
                       
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งยนืยนัอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั 
“BBB+” อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึคณะผูบ้รหิำรทีม่ปีระสบกำรณ์ในธุรกจิสนิเชื่อรถยนต์และควำมสำมำรถ
ในกำรด ำรงสถำนะทำงกำรตลำดจำกกำรขยำยขนำดสนิเชื่อ นอกจำกนี้ ปจัจยัอื่น ๆ ทีส่นับสนุนอนัดบั
เครดติยงัประกอบดว้ย สถำนะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิสนิเชือ่รถยนต์ในตลำดเฉพำะกลุ่มของรถยนต์เพื่อกำร
พำณิชย์ กำรสนับสนุนจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ และ
ควำมสมัพนัธท์ีย่ำวนำนกบัตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ อย่ำงไรกต็ำม ควำมแขง็แกร่งดงักล่ำวถูกลดทอนลง
บำงส่วนจำกลกัษณะสนิเชื่อของบรษิัทที่มคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกิจแม้
ลกัษณะของสนิเชื่อประเภทนี้จะให้ผลตอบแทนทีสู่งกว่ำก็ตำม ควำมยดืหยุ่นทำงกำรเงนิของบรษิัทมี
อุปสรรคจำกกฎระเบยีบกำรก ำหนดเพดำนกำรกู้ยืมจำกผูถ้ือหุน้ของบรษิทัคอื ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) อย่ำงไรกต็ำม บรษิทักม็คีวำมสำมำรถในกำรกระจำยแหล่งเงนิทุนเพื่อเพิม่ควำมยดืหยุ่นทำง
กำรเงนิ 
 ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2556 ในจ ำนวนสนิเชือ่รวมของบรษิทันัน้ จ ำนวน 85.4% เป็นสนิเชื่อรถยนต์
ส ำหรบัลูกค้ำรำยย่อยซึ่งด ำเนินกำรโดยบรษิัทเอง โดยอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัปี 2554 และ 2553 ที่
ระดบั 84.6% และ 85.2% ตำมล ำดบั ในขณะทีส่ดัส่วนสนิเชื่อลสีซิง่และแฟคตอริง่ของบรษิทัในเครอืที่
บรษิัทถือหุ้นทัง้หมด คอื บรษิัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลสี จ ำกดั (มหำชน) อยู่ทีร่ะดบั 10.5% และ 
3.6% ตำมล ำดบั สนิเชื่อรวมของบรษิทัขยำยตวัมำกถงึระดบั 28.8% จำก 17,686 ลำ้นบำท ณ สิ้นปี 
2554 เป็น 22,786 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2555 หลงัจำกหยุดชะงกัลงจำกเหตุอุทกภยัในปี 2554 
 ควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของฐำนลกูคำ้โดยรวมของบริษทัอยู่ในระดบัต ่ำเนื่องมำจำกลกัษณะ
ของสินเชื่อรถยนต์ส ำหรบัลูกค้ำรำยย่อย นอกจำกนี้  กำรกระจำยตวัของส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ใน
สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ส ำหรับลูกค้ำรำยย่อยยังมีส่วนช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวในด้ำน
ผลติภณัฑข์องสนิเชือ่ไดด้ว้ย โดย ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2556 สนิเชือ่รถยนต์ส ำหรบัลูกคำ้รำยย่อยคงคำ้ง
ประกอบดว้ยรถยนต์นัง่และรถกระบะจ ำนวน 33.2% รถตู ้23.8% รถบรรทุก 34.9% รถแทก็ซี่ 6.3% รถ
โดยสำร 0.2% และสนิเชื่อส ำหรบัลูกคำ้ทีน่ ำรถยนต์มำขอสนิเชื่อใหม่อกี 1.6% โดยทัว่ไปแลว้ แมว้่ำ
สนิเชือ่ส ำหรบัยำนพำหนะเพื่อกำรพำณิชย์ เช่น รถบรรทุก รถตู้ และรถแทก็ซี่จะสรำ้งผลตอบแทนทีสู่ง
กว่ำ แต่ส่วนผสมของสนิเชื่อทีม่สีนิทรพัย์ประเภทดงักล่ำวจะท ำใหผู้ป้ระกอบกำรมคีวำมเสีย่งทีสู่งกว่ำ
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่อื่น ๆ ที่เน้นกำรให้สนิเชื่อส ำหรบัรถยนต์นัง่และรถกระบะ ดงันัน้ เพื่อลดทอน
ควำมเสีย่งทีสู่งกว่ำ บรษิทัจงึใช้กลยุทธ์ในกำรแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเน้นสนิเชื่อเฉพำะผลติภณัฑ์และกลุ่ม
ลกูคำ้ทีม่คีวำมเสีย่งน้อยเพือ่ลดควำมเสีย่งโดยรวม 
 แมส้นิเชื่อของบรษิัทจะดูเหมอืนมคีวำมเสี่ยงที่สูงกว่ำ แต่อตัรำส่วนของสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รำยได ้(คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 งวด) ต่อสนิเชื่อรวมยงัอยู่ในระดบัค่อนขำ้งต ่ำเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิำรรำย
อื่น กำรมคีณะผู้บริหำรที่มปีระสบกำรณ์และควำมสำมำรถ ตลอดจนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ประสทิธภิำพ และนโยบำยกำรอนุมตัิสนิเชื่อแบบระมดัระวงัจะเป็นปจัจยัทีช่่วยใหบ้รษิทัสำมำรถด ำรง
คุณภำพสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ อตัรำส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดข้องบรษิทัปรบัตวัดขี ึน้
จำก 1.42% ในปี 2552 เป็น 0.89% ในปี 2553 วกิฤตกำรณ์อุทกภยัในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2554 
ไดส้่งผลต่อคุณภำพสนิเชือ่รถยนต์ส ำหรบัลกูคำ้รำยย่อย โดยอตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยไดป้รบั
เพิม่จำก 0.43% ในปี 2553 เป็น 0.61% ในปี 2554 อย่ำงไรกต็ำม อตัรำส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยได้
ส ำหรบัสนิเชือ่ลสีซิง่และแฟคตอริง่ของบรษิทักรุงเทพแกรนดแ์ปซฟิิคลสีไดป้รบัตวัดขี ึน้ในปี 2554 ส่งผล

