
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เมืองไทย 
แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรอื “คงที่” โดย
อนัดบัเครดติสะท้อนสถำนะควำมเป็นผูน้ ำในธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลแบบมหีลกัประกนัและฐำนเงนิทุน
ทีแ่ขง็แรงของบรษิทั อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่ด ีคุณภำพสนิทรพัย์ทีท่รง
ตวั ตลอดจนแหล่งเงนิทุนที่หลำกหลำยและสภำพคล่องที่เพยีงพอของบรษิัท อย่ำงไรก็ตำม อนัดับ
เครดติก็ได้รบัแรงกดดนัจำกแนวโน้มผลกระทบทีม่ตี่อคุณภำพสนิทรพัย์และสถำนะกำรเงนิของบรษิทั
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรน่ำสำยพนัธุ์ใหม่ (โควดิ-19) ซึ่งท ำให้ภำวะเศรษฐกิจ
ตกต ่ำอย่ำงรุนแรงในเวลำนี้ 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ผู้น ำในธรุกิจสินเช่ือส่วนบุคคลแบบมีหลกัประกนั 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะด ำรงสถำนะผูน้ ำในธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลแบบมหีลกัประกนัต่อไปได้ใน
ระยะปำนกลำง โดยเชื่อว่ำบรษิัทจะสำมำรถต่อยอดควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจรวมทัง้ขยำย
เครอืข่ำยสำขำและฐำนลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง ณ เดอืนมนีำคม 2563 บรษิทัมยีอดสนิเชื่อคงคำ้งที่เตบิโต
ขึ้น 24% จำก ณ เวลำเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมำอยู่ที่ 6.27 หมื่นล้ำนบำท อีกทัง้บรษิัทยงัได้เปิด
สำขำเพิม่เติมกว่ำ 800 แห่งในช่วงปีที่ผ่ำนมำเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มำกขึน้และขยำยฐำนลูกคำ้ โดย
จ ำนวนสำขำ ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2563 อยู่ที่  4,294 แห่งจำก 3,279 แห่ง ณ สิ้นปี 2561 ทัง้นี้ 
เป้ำหมำยเครอืขำ่ยสำขำของบรษิทัอยู่ที่ 4,700 แห่งภำยในปี 2563 

กำรด ำรงสถำนะทุน กำรก่อหน้ี และกำรสร้ำงก ำไรท่ีแขง็แกร่ง 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำโครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัจะคงควำมแขง็แกร่งในอกี 2-3 ปีขำ้งหน้ำดว้ยอตัรำส่วน
เงนิทุนที่ปรบัควำมเสี่ยงโดยเฉลี่ย 5 ปีที่ประมำณ 24% ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งเชื่อว่ำกำรสะสมฐำนทุนของ
บรษิทัจำกผลก ำไรทีม่อีย่ำงต่อเนื่องและนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลที่มคีวำมระมดัระวงัจะส่งผลใหฐ้ำน
ทุนของบรษิัทแขง็แกร่งขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิัทจะสำมำรถปฏบิตัิให้เป็นไป
ตำมเงื่อนไขส ำคญัทำงกำรเงนิทีใ่หบ้รษิทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไวไ้ม่เกนิ 4 เท่ำ
ได ้โดยทรสิเรทติ้งประมำณกำรว่ำอตัรำส่วนดงักล่ำวจะอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 3 เท่ำในอกี 2-3 ปีขำ้งหน้ำ 
ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2563 บรษิทัมอีตัรำส่วนเงนิทุนทีป่รบัควำมเสีย่งและอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้
ถอืหุน้อยู่ที ่22.7% และ 2.9 เท่ำตำมล ำดบั 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในระดบัเพยีงพอของบรษิัทนัน้น่ำจะช่วยสนับสนุนกำรด ำรงสถำนะทุน 
กำรก่อหนี้ และกำรสร้ำงก ำไรที่แข็งแกร่งของบรษิัทได้อย่ำงต่อเนื่อง ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยได้และ
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทในปี 2563 จะถูกกระทบในระดับที่จ ำกัดแม้ว่ำจะต้องมี
มำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ -19 โดยทรสิเรทติ้ง 
คำดกำรณ์ว่ำอตัรำส่วนก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่งถวัเฉลีย่โดยเฉลีย่ 5 ปีของบรษิทัจะอยู่ที่
ระดบัประมำณ 7.9% ทัง้นี้  ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิัทน่ำจะยงัคงรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
เอำไว้ได้ในอีก 2-3 ปีข้ำงหน้ำจำกกำรบรหิำรจดักำรต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนที่มี
ประสทิธภิำพ 

