
 
 

 

 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งปรบัเพิม่อนัดบัเครดิตองค์กรของ บริษัท พรบีิลท์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นระดบั 
“BBB” จาก “BBB-” โดยการปรบัเพิม่อนัดบัเครดติสะท้อนถงึภำระหน้ีของบรษิทัที่ลดลง ตลอดจน
กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนทีส่งูกว่ำประมำณกำร และสภำพคล่องทีเ่พยีงพอ อนัดบัเครดติยงั
สะทอ้นถงึผลงำนทีน่่ำพอใจของบรษิทัในกำรก่อสรำ้งโครงกำรอำคำรสงู รวมถงึควำมสำมำรถในกำร
ท ำก ำไรที่สม ่ำเสมอ และสถำนะทำงกำรเงินที่ยอมรบัได้อีกด้วย ทว่ำจุดแขง็ดงักล่ำวถูกลดทอน
บำงสว่นจำกควำมเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัสงูจำกกำรกระจุกตวัของลูกคำ้ ตลอดจนธรรมชำตทิีผ่นัผวนของ
ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง และกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง  
 บรษิทัพรบีลิทก์่อตัง้ในปี 2538 เพื่อด ำเนินธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งทัว่ไปโดยเน้นงำนก่อสรำ้ง
อำคำรสูงส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ภำคเอกชน บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 
2548 โดยมกีลุ่มตระกูลเจรญิตำซึ่งเป็นผูก้่อตัง้และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัในสดัส่วน 26% ของ
จ ำนวนหุน้ทัง้หมด ณ เดอืนมนีำคม 2560 บรษิทัขยำยธุรกจิไปสูก่ำรผลติและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสรำ้งใน
ปี 2547 โดยลงทุนผำ่น บรษิทั พซีเีอม็คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
บริษัทพซีีเอ็มคอนสตรคัชัน่ แมททีเรยีล เป็นผู้ผลติแผ่นพื้นคอนกรีตอดัแรงส ำเร็จรูป ในปี 2552 
บริษัทได้ขยำยกิจกำรไปสู่ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์โดยจัดตัง้ บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ำกัด ให้เป็น
ผูด้ ำเนินกำรโดยเน้นพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมและทำวน์เฮำ้ส ์นับตัง้แต่ก่อตัง้ บรษิทับลิท ์แลนด ์
ไดพ้ฒันำโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยัไปแลว้จ ำนวน 10 โครงกำรซึง่มมีูลค่ำรวมประมำณ 6,800 ล้ำนบำท 
ทัง้น้ี ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยส์ำมำรถสรำ้งอตัรำก ำไรทีส่งูใหแ้ก่บรษิทัโดยทีภ่ำระหน้ีกส็งูขึน้ดว้ย
จำกเงนิกูย้มืเพือ่พฒันำโครงกำร 
 เมื่อเร็ว ๆ น้ีบริษัทได้ท ำกำรปรบัแผนธุรกิจด้วยกำรขำยบริษัทบิลท์ แลนด์ และล่ำสุดได้
วำงแผนพฒันำโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยัทีม่ศีกัยภำพภำยใตก้จิกำรรว่มคำ้กบับรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์
รำยอื่น ๆ โดยในเดอืนกุมภำพนัธ ์2560 คณะกรรมกำรของบรษิทัไดอ้นุมตัใิห้ขำยบรษิทับลิท ์แลนด์
ให้แก่นำยชยัรตัน์ ธรรมพรี ซึ่งเป็นกรรมกำรของบรษิทั ในมูลค่ำ 900 ลำ้นบำท กำรขำยบรษิทั 
บลิท์ แลนด์อยู่ในช่วงด ำเนินกำรและคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 ในเดอืน
มนีำคม 2560 บรษิทัไดก้่อตัง้ บรษิทั พรบีลิท ์โฮลดิง้ จ ำกดั เพือ่ใหเ้ป็นบรษิทัโฮลดิง้ทีท่ ำหน้ำทีล่งทุน 
หลงัจำกนัน้บรษิทัพรบีลิท ์โฮลดิง้กไ็ดล้งทุนในสดัสว่น 40% ร่วมกบั บรษิทั พรเพิม่พนู พรอพเพอรต์ี ้
จ ำกดั เพื่อพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมบรเิวณเสน้ทำงรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีวสถำนีเสนำนิคม โดยมี
มลูคำ่โครงกำรประมำณ 1,500 ลำ้นบำท โดยบรษิทัท ำหน้ำทีเ่ป็นผูร้บัเหมำก่อสรำ้งโครงกำร 