อนัดบัเครดิตองคก์ร:                      BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี    องคก์ร ตราสารหน้ี 
  (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
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ใหบ้รษิทัยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัอตัรำส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดร้วม ณ สิน้ปี 2554 ทีร่ะดบั 0.88% อตัรำส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดร้วมปรบัลดลง
อย่ำงต่อเนื่องมำอยู่ที ่0.83% ณ สิ้นปี 2555 และ 0.79% ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 2556 กำรปรบัลดลงดงักล่ำวมผีลบำงส่วนจำกกำรทีบ่รษิทัขยำยฐำนสนิเชื่อ
ค่อนขำ้งมำกในช่วงปีทีผ่่ำนมำ 
 กำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงในอุตสำหกรรมสนิเชือ่รถยนต์ยงัมผีลกดดนัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัและผูป้ระกอบกำรรำยอื่น ผลตอบแทนจำกอตัรำ
ดอกเบีย้รบัไดร้บัแรงกดดนัจำกภำวะกำรแข่งขนั อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัสำมำรถรกัษำระดบัต้นทุนทำงกำรเงนิจำกกำรใชเ้งนิทุนเพื่อขยำยสนิเชื่อจำกกำรกูย้มื
ระยะสัน้ในสดัส่วนทีม่ำกขึน้ นอกจำกนี้  ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนและภำระกำรตัง้ส ำรองสนิเชื่อยงัคงอยู่ภำยใต้กำรควบคุม ส่งผลใหค้วำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ปรบัเพิม่ขึน้ อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ของบรษิทัปรบัตวัขึ้นมำกเป็น 2.36% ในปี 2555 จำกระดบั 1.97% ในปี 2554 อตัรำส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่กป็รบัเพิม่ขึน้เช่นกนั โดยปรบัเป็น 17.61% ในปี 2555 จำก 16.58% ในปี 2554   
 บรษิทัไดร้บัประโยชน์ดำ้นแหล่งเงนิทุนจำกกำรมสีถำนะเป็นบรษิทัในเครอืของธนำคำรกรุงเทพ อย่ำงไรกต็ำม ประโยชน์ดงักล่ำวถูกจ ำกดัโดยกฎเกณฑ์
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยเกีย่วกบักำรใหกู้ย้มืแก่ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัของสถำบนักำรเงนิ โดยกฎเกณฑ์ดงักล่ำวจ ำกดัจ ำนวนเงนิกูจ้ำกธน ำคำรพำณิชย์ที่
ใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของธนำคำร กฎเกณฑด์งักล่ำวจ ำกดัควำมยดืหยุ่นทำงเงนิของบรษิทัและประโยชน์จำกแหล่งเงนิทุนทีม่คีวำมมัน่คงจำกธนำคำรกรุงเทพ 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัสำมำรถกระจำยแหล่งเงนิทุนไปยงัสถำบนักำรเงนิอื่นและตลำดทุนซึ่งรวมถงึกำรออกตัว๋แลกเงนิและหุ้นกู้ โดยเก็บวงเงนิคงเหลอืจำก
ธนำคำรกรุงเทพไวเ้ป็นแหล่งเงนิทุนส ำรองเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ณ สิ้นเดอืนธนัวำคม 2555 บรษิทัระดมทุนผ่ำนตัว๋แลกเงนิคดิเป็น 40.2% ของ