คณุภำพสินทรพัยย์ังคงอยู่ในสภาพดี   

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำคุณภำพสนิทรพัยข์องบรษิทัอำจอ่อนตวัลงจำกเศรษฐกจิที่ชะลอตวัซึง่เป็นผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 อย่ำงไรก็ตำม ทรสิเรทติ้งประเมนิว่ำคุณภำพสนิทรพัย์ทีอ่่อนตวั
ลงนัน้อยู่ในระดบัที่บรหิำรจดักำรได้และจะมผีลกระทบต่อสถำนะควำมเสี่ยงของบรษิัทในขอบเขตที่

  

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 78/2563 

 29 พฤษภำคม 2563 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 30/04/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

30/04/62 BBB+ Stable 
19/08/58 BBB Stable 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ปรยีำภรณ์ โกษำคำร 
preeyaporn@trisrating.com 
 

สทิธกำรย ์ตงพพิฒัน์, CFA, FRM 
sithakarn@trisrating.com 
 

ทวโีชค เจยีมสกลุธรรม 
taweechok@trisrating.com 

นฤมล  ชำญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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จ ำกดั ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะยงัคงนโยบำยกำรใหส้นิเชื่อที่เขม้งวดและมกีระบวนกำรจดัเก็บหนี้ที่มปีระสทิธภิำพต่อไปเพื่อที่จะควบคุมหนี้เสยีที่อำจ
เกิดขึ้นในอนำคต ทัง้นี้ บรษิัทคำดว่ำลูกหนี้ที่อำจได้รบัผลกระทบโดยตรงจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 นัน้มี
สดัส่วนประมำณ 10% ของยอดสนิเชื่อคงคำ้ง โดยกลุ่มลูกหนี้ดงักล่ำวประกอบไปด้วยพนักงำนโรงงำนและกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
อย่ำงไรกต็ำม ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำเป้ำหมำยอตัรำส่วนสนิเชื่อทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติหรอืสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได ้(สนิเชื่อคำ้ง
ช ำระมำกกว่ำ 90 วนั) ต่อสนิเชื่อรวมไวท้ี่ระดบัต ่ำกว่ำ 2% ไวไ้ด ้โดย ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2563 อตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้ต่อสนิเชื่อรวมของ
บรษิทัเพิม่ขึน้เลก็น้อยมำอยู่ที่ 1.2% จำก 1.0% ในปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งเกดิจำกกำรเปลีย่นเกณฑ์กำรจดัชัน้ลูกหนี้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที ่9 (TFRS 9) อย่ำงไรกต็ำม อตัรำส่วนดงักล่ำวยงัคงอยู่ในระดบัต ่ำเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ในอุตสำหกรรมเดยีวกนั 

ทรสิเรทติ้งยงัคำดว่ำบรษิทัจะยงัคงด ำรงนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติที่ระมดัระวงัด้วยอตัรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ที่ระดบัเป้ำหมำยประมำณ 200% ส ำหรบัระยะเวลำ 2-3 ปีข้ำงหน้ำ ทัง้นี้ ณ สิ้นเดือนมนีำคม 2563 
อตัรำส่วนดงักล่ำวปรบัตวัลดลงมำอยู่ที่ระดบั 201% จำก 275% ในปี 2562 จำกกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดติซึ่งเกดิจำก
กำรเริม่ใช ้TFRS 9   

