
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด (สอ.วชพ.) ที ่
ระดบั “BBB+” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถึงผล
ประกอบการทางการเงนิทีม่ ัน่คงของ  สอ.วชพ. ตลอดจนฐานสมาชกิทีแ่ขง็แกร่ง สนิเชื่อทีม่คีุณภาพ
ด ีและสทิธพิเิศษดา้นกฎระเบยีบทีส่หกรณ์ไดร้บัการยกเวน้ภาษีและมบุีรมิสทิธิเ์ป็นล าดบัแรกก่อน
เจา้หนี้อื่น ๆ อย่างไรกต็าม ความแขง็แกร่งของอนัดบัเครดติลดทอนลงบางส่วนจากเกณฑก์ารก ากบั
ดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์ทัว่ไปทีค่่อนขา้งอ่อนแอ รวมทัง้การที ่สอ.วชพ. มกีารกระจุกตวัของเงนิให้
กูย้มืแก่สหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่น และความไมส่อดคลอ้งกนัของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

การประเมินอันดับเครดิตยงัพิจารณาถึงความพร้อมของ สอ.วชพ. ต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎระเบยีบภายหลงัจากที่กฎระเบยีบใหม่ที่ใช้ควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์มผีล
บงัคบัใชด้ว้ย 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ความพร้อมของ สอ.วชพ. ต่อการเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบ 

กฎระเบียบใหม่ที่ใช้ควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์คือพระราชบญัญตัิ  (พ.ร.บ.) 
สหกรณ์ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใชเ้มือ่เดอืนพฤษภาคม 2562 ในเบื้องต้นแล้ว พ.ร.บ. 
ดงักล่าวใชใ้นการก ากบัดูแลสหกรณ์ใหเ้ขม้งวดขึ้นทัง้ในกจิกรรมที่เกี่ยวกบัการรบัฝากเงนิ การให้
กูย้มื และการลงทุนของสหกรณ์ออมทรพัย์ ทรสิเรทติ้งเหน็ว่ากฎระเบยีบใหม่นี้เป็นกา้วส าคญัทีจ่ะ
ช่วยบรรเทาความกงัวลเกีย่วกบัความมัน่คงในระยะยาวของสหกรณ์ออมทรพัย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัองคป์ระกอบหนึ่งของระบบการเงนิไทย 

ทริสเรทติ้งมองว่า สอ.วชพ. มกีารเตรียมความพร้อมที่จะรบัมอืกบักฎระเบียบใหม่ได้โดยไม่มี
ประเด็นกงัวลร้ายแรงเกี่ยวกบัผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สอ.วชพ. ทรสิเรทติ้งคาดว่าการ
เปลีย่นแปลงกฎระเบยีบอาจจะเป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการเตบิโตและจะท าใหผ้ลประกอบการทาง
การเงนิของ สอ.วชพ. อ่อนแอลงในระยะสัน้ ยกตวัอย่างเช่น นโยบายการลงทุนและเกณฑ์ในการตัง้
ส ารองส าหรบัสภาพคล่องและหนี้สญูทีเ่ขม้งวดขึน้ในกฎระเบยีบใหมจ่ะท าใหก้ารลงทุนของ สอ.วชพ. 
มคีวามยดืหยุ่นน้อยลงและผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ก็ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมไิด้
คาดหวงัว่าผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของ สอ.วชพ. จะท าให้มุมมองต่อความ
แขง็แกร่งทางการเงนิของ สอ.วชพ. เปลีย่นแปลงไป ในทางกลบักนั กฎระเบยีบใหม่น่าจะช่วยสรา้ง
ความแขง็แกร่งในการบรหิารความเสีย่งและสรา้งเสถียรภาพในระยะยาวให้แก่ สอ.วชพ. ได้ด้วย
เช่นกนั 