เงนิกูย้มืรวม เพิม่ขึน้มำกจำก 27.1% ในปี 2554 กำรระดมเงนิผ่ำนตัว๋แลกเงนิช่วยใหบ้รษิทัสำมำรถควบคุมต้นทุนทำงกำรเงนิได ้อย่ำงไรกต็ำม โดยปกตแิลว้ 
กำรระดมทุนผ่ำนตัว๋แลกเงนิจะก่อให้เกดิควำมเสีย่งด้ำนกำรกูย้มืใหม่เพื่อช ำระหนี้เก่ำ เนื่องจำกตัว๋แลกเงนิจดัเป็นตรำสำรทำงกำรเงนิทีม่คีวำมอ่อนไหวต่อ
สภำวะตลำด อย่ำงไรกต็ำม ควำมเสีย่งดงักล่ำวของบรษิทัลดทอนลงจำกกำรมกีระแสเงนิสดจำกกำรช ำระค่ำงวดของลูกคำ้และวงเงนิส ำรองทีเ่พยีงพอต่อควำม
ตอ้งกำรเงนิทุนของบรษิทั โดยทรสิเรทติ้งหวงัว่ำบรษิทัจะเตรยีมวงเงนิส ำรองทีเ่พยีงพอส ำหรบัช ำระหนี้ตัว๋แลกเงนิทีม่อียู่ 
 ในช่วงที่ผ่ำนมำ บรษิทัมกีำรใช้เงนิกูย้มืระยะสัน้ในสดัส่วนทีม่ำกขึ้นเพื่อควบคุมต้นทุนทำงกำรเงนิ ประกอบกบัมเีงนิกูย้มืระยะยำวจ ำนวนมำกที่ครบ
ก ำหนดในปี 2556 ซึง่ส่งผลใหเ้กดิควำมไม่สอดคลอ้งกนัของอำยุสนิทรพัย์และหนี้สนิของบรษิทั ณ สิ้นเดอืนธนัวำคม 2555 เงนิกูย้นืระยะสัน้และส่วนของเงนิ
กูย้มืระยะยำวของบรษิทัทีค่รบก ำหนดช ำระใน 1 ปีมจี ำนวนมำกถงึ 91.1% ของเงนิกูย้มืทัง้หมด แมว้่ำบรษิทัจะช ำระคนืเงนิกูท้ีค่รบก ำหนดโดยกำรกูย้มืใหม่
ดว้ยเงนิกูร้ะยะยำว ทรสิเรทติ้งกค็ำดหวงัว่ำบรษิทัจะกระจำยวนัครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำวให้หลำกหลำยขึน้ซึ่งจะช่วยใหม้คีวำมสอดคลอ้งในดำ้นอำยุ
ของสนิทรพัย์และหนี้สนิทีด่ขี ึน้ อกีทัง้จะช่วยลดควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องในระยะยำวดว้ย กำรเพิม่ทุนในปี 2555 ช่วยใหอ้ตัรำส่วนของส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อ
สนิทรพัยร์วมปรบัเพิม่ขึน้เป็น 15.4% ในปี 2555 จำก 11.6% ในปี 2554 ฐำนทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้จะช่วยเพิม่ควำมยดืหยุ่นทำงกำรเงนิและช่วยให้บรษิทัสำมำรถ
ก่อหนี้เพิม่เพือ่ขยำยฐำนสนิเชือ่ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ อยู่บนพื้นฐำนกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถด ำรงสถำนะทำงกำรตลำดในตลำดเฉพำะ
กลุ่มส ำหรบัยำนพำหนะเพื่อกำรพำณิชย์ต่อไปได ้กำรมคีณะผูบ้รหิำรทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมสำมำรถ ตลอดจนระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและระบบกำร
ด ำเนินงำนที่มปีระสทิธภิำพจะช่วยให้บรษิัทสำมำรถควบคุมคุณภำพสนิทรพัย์ให้อยู่ในระดบัที่ด ีโดยคำดว่ำผู้ถือหุ้นรำยใหญ่น่ำจะให้กำรสนับสนุนต่อไป 
นอกจำกนี้ ยงัคำดว่ำบรษิทัจะปรบัอำยุของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใหม้คีวำมสอดคลอ้งกนัมำกขึน้โดยกำรกระจำยก ำหนดกำรช ำระหนี้ของเงนิกูย้มืใหห้ลำกหลำย
ขึน้ 

