
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั เอ็ม บ ีเค จ ากดั 
(มหาชน) ทีร่ะดบั “A” พรอ้มแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ ซึง่อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึการ
ที่บริษัทมกีระแสเงนิสดที่แน่นอนจากธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ให้เช่า ตลอดจนการมคีวามสมัพนัธ์ที่
ใกลช้ดิกบักลุ่มธนชาต และความยดืหยุ่นดา้นการเงนิทีอ่ยู่ในระดบัสูงจากการมเีงนิลงทุนในหลกัทรพัย์
จ านวนมาก อย่างไรกต็าม จุดแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความเสีย่งทีเ่พิม่มากขึน้จากการที่
บรษิทัขยายสู่ธุรกจิใหบ้รกิารทางการเงนิ 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

กระแสเงินสดท่ีสม า่เสมอจากอสงัหาริมทรพัยใ์ห้เช่า 

บรษิทัใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้จ านวน 4 แห่งและอาคารส านักงานจ านวน 4 แห่งในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัมสีดัส่วนการลงทุน 48% ใน บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั ซึ่งเป็นเจา้ของและเป็นผู้บรหิาร
ศนูยก์ารคา้หลายแห่งในกรุงเทพฯ อกีดว้ย อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าของบรษิทัตัง้อยูใ่นท าเลทีด่โีดยอยู่ใน
แหล่งจบัจ่ายสนิคา้ย่านใจกลางเมอืงและพืน้ทีท่ีม่จี านวนประชากรหนาแน่น ดงันัน้ บรษิทัจงึมอีตัราการ
เช่าพืน้ทีโ่ดยเฉลีย่อยู่ในระดบัทีส่งูกว่า 90% และยงัมคี่าเช่าอยู่ในระดบัสงูดว้ยเช่นกนั  

อสงัหารมิทรพัย์ใหเ้ช่าสรา้งกระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอใหแ้ก่บรษิทัจากรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารตาม
สญัญา ทัง้นี้ พืน้ทีเ่ช่าของบรษิทัมากกว่า 80% เป็นการเช่าภายใตส้ญัญาทีม่อีตัราค่าเช่าคงที ่โดยในปี 
2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังานคดิเป็น 38% ของรายไดท้ัง้หมด และคดิเป็น 
61% ของก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะยงัคงมผีลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งจากอสงัหารมิทรพัย์ใหเ้ช่า โดยในช่วง 
3 ปีข้างหน้าทรสิเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะสามารถรกัษาอตัราการเช่าพื้นที่ได้มากกว่า 90% และจะ
สามารถเพิม่อตัราค่าเช่าเฉลีย่ทีป่ระมาณปีละ 3% ได ้ 

ธรุกิจให้บริการทางการเงินขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 

มลูค่ายอดสนิเชื่อของบรษิัทเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดสนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์คงคา้งของ
บรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 6.98  พนัลา้นบาท ณ เดอืนมนีาคม 2562 จาก 4.84 พนัลา้นบาท ณ เดอืนธนัวาคม 
2560 ในส่วนของการให้บรกิารสนิเชื่ออสงัหารมิทรพัย์นัน้ บรษิัทก็มยีอดสนิเชื่อคงค้างเพิม่ขึ้นเป็น 
7.41 พนัลา้นบาท ณ เดอืนมนีาคม 2562 จาก 6.79 พนัลา้นบาท ณ เดอืนธนัวาคม 2560  

ความกงัวลต่อคุณภาพสนิเชือ่สงูขึน้เมือ่บรษิทัขยายขนาดสนิเชือ่เพิม่ ตวัอย่างเช่น อตัราส่วนสนิเชื่อที่
ไมก่่อใหเ้กดิรายไดต่้อเงนิใหส้นิเชือ่เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์รวมของบรษิทัปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็น 4.2% ณ 
เดอืนมนีาคม 2562 จากระดบั 3.1% ในปี 2560 เนื่องจากการขยายสนิเชื่อเพิม่ขึน้อย่างมาก อย่างไร 
ก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะมีการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น แต่อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่
ก่อใหเ้กดิรายไดต่้อเงนิใหส้นิเชื่ออสงัหารมิทรพัย์รวมของบรษิทักย็งัคงอยู่ที่ระดบั 2.5% ในช่วงเวลา
เดยีวกนั 

ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า มลูค่าสนิทรพัยจ์ากธุรกจิใหบ้รกิารทางการเงนิของบรษิทัจะเตบิโตประมาณ 10% 
ต่อปีตามแผนการเพิม่ยอดสนิเชือ่ของบรษิทั ทรสิเรทติ้งคาดว่ายอดสนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์และ
สนิเชื่ออสงัหารมิทรพัย์จะค่อย ๆ เพิม่ขึ้นเป็น 8.50 พนัล้านบาท และ 9.50 พนัล้านบาทในปี 2564 
ตามล าดบั อกีทัง้ยงัคาดว่าบรษิทัจะสามารถบรหิารจดัการคุณภาพสนิเชื่ออย่างรอบคอบซึ่งจะส่งผลให้
อตัราส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดต่้อเงนิใหส้นิเชือ่อยู่ในระดบัเดยีวกบัระดบัในปัจจุบนัได ้

