
                       
 

 

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท เอ็ม บ ีเค 
จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “A” ซึง่อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึกำรทีบ่รษิทัมกีระแสเงนิสดทีแ่น่นอนจำกธุรกจิให้
เช่ำพื้นทีค่ำ้ปลกี ตลอดจนกำรมคีวำมสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกบักลุ่มธนชำต และควำมยดืหยุ่นดำ้นกำรเงนิที่
อยู่ในระดบัสูงจำกกำรมเีงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ อย่ำงไรกต็ำม จุดเด่นดงักล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำก
คุณภำพของสนิเชือ่เช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์ของบรษิทัทีอ่่อนตวัลง 

บรษิทัเอม็ บ ีเค ก่อตัง้ในปี 2517 ปจัจุบนั บรษิทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัในกลุ่ม
ธนชำตเป็นผูถ้อืหุน้หลกัของบรษิทัในสดัส่วนรวม 20% บรษิทัด ำเนินธุรกจิพื้นทีค่ำ้ปลกีใหเ้ช่ำ ตลอดจน
โรงแรม สนำมกอล์ฟ กำรพฒันำที่อยู่อำศยั ธุรกจิขำ้ว และธุรกจิกำรเงนิ โดยเป็นเจ้ำของและบรหิำร
จดักำรศูนย์กำรคำ้ “เอ็ม บ ีเค เซ็นเตอร์” ซึ่งเป็นศูนย์กำรคำ้ทีม่ชี ื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บนทีด่นิเช่ำตดิกบัย่ำน
สยำมสแควร์ในใจกลำงกรุงเทพฯ แมจ้ะมธีุรกจิทีห่ลำกหลำย แต่ผลประกอบกำรของบรษิทัยงัคงขึน้อยู่
กบัสนิทรพัย์หลกัอนัไดแ้ก่ศูนย์กำรคำ้เอ็ม บ ีเค เซ็นเตอร์ และ “โรงแรมปทุมวนัปริน๊เซส” ซึ่งตัง้อยู่ใน
บรเิวณเดยีวกนั โดยในปี 2556 สนิทรพัย์ดงักล่ำวสรำ้งรำยไดป้ระมำณ 35% และสรำ้งกระแสเงนิสด
ประมำณ 61% ใหแ้ก่บรษิทั  

เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของรำยได้ บรษิทัจงึได้ขยำยกำรลงทุนในธุรกจิใหเ้ช่ำพื้นที่ 
คำ้ปลกีเพิม่ขึน้โดยไดก้ลบัมำเปิดใหบ้รกิำรพื้นทีใ่หเ้ช่ำใน “ศูนย์กำรคำ้พำรำไดซ์พำร์ค” ในปี 2553 และ
เปิด “เดอะ ไนน์” ซึ่งเป็นศูนย์การคา้ชุมชน (Community Mall) แห่งแรกของบรษิทัซึ่งตัง้อยู่บนถนน
พระรำม 9 ในปี 2554 บรษิัทยงัมแีผนเปิดศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ในช่วงปลายปี 2557 ด้วย โดย
ศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่จะมพีื้นที่ให้เช่าประมาณ 18,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) ซึ่งตัง้อยู่ติดกับ
ศนูยก์ำรคำ้พำรำไดซ์พำร์คบนถนนศรนีครนิทร ์ นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมสีดัส่วนกำรลงทุน 31% ใน บรษิทั 
สยำมพวิรรธน์ จ ำกดั ซึง่เป็นเจำ้ของและเป็นผูบ้รหิำรศนูยก์ำรคำ้ในย่ำนสยำมสแควร์ดว้ยเช่นเดยีวกนั ณ 
เดอืนมนีำคม 2557 บรษิทับรหิำรพืน้ทีค่ำ้ปลกีรวม 182,412 ตร.ม. และพื้นทีอ่ำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำรวม 
56,030 ตร.ม. 

ส ำหรบัธุรกจิโรงแรมนัน้ ปจัจุบนับรษิทัเป็นเจ้ำของและให้บรกิำรโรงแรม 6 แห่งในจงัหวดัทีเ่ป็น
แหล่งท่องเที่ยวส ำคญัของประเทศไทยโดยมจี ำนวนห้องพกัรวม 978 ห้อง ในช่วงไตรมำสแรกของปี 
2557 อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วโดยเฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลไดร้บัผลกระทบจำก
ควำมวุ่นวำยทำงกำรเมอืงจนท ำใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่งต่ำงชำตลิดลง 5.8% สู่ระดบั 6.6 ลำ้นคนในช่วง
ไตรมำสแรกของปี 2557 ซึง่ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกัโรงแรมเฉลีย่ของบรษิทัลดลงเหลอื 64.2% ในช่วง
ไตรมำสแรกของปี 2557 เมือ่เทยีบกบัระดบั 83.8% ในช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ ส่วนอตัรำค่ำหอ้งพกั
ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยที ่1.6% สู่ระดบั 3,232 บำทต่อคนืในช่วงไตรมำสแรกของปี 2557 ส่งผลใหอ้ตัรำ
รำยไดต่้อหอ้งพกัทีม่อียู่ของบรษิทั (Revenue Per Available Room - RevPAR) โดยเฉลีย่ลดลงจำก 
2,752 บำทต่อคนืในช่วงไตรมำสแรกของปี 2556 เป็น 2,076 บำทต่อคนืในช่วงไตรมำสแรกของปี 2557 