 ทรสิเรทติง้มองวำ่กำรปรบัแผนธุรกจิจะสง่ผลดตี่อทัง้สถำนะทำงธุรกจิและสถำนะทำงกำรเงนิ
ของบรษิทั โดยเมื่อขำยบรษิทับลิท ์แลนดไ์ปแลว้ ภำระกำรกู้ยมืเงนิของบรษิทักจ็ะอยูใ่นระดบัต ่ำและ
มโีอกำสทีจ่ะไดง้ำนรบัเหมำก่อสรำ้งในโครงกำรทีม่ศีกัยภำพจำกกจิกำรร่วมคำ้ อกีทัง้กระแสเงนิสดที่
ไดร้บัจำกกำรขำยบรษิทับลิท ์แลนดย์งัจะช่วยลดภำระหน้ีของบรษิทัและเหลอืเป็นเงนิทุนบำงสว่นที่
จะน ำไปลงทุนในกจิกำรอื่น ๆ ผำ่นบรษิทัพรบีลิท ์โฮลดิง้ดว้ย 
 กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึผลกำรด ำเนินงำนทีผ่ำ่นมำทีป่รบัตวัดขีึน้รวมถงึภำระ
หน้ีทีล่ดลง ทัง้น้ี รำยไดข้องบรษิทัในปี 2559 อยูท่ี ่5,321 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 4,137 ลำ้นบำทในปี 
2558 โดยรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มำจำกธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ปรบัตวัดขีึน้แมว้ำ่บรษิทัจะเผชญิกบัสภำวะกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง บรษิทัสำมำรถคงอตัรำก ำไรขัน้ตน้ไว้
ที่ประมำณ 10%-12% ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ จำกนัน้อตัรำก ำไรขัน้ต้นก็เพิม่ขึน้เป็น 14.9% ในปี 
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2558 และ 26.1% ในปี 2559 จำกกำรทีโ่ครงกำรคอนโดมเินียมขนำดใหญ่ทีสุ่ดคอืโครงกำร TEMPO Grand Sathorn-Wuttakard เริม่แลว้เสรจ็และมกีำร
โอนพืน้ทีใ่หแ้ก่ลกูคำ้ ทัง้น้ี อตัรำก ำไรขัน้ตน้ในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยท์ีส่งูกวำ่ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งชว่ยหนุนใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้โดยรวมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 
แมว้่ำรำยได้จำกธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งจะลดลงในช่วง 2 ปีทีผ่ำ่นมำ แต่อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งในปี 2559 กย็งัปรบัเพิม่ขึน้มำอยู่ที ่
14.7% จำก 12.6% ในปี 2558 บรษิทัมมีูลค่ำโครงกำรทีย่งัไม่สง่มอบจ ำนวน 7,387 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2559 โดยมูลค่ำงำนดงักล่ำวจะทยอยรบัรูเ้ป็น
รำยไดท้ีร่ะดบัประมำณ 68% ของรำยไดข้องบรษิทัในปี 2560 ทีร่ะดบั 51% ในปี 2561 และทีร่ะดบั 17% ในปี 2562 ตำมสมมตฐิำนของทรสิเรทติง้ 
 อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึผลงำนทีน่่ำพอใจของบรษิทัในกำรก่อสรำ้งอำคำรสงูส ำหรบักำรพกัอำศยัและกำรพำณิชย์ โดยบรษิทัเน้นกลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็น
ผูป้ระกอบกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่ชีื่อเสยีงซึง่สว่นใหญ่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์บรษิทัก่อสรำ้งโครงกำรคอนโดมเินียมในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และ
ในตำ่งจงัหวดัทีม่ที ำเลทีต่ ัง้ด ีนอกจำกน้ี บรษิทัยงัสำมำรถก่อสรำ้งโรงงำนและรบังำนวำงระบบและงำนออกแบบไดด้ว้ย บรษิทัมกีำรขยำยกจิกำรไปสูธุ่รกจิ
ผลติและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสรำ้งซึง่สว่นใหญ่เพือ่สนบัสนุนงำนรบัเหมำก่อสรำ้งของบรษิทั ทัง้น้ี รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสรำ้งมสีดัสว่นค่อนขำ้งต ่ำ โดยคดิ
เป็นสดัสว่นน้อยกวำ่ 10% ของรำยไดร้วมตอ่ปีของบรษิทั  
 บรษิทัมกีำรพึง่พำรำยไดท้ีส่ ำคญัจำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนน้อยรำย โดยในช่วง 3 ปีทีผ่ำ่นมำ รำยไดส้ว่นใหญ่ของบรษิทัมำจำกลูกคำ้ 4 รำย คอื 