สหกรณ์ออมทรพัยจ์ะยงัคงได้รบัสิทธิพิเศษภายใต้กฎระเบียบใหม่ 

สทิธพิเิศษต่าง ๆ ทีส่หกรณ์ออมทรพัยไ์ดร้บัอนัไดแ้ก่ การยกเวน้ภาษีหลกั ๆ ทุกประเภทและการมี
บุริมสิทธิเ์ป็นล าดบัแรกก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ จะยงัคงมอียู่ต่อไปภายใต้กฎระเบียบใหม่ กล่าวคือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกได้ร ับการยกเว้นภาษีหลัก ๆ ทุกประเภท เช่น ภาษีดอกเบี้ย  
ออมทรพัย ์ภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษจีากเงนิลงทุน ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์นัน้ สอ.วชพ. ยงัมบุีรมิสทิธิ ์
เป็นล าดบัแรกก่อนเจา้หนี้อื่น ๆ ในการไดร้บัดอกเบี้ยและการไดร้บัช าระคนืเงนิกูอ้กีดว้ย ซึ่งช่วยให้
สหกรณ์ออมทรพัย์มขีอ้ได้เปรยีบในการให้กู้แก่สมาชกิเหนือกว่าสถาบนัการเงนิอื่น ๆ ในขณะที่
เงนิกูส้่วนใหญ่ทีใ่หแ้ก่สมาชกิสามญัของสหกรณ์ออมทรพัยข์ ัน้ปฐมภมูนิัน้ด าเนินการภายใต้ขอ้ตกลง
กบันายจา้งหรอืหน่วยงานตน้สงักดัว่าการช าระดอกเบีย้หรอืเงนิต้นของเงนิกูต้ามงวดนัน้สามารถใช้
วธิหีกัจากเงนิเดอืนของสมาชกิได ้ส่งผลใหส้หกรณ์ออมทรพัย์ข ัน้ปฐมภูมสิ่วนใหญ่มคีุณภาพเครดติ
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ทีด่แีละช่วยลดความเสีย่งดา้นค่าใชจ้่ายหนี้เสยีของเงนิทีใ่หกู้แ้ก่สมาชกิของสหกรณ์ดว้ย 

มีฐานสมาชิกท่ีแขง็แกร่ง 

สมาชกิสามญัส่วนใหญ่ของ สอ.วชพ. เป็นเจา้หน้าทีแ่ละลกูจา้งของหน่วยงานภาครฐัทีม่สีถานะเครดติทีด่ ีความมัน่คงของงานและเงนิเดอืนทีส่ม ่าเสมอของ
สมาชกิเป็นปัจจยับ่งชีถ้งึฐานสมาชกิสามญัทีม่ ัน่คงของ สอ.วชพ. และความสามารถในการจ่ายช าระคนืหนี้ของสมาชกิ การมฐีานสมาชกิทีม่ ัน่คงท าใหฐ้าน
ทุนของ สอ.วชพ. เตบิโตอย่างสม ่าเสมอจากการที่สมาชกิสามญัสามารถซื้อหุ้นเพิม่ไดทุ้กเดอืน ผลที่ตามมาก็คอื สอ.วชพ. สามารถเพิม่ฐานเงนิฝาก 
ตลอดจนพอรต์สนิเชือ่ และทุนเรอืนหุน้ทีช่ าระแลว้ไดอ้ย่างมัน่คงมาโดยตลอด 

ข้อด้อยของการก ากบัดแูล 

การก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์มคีวามเขม้งวดน้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงนิซึ่งมกีารก ากบัดูแลที่ใกล้ชดิและเขม้งวด
มากกว่า ในมมุมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ากรณดีงักล่าวเป็นขอ้ดอ้ยส าคญัทีส่รา้งขอ้จ ากดัใหแ้ก่สถานะอนัดบัเครดติของสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทย 
ถงึแมว้่ากรอบกฎระเบยีบใหมจ่ะช่วยควบคุมกจิการของสหกรณ์ไดเ้ขม้งวดยิง่ขึน้ แต่กฎระเบยีบดงักล่าวกไ็มไ่ดร้บัประกนัว่าสหกรณ์ออมทรพัย์ทัง้หมดจะ
ยดึมัน่กบักฎระเบยีบใหม่ได้จรงิหรอืไม่ การบงัคบัใช้กฎระเบยีบทัง้หลายให้มปีระสทิธภิาพได้นัน้จะต้องมกีารติดตามตรวจสอบอย่างเขม้งวดและอย่าง
สม ่าเสมอเพือ่ใหส้หกรณ์ออมทรพัย์ปฏบิตัติาม ซึง่ดเูหมอืนว่าจะยงัไมเ่กดิขึน้ในเรว็ ๆ นี้ 

