.99 **        10.12  9.66  9.44  9.19  
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  8.79 **          8.15  7.81  7.55  7.36  
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  35.62 **        31.99  23.72  15.34  15.45  
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม  1.29 1.24  1.07  0.92  1.37  
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่  1.70 **          2.30  1.83  0.25  0.21  
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  3.37 3.29  2.74  2.66  4.36  
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้  260.93 265.41  257.35  287.61  318.04  
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  25.15 24.20  27.40  43.20  58.18  
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  25.73 25.11  28.43  44.75  68.56  
หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  2.98 3.13  2.65  1.31  0.72  
เงินทุนและสภาพคล่อง       
เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม  26.07 37.42  71.33  50.96  84.93  
เงนิใหส้นิเชือ่รว่ม/สนิทรพัยร์วม  97.76 96.40  96.38  96.54  84.86  
* งบการเงนิรวม 
** ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปี 
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (MTC) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
MTLS19NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 469 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