มลูนิธวิดัพระธรรมกำย บรษิทั ควอลติี้เฮำ้ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั อนันดำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
ซึง่แตล่ะรำยสรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่บรษิทัคดิเป็นสดัสว่นประมำณ 20%-35% ของรำยไดร้วมต่อปี ทัง้น้ี ควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัจำกกำรมลีูกคำ้น้อยรำย
สง่ผลลบต่ออนัดบัเครดติของบรษิทั อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสีย่งดงักล่ำวถูกลดทอนลงเน่ืองจำกควำมเสีย่งของกำรไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกลูกค้ำหลกัอยูใ่น
ระดบัทีย่อมรบัได้ อนัดบัเครดติยงัมขีอ้จ ำกดัจำกธรรมชำตทิีผ่นัผวนและกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงของธุรกจิรับเหมำก่อสรำ้งซึ่งยงัคงเป็นปจัจยัลบทีส่่งผลต่อ
ระดบัรำยไดแ้ละควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทั 
 นอกจำกน้ี กำรประเมนิอนัดบัเครดติยงัมกีำรพจิำรณำถงึสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัทีย่อมรบัได้อกีดว้ย โดยในช่วงปี 2557-2558 อตัรำสว่น
เงนิกูร้วมตอ่โครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัปรบัเพิม่ขึน้จำกกำรลงทุนในธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์โดยเฉพำะอยำ่งยิง่โครงกำรคอนโดมเินียม อตัรำสว่น
ดงักลำ่วอยูท่ี ่28% ในปี 2557 และ 37% ในปี 2558 หลงัจำกทีบ่รษิทัมผีลประกอบกำรทีด่ใีนปี 2559 แลว้ อตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนกล็ดลง
อยำ่งรวดเรว็โดยเหลอื 9.4% ณ สิน้ปี 2559 อยำ่งไรกต็ำม ภำระหน้ีของบรษิทัคำดว่ำจะปรบัตวัสงูขึน้อกีหำกบรษิทัจะลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
ใหม ่ๆ อยำ่งไรกต็ำม ภำระหน้ีทีส่งูขึน้กอ็ำจไดร้บักำรชดเชยจำกภำวะสภำพคลอ่งทีเ่พยีงพอและนโยบำยกำรเงนิทีร่ะมดัระวงัของบรษิทั 
 ทรสิเรทติง้คำดว่ำรำยไดร้วมของบรษิทัจะอยูท่ีป่ระมำณ 4,500-5,000 ลำ้นบำทต่อปีในระหว่ำงปี 2560-2562 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัคำดวำ่จะอยูใ่นระดบั 6%-8% เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนคำดว่ำจะอยูใ่นช่วง 300-400 ลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 2560-2562 ในขณะทีอ่ตัรำสว่นเงนิกู้
รวมตอ่โครงสรำ้งเงนิทุนคำดวำ่จะเพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกกำรขยำยกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ ภำระหน้ีดงักล่ำวน่ำจะอยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถบรหิำรจดักำรได้ 
โดยคำดว่ำบรษิทัจะรกัษำอตัรำส่วนเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุน (รวมภำระหน้ีตำมสดัสว่นจำกกจิกำรร่วมคำ้) ให้ต ่ำกว่ำ 30% ในระยะ 3 ปีขำ้งหน้ำ 
กระแสเงนิสดต่อภำระหน้ีจะปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัจำกกำรช ำระคนืหน้ีและก ำไรทีเ่พิม่สงูขึน้ บรษิทัมเีงนิสดจ ำนวน 707 ลำ้นบำทและเงนิลงทุนชัว่ครำวอกี 
948 ลำ้นบำทในขณะทีภ่ำระหน้ีทัง้หมดมเีพยีง 211 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2559 ในระหว่ำงปี 2560-2562 อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกู้รวม
และอตัรำสว่นก ำไร (ก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย) ตอ่ดอกเบีย้จำ่ยคำดวำ่จะทรงตวัอยูใ่นระดบัสงู 
  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำบรษิทัจะรกัษำควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัในธุรกจิหลกัไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

