
                                                                                                              
 

 เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 
 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดปจัจุบนัของ
บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “AA-” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ดอ้ย
สทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “AA-” ทัง้น้ี อนัดบั
เครดติของหุ้นกู้ชุดใหม่ใช้แทนอนัดบัเครดติหุน้กู้เดมิที่ได้รบัการจดัอนัดบัเมื่อวนัที่  15 มถิุนายน 
2559 เน่ืองจากบรษิทัมคีวามประสงคจ์ะเพิม่วงเงนิรวมของหุน้กูเ้ป็นไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท จากเดมิ
ไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูชุ้ดใหมไ่ปใชต้ามวตัถุประสงคข์อง
บรษิทัและช าระหน้ีเงนิกู้ยมื ทัง้น้ี อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึความเป็นผูน้ าธุรกจิในฐานะผูป้ระกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ เครอืข่ายในการให้บรกิารและรองรบั-ส่งต่อผูป้่วยที่
กว้างขวาง ตลอดจนผลการด าเนินงานและสถานะการเงนิที่เข้มแขง็ของบรษิัท ในการพจิารณา
อนัดบัเครดติยงัรวมถงึคณะผูบ้รหิาร บุคลากร และผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยท์ีม่คีวามสามารถและ
มากประสบการณ์ด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ความแขง็แกร่งดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการ
แขง่ขนัในธุรกจิเพื่อสุขภาพทัง้ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการใชเ้งนิลงทุน
จ านวนมากเพือ่การขยายเครอืขา่ยโรงพยาบาลในชว่ง 3 ปีขา้งหน้า  
 บรษิทักรุงเทพดุสติเวชการเป็นผูน้ าธุรกจิในฐานะผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่
ที่สุดในประเทศ ทัง้ในด้านจ านวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยและรายได้จากการด าเนินงาน โดย
ปจัจุบนับรษิทัมเีครอืขา่ยโรงพยาบาลทัง้หมด 43 แห่งทัว่ประเทศ ตราสญัลกัษณ์โรงพยาบาลหลกั
ของบริษัทจ านวน 5 ตราเป็นที่รู้จ ักอย่างดีในกลุ่มคนไทย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ (20 แห่ง) 
โรงพยาบาลสมติเิวช (5 แห่ง) โรงพยาบาลบเีอน็เอช (1 แห่ง) โรงพยาบาลพญาไท (5 แห่ง) และ 
โรงพยาบาลเปาโล (4 แห่ง) บรษิทับรหิารโรงพยาบาล 2 แห่งในประเทศกมัพชูาด าเนินงานภายใต้
ชื่อ Royal International Hospital อกีทัง้ยงัมโีรงพยาบาลอกี 6 แห่งที่ด าเนินงานภายใต้ตรา
สญัลกัษณ์ทอ้งถิน่ในประเทศไทย ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 บรษิทัสามารถในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยใน
ทัง้สิน้ 5,805 เตียง ซึ่งรวมโรงพยาบาลเปาโล รงัสติที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วย โดยฐานลูกค้าของบรษิัท
ครอบคลุมกลุม่คนไขร้ะดบักลางถงึระดบับนในหลากหลายท าเล  
 ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของบรษิทัมาจากความหลากหลายทัง้ในดา้นบรกิาร ฐานลูกคา้ 
และท าเลทีต่ ัง้ บรษิทัมเีครอืขา่ยระบบสง่ตอ่ผูป้ว่ยทีแ่ขง็แกรง่ทีส่ดุและเป็นแหลง่รวมบุคลากรทางการ
แพทยแ์ละพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โรงพยาบาลในกลุ่มเน้นการรกัษาในระดบัตตยิภูมเิป็น
หลกั ในขณะที่ช่วงหลังได้ขยายฐานการรักษาในระดับทุติยภูมิในพื้นที่ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น การ
ใหบ้รกิารในระดบัตตยิภูมชิ่วยเพิม่รายไดแ้ละเพิม่อตัราการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
บรษิทัไดร้บัประโยชน์จากการประหยดัจากขนาด รวมถงึการประสานก าลงัโรงพยาบาลในเครอืขา่ย 
ซึง่เกดิจากการใชง้านบรกิารหอ้งปฏบิตักิารตลอดจนการจดัซือ้อุปกรณ์ทางการแพทยร์่วมกนัในกลุ่ม 
เป็นผลก่อใหเ้กดิการประหยดัตน้ทุน  
 ผลการด าเนินงานของบรษิทัยงัคงแขง็แกร่งซึ่งเป็นผลมาจากการเตบิโตของจ านวนคนไข้ใน
เครอืขา่ยโรงพยาบาลของบรษิทั รวมทัง้จากการเพิม่ขึน้ของคา่รกัษาพยาบาล ระดบัความรุนแรงของ
โรคทีส่งูขึน้ และการรวมรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลที่ควบรวมหรอืเปิดใหม่เขา้มา รายไดจ้ากการ
ด าเนินกจิการโรงพยาบาลของบรษิทัในชว่งปี 2554-2558 มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปีทีร่ะดบั 
14% รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลส าหรบัช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 16,406 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 11% จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน โดยการเตบิโตจากโรงพยาบาลทีม่อียู่เดมิคดิเป็น 7% จาก