  

 
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) (ASK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
 

 

 

 

 

 



 

 
  หน้า  3  

  บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

 

        7 สิงหำคม 2556 

 

 

 
ข้อมลูงบการเงิน * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

 

  

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

2556       2555 2554    2553 2552 

สนิทรพัยร์วม  24,430 23,163 18,215 15,395 12,565 

เงนิใหส้นิเชือ่รวม  24,111 22,786 17,686 15,153 12,267 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  237 221 190 181 172 

เงนิกูย้มืระยะสัน้  18,004 17,480 8,769 7,269 7,437 

เงนิกูย้มืระยะยาว  2,348 1,698 6,999 5,879 3,100 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  3,652 3,499 2,046 1,952 1,796 

รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  300 1,042 822 722 631 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  32 98 59 90 114 

รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  72 277 210 183 143 

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  150 574 487 418 373 

รายไดสุ้ทธ ิ  153 488 331 290 194 



 

 
  หน้า  4  

  บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

 

        7 สิงหำคม 2556 

 

 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: % 

* งบการเงนิรวม 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

2556    2555 2554 2553 2552 

ความสามารถในการท าก าไร       

รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.26 **            5.04 4.89 5.16 5.15 

รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม  52.98 50.80 49.64 52.92 52.89 

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  26.40 28.00 29.39 30.63 31.28 

ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.80 **            3.12 2.90 2.84 2.35 

อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.64 **            2.36 1.97 2.07 1.58 

อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  4.27 **          17.61 16.58 15.48 11.00 

คณุภาพสินทรพัย ์       

เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม   0.79 0.83 0.88 0.89 1.45 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่             0.13 **            0.48 0.36 0.65 0.95 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  0.98 0.97 1.07 1.19 1.40 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  123.98 117.33 121.66 133.95 98.60 

โครงสร้างเงินทุน       

ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  14.95 15.11 11.23 12.68 14.29 

ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  15.15 15.36 11.57 12.88 14.64 

หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  5.69 5.62 7.90 6.89 6.00 

สภาพคล่อง       

เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม  86.65 88.90 54.24 54.07 69.06 

เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  98.70 98.38 97.09 98.43 97.63 

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. 2556  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ควา มเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ เรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ได้รบัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง 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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