อกีทัง้บรษิทัจะรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและสถำนะทำงกำรเงนิไดใ้กลเ้คยีงกบัประมำณกำร ในขณะทีก่ำรลงทุนในโครงกำรกจิกำรร่วมคำ้คำดว่ำ
จะไมท่ ำใหอ้ตัรำสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัอยูใ่นระดบัเกนิกวำ่ 30% ในชว่ง 3 ปีขำ้งหน้ำ 

ในอนำคตอนัใกล้น้ียงัไม่มแีนวโน้มทีจ่ะมีกำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติแต่อย่ำงใด อยำ่งไรก็ตำม หำกรำยไดแ้ละควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ
บรษิทัปรบัเพิม่ขึน้อยำ่งมนียัส ำคญัจำกระดบัปจัจุบนัเป็นระยะเวลำตอ่เน่ืองและมกีำรบรหิำรจดักำรภำระหน้ีอยำ่งระมดัระวงั ปจัจยัเหล่ำน้ีจะช่วยสนับสนุน
กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติได ้ในทำงกลบักนั อนัดบัเครดติ/และหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจปรบัลดลงได้หำกบรษิทัสญูเสยีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 
หรอืในกรณีทีร่ำยไดแ้ละควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรลดลง หรอืหำกกำรลงทุนในโครงกำรกจิกำรรว่มคำ้ท ำใหร้ะดบัภำระหน้ีเพิม่สงูขึน้และท ำใหโ้ครงสรำ้ง
ทำงกำรเงนิของบรษิทัออ่นแอลงมำก 
 
1 
บริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน) (PREB) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        



 

 
  หน้ำ  3  

  บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

  11 เมษำยน 2560 

 

 

 
ข้อมลูงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

* งบการเงนิรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ------------------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  -------------------------------- 
 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

รายได ้ 5,321 4,137 6,169 6,007 4,089 3,128 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 39 27 9 1 6 8 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 788 303 306 261 189 107 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 936 442 351 190 145 85 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 24 19 43 107 73 52 
สนิทรพัยร์วม 5,056 5,253 4,744 4,276 3,118 2,028 
เงนิกูร้วม 211 821 501 107 83 335 
หนี้สนิรวม 3,016 3,845 3,453 3,168 2,261 1,356 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,040 1,409 1,291 1,109 857 672 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 50 52 49 44 35 26 
เงนิปนัผล 154 185 123 9 33 20 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา และค่า 
ตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

19.35 9.35 6.03 5.76 6.90 5.60 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 46.09          20.34         26.12         30.60        27.46         18.11 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่า 
ตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

27.66 17.35 48.41 290.28 47.51 24.00 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 442.57          53.88       70.02       178.45       174.46       25.40 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 9.39 36.81 27.94 8.78 8.82 33.25 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อำคำรสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2560 หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดิต
นี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่ อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ 
ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความ
ถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรือความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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