อนัดบัเครดิตองคก์ร:    AA- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั                AA- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
27/10/57 AA- Stable 
10/11/54 A+ Stable 
17/12/53 A Positive 
11/02/51    A Stable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดต่อ: 

สรนิทร ซอสุขไพบูลย ์
sarinthorn@trisrating.com 
 
จุฑาทพิ จติรพรหมพนัธุ ์ 
jutatip@trisrating.com 
 
สุชาดา พนัธ,ุ Ph. D.         
suchada@trisrating.com 
 
WWW.TRISRATING.COM 

 

บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
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  บริษทั  กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

 

 20 มิถนุายน 2559 

 

อตัราการเตบิโตรวม 11% สว่นโรงพยาบาลใหมท่ าใหเ้กดิการเตบิโต 4% รายไดจ้ากผูป้่วยประมาณ 55% มาจากผูป้่วยใน และทีเ่หลอืมาจากผูป้่วยนอก 
สว่นรายไดจ้ากกลุ่มผูป้่วยทีช่ าระเงนิเองมปีระมาณ 61% ของรายไดร้วม ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2559 โรงพยาบาลมคีวามสามารถในการใหบ้รกิาร
ผูป้ว่ยนอกจ านวน 27,077 คนต่อวนั เพิม่ขึน้ 10% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และรองรบัผูป้่วยในจ านวน 4,015 เตยีงต่อวนั ซึง่เพิม่ขึน้ 11% 
เมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน  
 บริษัทได้ขยายเครือข่ายการให้บริการโดยการลงทุนสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่และผ่านทางการซื้อกิจการโรงพยาบาลอื่น ๆ โดยบริษัท
ตัง้เป้าหมายทีจ่ะเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้รกิารดา้นสุขภาพทีส่ าคญัในภูมภิาคเอเซยีแปซฟิิก บรษิทัเปิดโรงพยาบาลใหม่กว่า 10 แห่งในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา และ
ล่าสุดเมื่อเดอืนมกราคม 2559 บรษิทัเปิดโรงพยาบาลเปาโล รงัสติ ซึง่ให้บรกิารระดบัทุตยิภูมโิดยเน้นกลุ่มผูป้่วยระดบักลางในพืน้ทีร่งัสติ โรงพยาบาล
เปาโล รงัสติ สามารถรองรบัผูป้ว่ยในไดท้ัง้สิน้ 150 เตยีง โดยเปิดใหบ้รกิารในชว่งแรก 59 เตยีง บรษิทัวางแผนจะขยายโรงพยาบาลในเครอืขา่ยใหถ้งึ 50 
แหง่ภายในปี 2563 บรษิทัประกาศลงทุนประมาณ 700 ลา้นบาทเพือ่สรา้งโรงพยาบาลในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี รองรบัผูป้ว่ยในได ้150 เตยีง โดยคาดว่าจะ
เปิดใหบ้รกิารในชว่งแรกประมาณ 50 เตยีงในปี 2560 นอกจากน้ี บรษิทัอยูร่ะหว่างการขยายโรงพยาบาลกรุงเทพส านักงานใหญ่ (Phoenix Project) ซึง่
จะให้บรกิารทางการแพทย์เฉพาะทาง เช่น ศูนย์ทางประสาทวิทยา ศูนย์เกี่ยวกับกระดูกสนัหลงั และศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยบรษิัทตัง้เป้าหมายให้
โรงพยาบาลกรุงเทพส านกังานใหญ่เป็นหน่ึงในศนูยร์ะบบสง่ตอ่ผูป้ว่ยชัน้น าของเอเซยีแปซฟิิก โครงการน้ีใชเ้งนิลงทุนประมาณ 4,000 ลา้นบาท สามารถ
รองรบัผูป้่วยในได้ 200 เตยีง โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2561 เครอืข่ายโรงพยาบาลทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัจะเสรมิสร้างสถานะทางการแข่งขนัของ
บรษิทั ตลอดจนท าใหบ้รษิทัสามารถแขง่ขนัอยา่งมปีระสทิธผิลในอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพทัง้ในประเทศและตา่งประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 สถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ของบรษิทัไดร้บัแรงหนุนจากผลการด าเนินงานทีด่ ีตลอดจนความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่ง และ
สภาพคลอ่งทีเ่พยีงพอ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายตอ่รายได้) อยูท่ี ่21.1% ใน
ปี 2558 และเพิม่ขึน้เป็น 22.8% ในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2559 โดยเป็นผลมาจากรายไดท้ีเ่ตบิโตอยา่งแขง็แกร่งและการควบคุมค่าใชจ้่าย เงนิทุนจาก
การด าเนินงานของบรษิทัปรบัดขีึน้จาก 10,832 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 12,076 ลา้นบาทในปี 2558 และ 3,780 ลา้นบาทส าหรบัช่วง 3 เดอืนแรกของปี 
2559 สภาพคลอ่งของบรษิทัมเีพยีงพอ โดยอตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมอยูท่ี ่40% ใน 2558 และ 41.6% ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 
2559 ภาระหน้ีของบรษิทัลดลงจาก 31,673 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 29,657 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 เน่ืองจากบรษิทัมกีารคนืเงนิกู้ยมืทีค่รบ
ก าหนดจ านวนประมาณ 4,000 ล้านบาทในปี 2558 อกีทัง้กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัสามารถครอบคลุมค่าใชจ้่ายฝ่ายทุนไดบ้างสว่น 
เป็นผลใหอ้ตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนอยูใ่นระดบัที ่33.6% ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 เปรยีบเทยีบกบั 39% เมื่อปี 2557  
 ในชว่งปี 2559-2561 ทรสิเรทติง้คาดวา่รายไดข้องบรษิทัจะเตบิโตในอตัรา 8%-10% ต่อปี โดยปจัจยัขบัเคลื่อนการเตบิโตทางธุรกจิจะมาจากการ
เตบิโตของจ านวนผูป้ว่ยและโรงพยาบาลแหง่ใหมใ่นเครอืขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ คาดว่าอตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัจะอยูใ่นช่วง 21%-22% โดย
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัจะอยูใ่นชว่ง 12,000-15,000 ลา้นบาทตอ่ปี อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนใหจ้ะอยูใ่นช่วง 36%-45% 
ทรสิเรทติง้คาดวา่บรษิทัจะมคีา่ใชจ้า่ยฝา่ยทุนโดยรวมประมาณ 27,500 ลา้นบาทในชว่งปี 2559-2561 โดยระดบัหน้ีของบรษิทัน่าจะเพิม่ขึน้จากการขยาย
โรงพยาบาลเครอืขา่ย อยา่งไรกต็าม ทรสิเรทติง้คาดวา่บรษิทัจะสามารถบรหิารโครงสรา้งเงนิทุนอยา่งระมดัระวงัและมสีภาพคล่องทางการเงนิทีเ่พยีงพอ 
โดยอตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนจะอยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 45% ในชว่ง 2559-2561 
 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ ของบรษิทักรุงเทพดุสติเวชการสะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติง้วา่บรษิทัจะสามารถคงความ
เป็นผูน้ าในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนทัง้ในประเทศและในภูมภิาค อกีทัง้ยงัคงผลประกอบการทีเ่ขม้แขง็ไวไ้ด ้
 การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติของบรษิทัสามารถเกดิขึน้ไดห้ากสถานะทางการเงนิของบรษิทัปรบัดยีิง่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั ในขณะทีอ่นัดบัเครดติของ
บรษิทัอาจไดร้บัแรงกดดนัใหต้อ้งปรบัลดลงหากบรษิทัมกีารลงทุนโดยการก่อหนี้เชงิรุกหรอืหากการท าก าไรของบรษิทัแยล่งเป็นระยะเวลานาน  
 