การกระจกุตวัของเงินให้กู้ยืม 

ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเห็นว่า สอ.วชพ. มคีวามเสี่ยงจากการกระจุกตวัของเงนิให้กู้ยืมอย่างมนีัยส าคญัอันเนื่องมาจากมกีารให้กู้ยมืแก่สหกรณ์ 
ออมทรพัยร์ายอื่นในจ านวนทีค่่อนขา้งมาก โดยเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นมสีดัส่วนถงึ 83% ของเงนิใหกู้ย้มืรวม ณ เดอืนมนีาคม 2562 ทัง้นี้ ณ 
ช่วงเวลาดงักล่าว เงนิที ่สอ.วชพ. ใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์ออมทรพัย์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกมสีดัส่วนคดิเป็น 34% ของเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์ออมทรพัย์อื่น
โดยรวม สาเหตุเนื่องจากสอ.วชพ. มฐีานเงนิฝากจากสมาชกิค่อนขา้งมากกว่าความตอ้งการสนิเชือ่ของสมาชกิ ซึง่ส่งผลให ้สอ.วชพ. มเีงนิรบัฝากส่วนเกนิ
ซึง่ สอ.วชพ. ไดน้ าไปใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์ออมทรพัย์อื่น ในการนี้ สอ.วชพ. คาดหวงัว่าเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์ออมทรพัย์อื่นน่าจะใหผ้ลตอบแทนทีสู่งกว่า
ผลตอบแทนจากการลงทุนทัว่ไป อย่างไรกต็าม ความเสีย่งจากการกระจุกตวัของเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นของ สอ.วชพ. ลดทอนลงไปบา้งจาก
การมเีกณฑใ์นการพจิารณาใหกู้ย้มืทีร่ะมดัระวงั 

เงินให้กู้ยืมมีคณุภาพดี 

เงนิใหกู้ย้มืทีม่คีุณภาพดขีอง สอ.วชพ. บ่งชีไ้ดจ้ากการมอีตัราส่วนของเงนิใหกู้ย้มืทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(เงนิใหกู้ย้มืทีค่า้งช าระมากกว่า 90 วนั) อยู่ในระดบั
ต ่า ทัง้นี้ สอ.วชพ. มอีตัราส่วนเงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้เพิม่ขึน้เป็น 0.43% ของเงนิใหกู้ย้มืรวม ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2561 จาก 0.15% ของเงนิให้
กูย้มืรวม ณ สิน้รอบปีบญัช ี2560 แต่โดยรวมแลว้ยงัถอืว่าเป็นอตัราส่วนทีค่่อนขา้งต ่า 

เงนิให้กู้ยมืที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ที่เพิม่ขึน้นี้มาจากเงนิใหกู้้ยมืแก่สหกรณ์ออมทรพัย์รายหนึ่งจ านวนทัง้สิ้น 33 ล้านบาท ซึ่งทรสิเรทติ้งมองว่าเป็นกรณี
เฉพาะทีเ่กดิขึน้ค่อนขา้งยากและไมส่่งผลกระทบต่อความเสือ่มถอยของคุณภาพสนิทรพัยไ์ปมากกว่านี้จากกรณดีงักล่าว  

ความไม่สอดคล้องกนัของโครงสร้างสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน 