ส ำหรับธุรกิจให้บริกำรทำงกำรเงินนัน้ บริษัทให้บริกำรสินเชื่อรถจักรยำนยนต์และสินเชื่อ
อสงัหำรมิทรพัย์ผ่ำน บรษิทั ท ีลสีซิง่ จ ำกดั และ และ บรษิทั เอ็ม บ ีเค กำรนัต ีจ ำกดั ตำมล ำดบั โดย 
บรษิทัมยีอดสนิเชือ่เช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์คงคำ้งเพิม่ขึน้จำก 997 ลำ้นบำท ณ เดอืนธนัวำคม 2554 เป็น 
2,188 ลำ้นบำท ณ เดอืนธนัวำคม 2556 ในขณะทีอ่ตัรำส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดต่้อเงนิใหส้นิเชื่อ
เช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์รวมของบรษิทัเพิม่ขึน้จำกระดบั 5.1% ในปี 2554 เป็น 7% ในปี 2556 เพื่อเป็น
กำรลดสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ บริษัทได้ชะลอกำรให้สินเชื่อรถจกัรยำนยนต์ รวมถึงเพิ่มควำม

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 

  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
01/02/54 A Sta 

08/10/50 A- Sta 
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จุฑามาส บุณยวานิชกุล 
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  บริษทั เอม็ บ ีเค จ ำกดั (มหำชน) 

 

      23 มิถนุำยน 2557 

 

 

รอบคอบในกำรพจิารณาสนิเชื่อและกระบวนการจดัเกบ็หนี้ใหเ้ขม้งวดมากขึน้ ในส่วนกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่ออสงัหำรมิทรพัย์นัน้ บรษิทัมยีอดสนิเชื่อคงคำ้งที่มี
อสงัหำรมิทรพัยค์ ้ำประกนัเพิม่ขึน้จำก 2,430 ลำ้นบำท ณ เดอืนธนัวำคม 2554 เป็น 4,999 ลำ้นบำท ณ เดอืนธนัวำคม 2556 ในขณะทีอ่ตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิรำยไดต่้อเงนิใหส้นิเชือ่คงคำ้งทีม่อีสงัหำรมิทรพัย์ค ้ำประกนัของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 1% ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่ำนมำ 

ในปี 2556 บรษิทัมรีำยไดเ้พิม่ขึน้ 11.1% จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเป็น 9,272 ลำ้นบำทอนัเนื่องมำจำกผลของกำรปรบัอตัรำค่ำเช่ำพื้นทีค่ำ้ปลกีและ
กำรขยำยเงนิใหส้นิเชือ่ อตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ปรบัอตัรำส่วนค่ำเช่ำด ำเนินงำน) ของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 37% ในปี 2556 ส ำหรบัช่วง 3 เดอืนแรก
ของปี 2557 บรษิทัมรีำยได ้2,209 ลำ้นบำทและมอีตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ทีร่ะดบั 40.4%  

เงนิกูร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่ำงมำกจำก 9,988 ลำ้นบำท ณ สิ้นเดอืนธนัวำคม 2555 เป็น 13,967 ลำ้นบำท ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 2557 เนื่องจำกกำร
เปลีย่นมำตรฐำนทำงบญัชใีนเรือ่งสญัญำเช่ำ โดยผลกระทบจำกกำรเปลีย่นภำระค่ำเช่ำเป็นภำระหนี้ทำงกำรเงนิมมีลูค่ำ 5,105 ลำ้นบำท และอตัรำส่วนเงนิกูร้วม
ต่อโครงสรำ้งเงนิทุน (ปรบัปรุงกำรเช่ำด ำเนินงำนแลว้) ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกระดบั 38.9% ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2555 เป็น 53.1% ณ เดอืนมนีำคม 2557 

เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัเพิม่ขึน้จำก 2,815 ลำ้นบำทในปี 2555 สู่ระดบั 6,249 ลำ้นบำทในปี 2556 อนัเนื่องมำจำกกำรมกี ำไรจำกกำรขำย
ทรพัย์สนิจ ำนวน 3,095 ลำ้นบำท อตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกูร้วมกป็รบัตวัดขี ึน้จำก 28.2% ในปี 2555 เป็น 31.8% ในปี 2556 เงนิทุนจำก
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัส ำหรบัช่วงไตรมำสแรกของปี 2557 อยู่ทีร่ะดบั 650 ลำ้นบำท ส่วนอตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกูร้วมอยู่ทีร่ะดบั 24.6% 
(ปรบัเป็นอตัรำส่วนเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) สภำพคล่องของบรษิทัยงัคงอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ โดย ณ เดอืนมนีำคม 2557 บรษิทัมเีงนิสดในมอื
จ ำนวน 1,077 ลำ้นบำท ในขณะทีเ่งนิลงทุนชัว่ครำวมมีลูค่ำ 1,078 ลำ้นบำท 

สถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืงทีย่ดืเยือ้มำนำนไดส้่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรบรโิภคและกำรลงทุนในประเทศ เมือ่วนัที ่22 พฤษภำคม 2557 
พลเอกประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ ไดท้ ำกำรรฐัประหำรภำยหลงัจำกทีไ่ดป้ระกำศบงัคบัใชก้ฎอยักำรศกึเมือ่วนัที ่20 พฤษภำคม 2557 ในมุมมองของทรสิเรทติ้งคำด
ว่ำกำรประกำศกฎอยักำรศกึและรฐัประหำรจะส่งผลกระทบในทำงลบต่อควำมเชื่อมัน่ของนักลงทุนและธุรกจิท่องเทีย่วอย่ำงน้อยในระยะสัน้ อย่ำงไรกต็ำม ผล
จำกกำรรฐัประหำรต่อเศรษฐกจิไทยในระยะยำวขึน้อยู่กบันโยบำยทีด่ ำเนินกำรโดยคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.) และควำมส ำเรจ็ในกำรปฏริูปกำรเมอืง
และสงัคมของ คสช. หำกนโยบำยดงักล่ำวสำมำรถยุตคิวำมขดัแยง้ทีย่ดืเยือ้มำยำวนำนได ้เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศกจ็ะปรบัตวัไปในทศิทำงทีด่ขี ึน้ ส ำหรบั
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวนัน้คำดว่ำจะฟ้ืนตวัอย่ำงรวดเร็วจำกกำรมแีหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจมำกมำย โดยประสบกำรณ์ในอดตีแสดงให้เห็นว่ำจ ำนวน
นักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำตจิะเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็หลงัจำกปญัหำต่ำง ๆ ไดร้บักำรแกไ้ข เมือ่เรว็ ๆ นี้ คสช. ไดป้ระกำศแผนปฏริูปทำงกำรเมอืงเพื่อเตรยีมให้
ประเทศเขำ้สู่กำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยรวมทัง้แผนปฏริปูทำงเศรษฐกจิเพื่อช่วยกระตุ้นกำรบรโิภคและกำรลงทุนในประเทศ โดยแผนดงักล่ำวไดร้บั
กำรตอบรบัทีด่จีำกนกัลงทุนและประชำชนทัว่ไป 
 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะยงัคงมกีระแสเงนิสดทีแ่น่นอนจากธุรกจิใหเ้ช่าพื้นทีค่า้ปลกี และยงัคาด
ดว้ยว่าบรษิทัจะปรบัปรุงระดบัคุณภาพสนิเชือ่ของธุรกจิการเงนิใหอ้ยู่ในระดบัทีด่จีากการมขี ัน้ตอนการพจิารณาสนิเชือ่และกระบวนการจดัเกบ็หนี้ทีเ่ขม้งวด  
 

บริษทั เอม็ บ ีเค จ ำกดั (มหำชน) (MBK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  
MBK163A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2559   A 
MBK188A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 300 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2561   A 
MBK188B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 400 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2561   A 
MBK207A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,700 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2563   A 
MBK207B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 300 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2563   A 
MBK227A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565   A 
MBK229A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 400 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565   A 
MBK229B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565   A 
MBK27NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2570   A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ----- ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. -----      ----- ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. ----- 
 ม.ค.-มี.ค. 

2557  
**           2556 **           2555 ก.ค.-ธ.ค. 

2554 
****       2554           2553 

รายไดจ้ากการขาย 2,209 9,272 8,344 3,892 7,578 5,418 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 183 675 336 191 373 351 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 285 4,108 1,895 646 1,285 2,578 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 650 6,249 2,815 981 2,086 3,447 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 256 1,578 679 552 1,439 3,256 
สนิทรพัยร์วม 37,951 37,922 31,943 27,065 28,479 26,682 
เงนิกูร้วม 13,967 14,741 9,988 8,223 9,206 7,605 
เงนิกูร้วม (รวมภาระหนี้เช่าด าเนินงาน) 18,895 19,467 9,988 8,223 9,206 7,605 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 16,693 15,951 15,706 12,860 12,640 12,077 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายไดจ้ากการขาย (%) 

40.40 37.01 35.30 31.11 30.00 32.59 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 9.06 ***       18.18 11.76 5.07 10.26 19.47 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

3.57 6.72 11.10 8.41 8.16  13.01 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 24.62 ***       31.81 28.18 11.93 22.66 45.88 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 53.09 55.19 38.87 39.00 42.14 38.64 
หมายเหต:ุ  เมือ่เดอืนธนัวาคม 2554 บรษัิทไดเ้ปลีย่นแปลงรอบปีบญัชจีากกรกฎาคม-มถินุายน เป็นมกราคม-ธนัวาคม 

* งบการเงนิรวม 

** อตัราสว่นทกุรายการมกีารปรับปรงุการเชา่ด าเนนิงานแลว้ 

***  ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

**** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2557  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ควา มเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากใในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่ร ับประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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