กำรจดัหำแหล่งเงินทุนและสภำพคล่องท่ีเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประเมินว่ำบรษิัทจะมีสถำนะกำรระดมทุนและสภำพคล่องที่เพียงพอส ำหรบัระยะเวลำ 12 เดือนข้ำงหน้ำโดยพิจำรณำจำกกำรที่บรษิัทมี
อตัรำส่วนแหล่งเงนิทุนที่มีเสถียรภำพที่ระดบั 169% แม้ว่ำอตัรำส่วนควำมครอบคลุมของสภำพคล่องในระดับอ่อนแอโดยเฉลี่ย 2 ปีที่ 0.1 เท่ำ ทัง้นี้ 
ควำมสำมำรถของบรษิทัในกำรเขำ้ถงึตลำดตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนรวมถงึกำรมวีงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนินัน้แสดงถงึกำรมชี่องทำงในกำรระดม
เงนิทุนทีห่ลำกหลำยซึ่งช่วยสนับสนุนสถำนะเงนิทุนและสภำพคล่องของบรษิทั ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2563 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน
ทัง้สิ้น 1.7 หมื่นล้ำนบำท โดย 50% ของจ ำนวนดงักล่ำวยงัไม่มกีำรเบิกใช้ บรษิัทยงัมสีทิธิไ์ด้รบัสนิเชื่อฉุกเฉินจำกธนำคำรออมสนิเพื่อช่วยเสรมิสภำพ
คล่องตำมมำตรกำรช่วยเหลอืลูกหนี้ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 อกีด้วย โดยแหล่งเงนิทุนดงักล่ำวจะช่วยบรรเทำผลกระทบทีส่่งผลกดดนัต่อ
กระแสเงนิสดและอตัรำผลตอบแทนของบรษิทัลงได ้

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

สมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนของทรสิเรทติ้งส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนบรษิทัในระหว่ำงปี 2563-2565 มดีงันี้ 

• ยอดสนิเชื่อคงคำ้งจะเตบิโตทีร่ะดบั 15%-20% 
• ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้จะคงอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 18% 
• อตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยไดต้่อสนิเชื่อรวมจะคงอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ 2% 
• อตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยไดต้่อค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติจะยงัคงอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 200% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำสถำนะทำงกำรตลำด รวมทัง้มผีลประกอบกำร
ทีน่่ำพอใจ สำมำรถควบคุมคุณภำพสนิเชื่อ และรกัษำอตัรำส่วนเงนิทุนทีป่รบัควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดิตและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดิตในอนำคตอนัใกล้นี้มีควำมเป็นไปได้ ในระดบัที่จ ำกดั อย่ำงไรก็ตำม อนัดบัเครดิตและ/หรอื
แนวโน้มอนัดบัเครดติอำจได้รบักำรปรบัเพิม่ขึน้หำกอตัรำส่วนเงนิทุนที่ปรบัควำมเสี่ยงอยู่ในระดบัที่สูงกว่ำ 25% ในขณะที่ผลประกอบกำรทำงกำรเงนิ
ยงัคงแขง็แกร่งดว้ยอตัรำส่วนก ำไรก่อนภำษเีงนิไดต้่อสนิทรพัย์เสีย่งถวัเฉลี่ยทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 8% อย่ำงต่อเนื่อง ในทำงกลบักนั อนัดบัเครดติและ/หรอื
แนวโน้มอนัดบัเครดติอำจไดร้บักำรปรบัลดลงหำกคุณภำพสนิทรพัยห์รอืควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัถดถอยลงจนน ำไปสู่กำรมสีถำนะเงนิทุนที่
อ่อนแอลงอย่ำงมนีัยส ำคญัและควำมเสีย่งในกำรกูย้มืใหม่เพื่อช ำระหนี้เดมิหรอืควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องทีเ่พิม่ขึน้ 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั**** 

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

 
ม.ค.-มี.ค. 