  

  

 บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 134/2562 
 21 สิงหาคม 2562 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 22/08/61 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

01/02/54 A Stable 
08/10/50 A- Stable 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ 
pramuansap@trisrating.com 
 

จฑุามาส บุณยวานิชกลุ 
jutamas@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 

วยิดา ประทมุสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
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ผลการด าเนินงานท่ีคงท่ีในธรุกิจโรงแรม  

บรษิทัมผีลการด าเนินงานในธุรกจิโรงแรมทีค่งทีใ่นปี 2561 โดยบรษิทัมอีตัรารายไดต่้อหอ้งพกัทีม่อียู่ (Revenue Per Available Room -- RevPAR) ที่
สม ่าเสมอทีร่ะดบัประมาณ 2,300 บาทต่อคนืในช่วงปี 2560-2561 ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2562 อตัรารายไดต่้อหอ้งพกัทีม่อียู่ของบรษิทัปรบัตวัลดลง
จากช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2561 มาอยู่ที ่2,761 บาทต่อคนืเมือ่เทยีบกบัระดบั 3,290 บาทต่อคนืในช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ทัง้นี้ เนื่องจากการเปิด
โรงแรมแห่งใหมร่วมถงึอตัราการเตบิโตของจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติทีช่ะลอตวัลง โดยในช่วง 5 เดอืนแรกของปี 2562 จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติ
เพิม่ขึน้เพยีง 1.3% เมือ่เทยีบกบัอตัราเตบิโต 12.6% ในช่วงเดยีวกนัของปีผ่านมา ทรสิเรทติ้งคาดว่าจ านวนนักท่องเทีย่วอาจเตบิโตในระดบัปานกลาง
ในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า จงึท าใหท้รสิเรทติ้งคาดว่ารายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 1.30 พนัลา้นบาทในช่วงปี 2562-2564 

เปิดโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ 

ในช่วงปลายปี 2561 บรษิทัได้เปิดตวัโครงการคอนโดมเินียมแห่งใหม่ชื่อ “ควนิ สุขุมวทิ 101” โดยโครงการตัง้อยู่บนถนนสุขุมวทิซึ่งอยู่ใกลก้บัสถานี
รถไฟฟ้าบทีเีอสปณุณวถิ ีโครงการดงักล่าวเป็นอาคารสูงซึ่งมหีอ้งชุดจ านวน 347 หอ้งและมมีลูค่าประมาณ 2.20 พนัลา้นบาท ซึ่งคาดว่าโครงการจะแลว้
เสรจ็และพรอ้มโอนใหแ้ก่ลกูคา้ไดใ้นช่วงปลายปี 2563  

ส าหรบัโครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัอื่น ๆ ของบรษิทันัน้ตัง้อยู่ในบรเิวณสนามกอลฟ์และศนูยก์ารคา้ของบรษิทั นอกจากนี้ บรษิทัยงัมโีครงการทีอ่ยู่อาศยัใน
จงัหวดัชลบุรซีึ่งมกีลุ่มลูกค้าที่มรีายได้ระดบัปานกลางถึงต ่าเป็นลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย ณ เดอืนมนีาคม 2562 บริษัทมมีูลค่าคงเหลือของโครงการ
ประมาณ 3 พนัลา้นบาท ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการทีอ่ยู่อาศยัเหล่านี้ปีละประมาณ 400 ลา้นบาทในช่วงปี 2562-2564 

คาดว่าอตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อเงินทุนจะอยู่ต า่กว่าระดบั 60% 

ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า บรษิทัจะมงีบลงทุนซึง่ไมร่วมธุรกจิใหบ้รกิารทางการเงนิทีจ่ านวน 2.50 พนัลา้นบาท โดยบรษิทัมแีผนจะขยายขนาดสนิเชื่อของธุรกจิ
ใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่อกีประมาณ 5 พนัลา้นบาทในระหว่างปี 2562-2564 โดยเงนิลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากกระแสเงนิสดภายในของบรษิทัและเงนิกู ้
ดงันัน้ ทรสิเรทติ้งจงึคาดการณ์ว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนที่ปรบัปรุงแล้วของบรษิัทจะคงอยู่ทีร่ะดบัต ่ากว่า 60% ในช่วงปี 2562-2564 
ในขณะทีอ่ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีป่รบัปรุงแลว้จะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 5-7 เท่า 