 
บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (BDMS) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
BDMS166A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2559 AA- 
BDMS233A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2566 AA- 
BDMS256A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2568 AA- 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2569 AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable               



                                                                                                              

 
  หน้า  3  

  บริษทั  กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

 

 20 มิถนุายน 2559 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

2559  
           2558            2557            2556            2555            2554 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 17,133 62,857 56,065 50,615 45,478 36,234 

ดอกเบีย้จ่ายรวม 213 1,136 972 957 849 770 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 2,406 7,709 7,394 6,113 6,142 3,907 

เงนิทุนจากการด าเนินงาน 3,780 12,076 10,832 9,411 8,819 6,772 

ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 2,363 5,976 7,798 7,344 5,791 3,560 

สนิทรพัยร์วม 103,498 102,335 93,370 76,399 68,461 58,792 

เงนิกูร้วม 29,657 29,998 31,673 22,801 19,916 16,792 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 58,701 56,175 48,998 42,644 38,387 33,417 

อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

22.8 21.1 21.5 20.4 22.5 22.2 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 13.2 **          13.2               14.1              14.1             16.3              16.5 

อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

20.7           13.6           14.4           12.5           13.9            11.8 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 41.6 **          40.3               34.2              41.3              44.3            40.3 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 33.6          34.8          39.3          34.8          34.2          33.4 

*  งบการเงนิรวม 
** ปรับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 2559  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอื ขอ้มูลการจดัอนัดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ 
ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความ
ถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญ เสยี หรือความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากัด 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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