2563 
2562 2561 2560 2559 

สนิทรพัยร์วม 
 

68,013  61,872  49,146    36,953     24,426 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม (ยอดลูกหนี้ ณ วนัปิดงบ) 

 
62,674  60,338  48,047 35,623  23,541 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู*** 
 

1,484  1,715  1,499 1,171  646  
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 
18,109  14,689  11,042 10,482  12,650  

เงนิกูย้มืระยะยำว 
 

30,781  29,494  24,463 16,619  4,599  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 
17,339  15,972  12,299 8,943  6,692  

รำยไดด้อกเบีย้สุทธ ิ
 

2,900  10,353  8,444 6,122  3,691  
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู** 

 
62 554 586 679  332  

รำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
 

208  808  872 676  453  
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้

 
1,491  5,314  4,103 3,013  2,000  

ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน  1,554  5,293  4,627 3,106 1,812 
ก ำไรสุทธ ิ

 
1,237  4,237  3,713 2,501  1,464  

หน่วย: % 

      ------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------ 
 

 
ม.ค.-มี.ค. 

2563 
2562 2561 2560 2559 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

     
รำยไดด้อกเบีย้สุทธแิละเงนิปันผล/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

 
17.86 18.65 19.61         19.95  19.68  

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 
 

1.17 *          1.30 1.85 2.09 2.33 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน/รำยไดร้วม 

 
42.13  41.88  39.39 40.32  44.72  

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 
 

9.57  9.54  10.75         10.12  9.66  
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นภำษเีงนิไดต้่อสนิทรพัยเ์สีย่งถวัเฉลีย่  8.15 *          8.46 9.74 9.48 9.24 
อตัรำสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

 
7.62 7.63 8.63           8.15  7.81  

อตัรำสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 
 

29.72  29.98  34.96         31.99  23.72  
คณุภำพสินทรพัย ์

 
     

เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรำยได/้เงนิใหส้นิเชือ่ถวัเฉลีย่ 
 

1.18  1.03  1.12 1.24  1.07  
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู**/เงนิใหส้นิเชื่อถวัเฉลีย่ 

 
0.41  *          1.02  1.40           2.30  1.83  

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู***/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 
 

2.37  2.84  3.12 3.29  2.74  
โครงสร้ำงเงินทุน 

 
     

อตัรำสว่นเงนิทุนทีป่รบัควำมเสีย่ง  22.73 22.81 22.31 22.44 26.09 
อตัรำสว่นหนี้สนิ/ทนุ (เท่ำ) 

 
2.92 2.87 3.00 3.13  2.65  

สภำพคล่อง 
 

     
อตัรำสว่นแหล่งเงนิทุนทีม่เีสถยีรภำพ  157.5  173.4  186.4    184.4  132.3  
อตัรำสว่นควำมครอบคลุมของสภำพคล่อง (เท่ำ)  0.05  0.05  0.08  0.11  0.04  
อตัรำสว่นเงนิกูย้มืระยะสัน้ตอ่เงนิกูย้มืระยะยำว 

 
37.04  33.25  31.10  38.68  73.34  

*    ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปี 
** ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น ภายใต ้TFRS 9 
***   ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติ ภายใต ้TFRS 9 
****   งบการเงนิรวม 
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เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติสถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพนัธ ์2563 
                                                      

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (MTC) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
MTC217A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,200 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+ 
MTC222A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,650.30 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC227B: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,043.30 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC22NB: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,349.70 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC237A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,756.70 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+ 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 6,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนภำยใน 4 ปี BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกัด ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรอืควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจดัอนัดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือค ำแนะน ำในลักษณะอื่นใด กำรจดัอันดบัและขอ้ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิดค้ ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงค์ของผูร้บัขอ้มูลรำยใดรำยหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเ สยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัข้อมูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

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

