
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A-” 
ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะของบรษิทัในการ
เป็นบรษิทัโฮลดิง้ของกลุ่มทสิโกซ้ึ่งมบีรษิทัลูกรายส าคญัหลายแห่งเป็นผูด้ าเนินธุรกจิ เช่น ธนาคาร
ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ที่ด าเนินธุรกิจธนาคาร รวมทัง้บรษิัทลูกรายอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จัดการกองทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตยังสะท้อนถึง
เงนิกองทุนและรายไดท้ีเ่ขม้แขง็ของบรษิทัเมือ่พจิารณาในระดบังบการเงนิรวมดว้ย 

อย่างไรกต็าม ความแขง็แกร่งดงักล่าวถูกลดทอนลงจากการทีบ่รษิทัต้องพึง่พาเงนิปันผลจากบรษิทั
ลูกรายส าคญัเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิง่ธนาคารทสิโก้ ซึ่งสะทอ้นถึงการมคีวามดอ้ยสทิธใินเชงิ
โครงสรา้งและขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลจากกฎระเบยีบทีธ่นาคารตอ้งปฎบิตัติาม ซึง่ท าใหอ้นัดบั
เครดติองคก์รของบรษิทัอยู่ในระดบัต ่ากว่าอนัดบัเครดติองคก์รของธนาคารทสิโก้อยู่ 1 ขัน้ 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

แหล่งท่ีมาของรายได้มีความหลากหลาย  

สถานะทางธุรกจิของบรษิัทสะท้อนการมรีายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิที่หลากหลายของบรษิทัลูกที่
ส าคญัในกลุ่ม ซึ่งประกอบดว้ยธุรกจิธนาคารซึ่งด าเนินงานโดยธนาคารทสิโก้ ธุรกจิหลกัทรพัย์ซึ่ง
ด าเนินงานโดย บรษิัทหลกัทรพัย์ทสิโก้ จ ากดั และธุรกจิบรหิารกองทุนซึ่งด าเนินงานโดย บรษิัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุนทสิโก ้จ ากดั ซึ่งบรษิทัเหล่านี้สามารถสรา้งรายได้จากค่าธรรมเนียมและ
บรกิารรวมทัง้ก าไรจากการด าเนินงานทีด่ีใหแ้ก่บรษิทั สดัส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ
จากงบการเงนิรวมของบรษิทัอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงที่ 32% ในปี 2562 โดยเป็นรายไดจ้ากธุรกจิ
ธนาคาร 56% ของรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธริวมก่อนรายการปรบัปรุงและตดัรายการ
ระหว่างกนั รวมทัง้จากธุรกจิบรหิารกองทุน 21% และธุรกจิหลกัทรพัย์ 11% ส่วนรายได้การ
ด าเนินงานก่อนหกัภาษแีละก่อนรายการปรบัปรุงและตดัรายการระหว่างกนันัน้มสีดัส่วนหลกัมาจาก
ธุรกจิธนาคาร 50% และธุรกจิบรหิารกองทุน 7% ในปี 2562 

ธรุกิจธนาคารเป็นส่วนส าคญัต่อผลประกอบการของกลุ่มทิสโก้ 

ผลประกอบการทางการเงนิของกลุ่มทสิโก้มาจากผลการด าเนินงานของธนาคารทสิโก้เป็นส าคญั 
โดยสนิทรพัยข์องธนาคารทสิโก้มสีดัส่วนคดิเป็น 96% ของงบการเงนิรวมของกลุ่มทสิโกใ้นปี 2562 
ทัง้นี้  จุดแข็งของธนาคารทิสโก้อยู่ที่ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จากฐานข้อมูลของ 
ทรสิเรทติ้งระบุว่าธนาคารทสิโกม้สี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อยู่ที ่7.8% ในปี 
2561 ซึ่งอยู่ในล าดบัที่ 4 ในกลุ่มผูใ้หส้นิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศไทยจ านวน 18 ราย อย่างไร 
กต็าม ภาพรวมในการด าเนินธุรกจิของธนาคารทสิโก้ยงัเป็นธนาคารพาณิชย์ระดบักลางเมื่อเทยีบ
กบัธนาคารพานิชยร์ายอื่น ๆ ในประเทศไทย 

ในดา้นธุรกจิหลกัทรพัยน์ัน้ บล. ทสิโกม้รีายไดค้่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ลดลง 14% ในปี 2562 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 178 ล้านบาท จากปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลดลงในปี 
2562 นอกจากนี้ บล. ทสิโก้ยงัมสี่วนแบ่งทางการตลาดของปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ลดลง
เหลอื 2.1% จาก 2.5% ดว้ยเช่นกนั ทัง้นี้ ฐานลูกคา้ของบรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโกม้สีดัส่วนเป็นนัก
ลงทุนสถาบนัในประเทศจ านวน 40% เป็นนกัลงทุนต่างประเทศ 26% และเป็นนักลงทุนรายย่อยอกี 
34% 