สอ.วชพ. มกีารใชเ้งนิทุนจากธนาคารพาณชิยใ์นรปูของเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีค่ ้าประกนัโดยหลกัทรพัยจ์ากเงนิลงทุน ณ เดอืนมนีาคม 2562 เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากธนาคารพาณิชย์มสีดัส่วนคดิเป็น 19.9% ของยอดหนี้สนิและส่วนของทุนทัง้หมดของ สอ.วชพ. ในขณะทีส่นิทรพัย์ระยะสัน้มสีดัส่วนคดิเป็นเพยีง 
5.5% ของสนิทรพัย์รวม ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่า สอ.วชพ. มคีวามเสี่ยงดา้นสภาพคล่องในระดบัสูงจากความไม่สอดคล้องกนัของโครงสรา้ง
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ทรสิเรทติ้งยงัมมีมุมองต่อเงนิทุนจ านวนมากจากผูใ้หกู้ย้มืจากภายนอกว่ามเีสถยีรภาพน้อยกว่าเงนิทุนที่ สอ.วชพ. ไดร้บัจากสมาชกิของตนเองทัง้ในรูป
ของเงนิรบัฝากและทุน หรอืแมแ้ต่เงนิรบัฝากจากสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่น แมว้่า สอ.วชพ. จะมปีรมิาณเงนิลงทุนทีม่ากเพยีงพอต่อการช าระหนี้เงนิกูย้มืระยะ
สัน้จากภายนอก แต่การขายเงนิลงทุนนัน้กม็คีวามเสีย่งทางดา้นราคาและการขาดทุนจากกรณทีีเ่กดิการบงัคบัขายเงนิลงทุน 
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สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 เงนิทุนจะเตบิโตในอตัราเฉลีย่ 5% ต่อปีในช่วงปีบญัช ี2562-2565  
 เงนิใหกู้ย้มืจะเตบิโตในอตัราเฉลีย่ 3.5% ต่อปีในช่วงปีบญัช ี2562-2565 
 ส่วนต่างดอกเบีย้จะอยู่ในช่วง 1.0%-1.2% ในช่วงปีบญัช ี2562-2565 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่า สอ.วชพ. จะสามารถรกัษาฐานสมาชกิทีแ่ขง็แกร่งและจะยงัคงสรา้ง
ผลตอบแทนในระดบัทีน่่าพอใจต่อไปได ้นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดหวงัว่า สอ.วชพ. จะสามารถปรบัตวัและปฏบิตัติามกฎระเบยีบใหมไ่ดอ้กีดว้ย 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มการเพิม่อนัดบัเครดติของ สอ.วชพ. มคี่อนขา้งจ ากดัจากกรอบการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัซึ่งยงัขาดการก ากบัดูแล
อย่างใกลช้ดิจากหน่วยงานที่รบัผดิชอบ อย่างไรกต็าม นโยบายในการบรหิารจดัการสนิทรพัย์และหนี้สนิทีร่ะมดัระวงัและเป็นไปอย่างต่อเนื่องกอ็าจเป็น
ปัจจยัที่ช่วยส่งเสรมิอนัดบัเครดติได้ ในทางตรงกนัขา้ม นโยบายในการด าเนินงานและการเงนิที่เป็นไปในเชงิรุกมากยิง่ขึ้น รวมทัง้การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบยีบใดใดทีจ่ะลดทอนสทิธพิเิศษของสหกรณ์ออมทรพัย์กอ็าจมผีลกระทบในเชงิลบต่ออนัดบัเครดติของ สอ.วชพ. ไดด้ว้ยเช่นกนั 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

    
หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------------------- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ---------------------------- 
  2561 2560 2559 2558 2557 

สนิทรพัยร์วม  16,855 18,378 15,145 12,949 11,160 
เงนิใหกู้ร้วม  11,547 11,756 9,233 8,021 7,193 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์วม  5,128 6,176 5,714 4,680 3,815 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  46 15 13 13 3 
เงนิฝาก  8,699 11,090 7,237 5,707 4,800 
เงนิกูร้วม  3,141 2,492 3,498 3,302 2,824 
ทุน  4,937 4,667 4,354 3,913 3,512 
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ ิ  341 341 344 358 294 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  20 2 0 10 2 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  39 8 20 0 2 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  42 33 31 30 19 
ก าไรสุทธ ิ  338 315 333 328 277 
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หน่วย: % 
      ------------------------------ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน --------------------------- 
  2561 2560 2559 2558 2557 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.94 2.03 2.45 2.97 2.84 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.22 0.05 0.14 0.00 0.02 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  5.57 4.44 4.73 4.79 3.67 
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.92 1.88 2.37 2.72 2.67 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  7.04 6.99 8.06 8.83 8.30 
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหกู้ท้ ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้เงนิใหกู้ร้วม   0.43 0.15 0.17 0.21 0.12 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วมถวัเฉลีย่             0.17 0.14 0.15 0.17 0.05 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วม  0.40 0.13 0.14 0.16 0.04 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ท้ ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  92.66 83.82 84.68 76.49 34.78 
โครงสร้างเงินทุน       
ทุน/สนิทรพัยร์วม  29.29 25.39 28.75 30.21 31.47 
ทุน/เงนิใหกู้ร้วม  42.74 39.69 47.16 48.77 48.82 
สภาพคล่อง       
เงนิใหกู้ร้วม/เงนิฝากปรบัปรุงรวม  76.37 70.47 67.65 68.34 70.60 
เงนิใหกู้ร้วม/สนิทรพัยร์วม  68.51 63.97 60.96 61.94 64.45 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิฝากปรบัปรุงรวม  34.54 38.94 42.50 41.06 38.26 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/สนิทรพัยร์วม  30.98 35.35 38.30 37.22 34.93 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติสหกรณ์ออมทรพัย์, 30 มนีาคม 2558 
 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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สหกรณ์ออมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั (VJRC) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: 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. 2562  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 