สภาพคล่องอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ  

สถานะสภาพคล่องของบรษิทัยงัคงอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ โดย ณ เดอืนมนีาคม 2562 บรษิทัมแีหล่งเงนิทุนซึ่งประกอบดว้ยเงนิสดจ านวน 551 ลา้นบาท
และเงนิลงทุนในหลกัทรพัยจ์ านวน 2 พนัลา้นบาท นอกจากนี้ บรษิทัยงัมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช้จากสถาบนัการเงนิอกี 5.48 พนัลา้นบาท ทรสิเรทติ้งคาด
ว่าบรษิทัจะมเีงนิทุนจากการด าเนินงานจ านวน 3.10 พนัลา้นบาทในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า โดยบรษิทัจะมภีาระในการช าระหนี้เงนิตน้จ านวน 78 ลา้นบาท
และหนี้ระยะสัน้อกีจ านวน 3.22 พนัลา้นบาทในระยะ 12 เดอืนขา้งหน้า ในขณะทีบ่รษิทัมงีบลงทุนในปี 2562 จ านวนประมาณ 800 ลา้นบาท นอกจากนี้ 
ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าบรษิทัจะปล่อยสนิเชือ่ในกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารทางการเงนิอกีประมาณ 1.50 พนัลา้นบาทในปี 2562 

ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าบรษิทัจะสามารถปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของหุน้กูไ้ดใ้นช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า ทัง้นี้ บรษิทัมอีตัราส่วนภาระหนี้ดอกเบี้ยสุทธต่ิอ
เงนิทุน ณ เดอืนธนัวาคม 2561 อยู่ที ่0.7 เท่าซึง่เป็นระดบัทีต่ ่ากว่าเงือ่นไขของหุน้กูท้ีก่ าหนดไวท้ี ่2 เท่า ในขณะเดยีวกนั อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย 
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายของบรษิทั ณ เดอืนธนัวาคม 2561 กอ็ยู่ทีร่ะดบั 11.5 เท่าซึ่งสูงกว่าเงือ่นไขของหุน้กูซ้ึ่งอยู่ทีร่ะดบั 4 
เท่าดว้ย  

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

ทรสิเรทติ้งมสีมมตฐิานในระหว่างปี 2562-2564 ดงัต่อไปนี้ 

 รายไดข้องบรษิทัจะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1.25 หมืน่ลา้นบาทในปี 2564 จาก 1.05 หมืน่ลา้นบาทในปี 2562 
 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัคาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 40%  
 งบประมาณลงทุนรวมซึง่ไมร่วมธุรกจิใหบ้รกิารทางการเงนิจะอยู่ทีป่ระมาณ 2.50 พนัลา้นบาทในช่วงประมาณการณ์ 3 ปี 
 ยอดสนิเชือ่ของธุรกจิใหบ้รกิารทางการเงนิจะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1.80 หมืน่ลา้นบาทในปี 2564 จาก 1.29 หมืน่ลา้นบาทในปี 2561 
 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนทีป่รบัปรุงแลว้ของบรษิทัจะต ่ากว่าระดบั 60%   
 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีป่รบัปรุงแลว้จะอยู่ทีร่ะดบั 5-7 เท่า 
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แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะยงัคงมกีระแสเงนิสดทีแ่น่นอนจากธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีค่า้ปลกี
และคาดว่าบรษิทัจะมผีลการด าเนินงานทีน่่าพอใจในธุรกจิอื่น ๆ ต่อไปดว้ย 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติอาจไดร้บัการปรบัเพิม่ขึน้หากกระแสเงนิสดของบรษิัทขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างมากในขณะทีอ่ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนยงัคงอยู่
เท่ากบัระดบัในปัจจุบนั ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติอาจไดร้บัการปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานของบรษิทัถดถอยลงอย่างมากเป็นเวลานาน หรอื
บรษิทัมกีารลงทุนทีม่กีารก่อหนี้เป็นจ านวนมาก 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

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

2562 
2561 2560 2559            2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  2,739 10,608 9,859 10,500 11,671 
ก าไรจากการด าเนินงาน  1,183 4,228 4,231 4,394 4,430 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  886 3,255 3,255 3,414 3,272 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,184 4,775 4,713 4,946 4,874 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  737 2,881 3,191 3,414 3,324 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  333 1,289 1,147 1,151 1,175 
เงนิลงทุน  129 661 640 965 1,009 
สนิทรพัยร์วม  50,633 49,096 46,552 42,518 40,549 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  26,021 25,752 22,497 19,456 18,953 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  23,664 22,684 22,185 20,352 17,941 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 43.20 39.86 42.91 41.85 37.96 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  6.47 6.64 7.22 8.21 8.41 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 3.56 3.70 4.11 4.30 4.15 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 5.44 5.39 4.77 3.93 3.89 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  10.99 11.19 14.18 17.55 17.54 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   52.37 53.17 50.35 48.87 51.37 
* งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 

  

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


บริษทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                            
                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                            4 

 

บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) (MBK) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
MBK207A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
MBK207B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
MBK227A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
MBK229A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 400 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
MBK229B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
MBK27NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2570 A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
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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 

 