ในดา้นธุรกจิบรหิารกองทุนนัน้ บลจ. ทสิโก้มสีนิทรพัย์ในการบรหิารเพิม่ขึน้มาอยู่ที่ระดบั16.5% 
หรอืคดิเป็น 2.9 แสนลา้นบาทในปี 2562 โดย บลจ. ทสิโกม้รีายไดจ้ากการบรหิารกองทุนเพิม่ขึน้ 

  

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 52/2563 
 17 เมษายน 2563 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 26/04/62  

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

30/04/56 A- Stable 
13/05/54 A- Positive 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ติดต่อ: 
สทิธการย ์ตงพพิฒัน์, CFA, FRM 

annop@trisrating.com 
 

อรรณพ ศภุชยานนท,์ CFA 
annop@trisrating.com 
 

จติตราพรรณ ปันทะเลศิ 

jittrapan@trisrating.com 
 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 

 

 
 
 

 

 

 

 

* รายงานนี้เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

15.7% หรอืคดิเป็น 1.76 พนัลา้นบาทอนัเกดิจากผลของการเปลีย่นมาใชม้าตราฐานการบญัชฉีบบัใหมท่ีว่่าดว้ย “มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่
15” (TFRS 15) โดยสนิทรพัย์ในการบรหิารของบรษิทันัน้มสีดัส่วนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีจ านวน 63% กองทุนส่วนบุคคล 20% และกองทุนรวมอกี 
17% ณ สิน้ปี 2562 

มีเงินกองทุนท่ีแขง็แกร่ง  

บรษิทัมสีถานะเงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่งจากการมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของกลุ่มทสิโกอ้ยู่ทีร่ะดบั 16.4% ในปี 2562 ซึง่มาจากสถานะเงนิกองทุนของ
ธนาคารทสิโกท้ีม่อีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 อยู่ทีร่ะดบั 17.4% โดยทรสิเรทติ้งมปีระมาณการอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ของธนาคารทสิโกอ้ยู่ทีร่ะดบั 
17%-18% ในระหว่างปี 2563-2565 โดยทีอ่ตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มทสิโกอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกนัทีร่ะดบั 17%-18% เช่นกนั ในการนี้ ทรสิเรทติ้งไดร้วม
สมมตฐิานสนิทรพัยป์รบัความเสีย่งของบรษิทัในกลุ่มทสิโกไ้วด้ว้ยแลว้ ทัง้นี้ ประมาณการอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของทรสิเรทติ้งมสีมมตฐิานมาจาก
การหดตวัของสนิเชือ่รวมของธนาคารทสิโกใ้นปี 2563 ซึ่งจะกลบัมาเตบิโตทีป่ระมาณ 2% หลงัจากนัน้ ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าธนาคารทสิโก้จะ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บรษิทัทีร่ะดบัประมาณ 65%-75% ของก าไรสุทธแิละบรษิทักจ็ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระดบัเท่า ๆ กนัดว้ยเช่นกนั ทัง้นี้ ณ สิ้น
ปี 2562 ธนาคารทสิโกม้อีตัราการจ่ายเงนิปันผลอยู่ที ่73.2% และบรษิทัมอีตัราอยู่ที ่79.6% 

หน้ีสินอยู่ในระดบัต า่เม่ือพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

แหล่งเงนิทุนตามงบการเงนิรวมของกลุ่มทสิโก้นัน้มาจากธนาคารทสิโกเ้ป็นหลกัซึ่งประกอบไปด้วยเงนิฝากจ านวน 2.16 แสนลา้นบาท รายการหนี้สนิ
ระหว่างธนาคารและตลาดการเงนิจ านวน 4.6 พนัลา้นบาท รวมทัง้ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มือกีจ านวน 2.5 หมืน่ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2562 ทัง้นี้ งบ
การเงนิเฉพาะของบรษิทั ณ สิ้นปี 2562 ประกอบไปดว้ยตราสารหนี้ระยะสัน้คงคา้งจ านวน 6.3 พนัลา้นบาท โดยปัจจุบนัตราสารหนี้ระยะสัน้คงคา้งของ
บรษิทัลดลงเหลอื 370 ลา้นบาทและจะครบก าหนดทัง้จ านวนในช่วงสิน้เดอืนเมษายน 2563 นี้ 

สภาพคล่องเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าบรษิทัจะมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอส าหรบั 12 เดอืนขา้งหน้า เมือ่พจิารณาตามงบการเงนิรวม บรษิทัมอีตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่อง
ต่อสนิทรพัยร์วมอยู่ทีร่ะดบั 18.7% ณ สิน้ปี 2562 ลดลงจาก 21.2% ในช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ สนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยรายการ
สนิทรพัย์ระหว่างธนาคารและตลาดการเงนิจ านวน 4.5 หมืน่ลา้นบาทและเงนิลงทุนสุทธิจ านวน 9.4 พนัลา้นบาท เมือ่พจิารณาในส่วนของงบการเงนิ
เฉพาะแลว้ บรษิทัมสีนิทรพัยส์ภาพคล่องเพยีงพอทีจ่ะรองรบัภาระหนี้สนิระยะสัน้ได ้

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

สมมตฐิานทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ปในระหว่างปี 2563-2565 เป็นดงันี้ 

 อตัราการเตบิโตของสนิเชือ่จะหดตวัในปี 2563 และจะเพิม่ขึน้ประมาณ 2% หลงัจากนัน้ 
 ตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 1.0%-1.3% 
 อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัหกัตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 3.4%-3.6% 
 อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 จะอยู่ทีร่ะดบั 17%-18% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าธนาคารทสิโกจ้ะยงัคงด ารงสถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิ
สนิเชือ่รถยนต์ ตลอดจนรกัษาคุณภาพสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในเกณฑท์ีด่ ีรวมทัง้มรีายไดแ้ละมเีงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่งต่อไปได ้แนวโน้มอนัดบัเครดติยงัสะทอ้น
ถงึสมมตฐิานของทรสิเรทติ้งทีบ่รษิทัลกูส าคญัรายอื่น ๆ ในกลุ่มทสิโกจ้ะยงัคงสามารถสรา้งรายไดท้ีแ่ขง็แรงใหแ้ก่บรษิทัต่อไปไดด้ว้ยเช่นกนั 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัมคีวามเกีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิกบัอนัดบัเครดติของธนาคารทสิโกซ้ึ่งเป็นบรษิทัลูกรายส าคญัทีด่ าเนินธุรกจิธนาคารของกลุ่มทสิโก ้
ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของธนาคารทสิโกจ้งึมผีลกระทบต่ออนัดบัเครดติของบรษิทัดว้ย การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งของกลุ่มทีม่ผีลท าให้
ความสมัพนัธร์ะหว่างธนาคารทสิโกแ้ละบรษิทัอ่อนแอลง อาจท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของอนัดบัเครดติของบรษิทั 
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั1 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

1   งบการเงนิรวม 
2 รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
3 รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิ
4 ไมร่วมค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 

 
  

            ------------------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------------- 
             2562 2561 2560 2559    2558 

สนิทรพัยร์วม   298,304 302,545 303,388 271,272 280,294 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  300,424 302,967 287,330 275,783 298,984 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  10,177 9,812 8,121 7,632 8,617 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  244,067 241,297 252,099 225,455 238,802 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  10,717 11,674 11,456 7,984 6,168 
เงนิรบัฝาก  216,085 193,108 180,804 155,068 158,344 
เงนิกูย้มื2  29,673 59,932 75,096 75,526 84,549 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  39,196 37,829 34,732 31,326 28,194 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  38,513 36,281 33,029 29,760 27,009 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  12,792 12,615 11,655 10,920 10,130 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  6,643 7,418 6,871 5,866 6,011 
รายไดร้วม  19,436 20,033 18,526 16,786 16,141 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน4  9,271 8,753 7,671 6,541 5,527 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหนี้สญู  10,165 11,280 10,742 10,216 10,566 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า  1,109 2,701 3,098 3,972 5,277 
ก าไรสุทธ ิ  7,273 6,915 6,117 5,023 4,256 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  6,185 6,095 6,146 5,167 5,057 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  7 496 42 13 129 
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หน่วย: % 

5   รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิ
6 งบการเงนิรวม 
7 อตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวมตามทีร่ายงาน 
8 รวมเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคาร 
9 หนี้สนิทางการเงนิทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี 
 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- Banks Rating Methodology, 3 March 2020 
- Group Rating Methodology, 10 กรกฏาคม 2558 
 
 

  

      ---------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------- 
             2562 2561 2560 2559    2558 

ความสามารถในการท าก าไร       
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   2.42 2.28 2.13 1.82 1.42 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  3.87 3.78 3.71 3.65 3.08 
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  4.23 4.12 4.03 3.96 3.39 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  4.26 4.16 4.06 3.96 3.39 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้5/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.21 2.45 2.39 2.13 2.01 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  31.82 30.43 33.17 30.78 31.33 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  47.70 43.69 41.70 39.03 34.35 
โครงสร้างเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ6  16.38 16.75 14.96 13.77 12.71 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่16  16.38 16.75 14.96 13.77 12.71 
อตัราเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง6  20.78 21.46 19.39 18.36 16.48 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม6  78.82 78.08 77.15 75.00 77.12 
คณุภาพสินทรพัย ์       
ตน้ทุนทางเครดติ  0.46 1.10 1.30 1.71 2.10 
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม7  2.40 2.86 2.32 2.54 3.23 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  1.78 2.09 1.75 1.89 2.48 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  183.68 169.77 196.52 139.82 80.10 
แหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง       
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝาก  18.71 29.60 37.79 35.87 32.46 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก  112.38 124.62 139.04 145.06 150.47 
เงนิรบัฝาก8/หนี้สนิรวม  83.40 72.95 67.30 64.63 62.81 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก8  25.26 32.55 28.96 28.96 24.11 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/หนี้สนิระยะสัน้9  23.48 28.01 23.65 22.45 18.53 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (TISCO) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประ เมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


