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ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และสถำนะทำงกำรเงินที่ยอมรับได้ ทว่ำจุดแข็งดังกล่ำวถูก ลดทอน
12 November 2011
บำงส่วนจำกควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวในระดับสูงจำกกำรมีลูกค้ำน้อยรำย ตลอดจนธรรมชำติท่ี
ผันผวนของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง กำรแข่งขันทีร่ ุนแรง และภำระหนี้ทม่ี โี อกำสเพิม่ สูงขึน้
บริษทั พรีบลิ ท์ก่อตัง้ ในปี 2538 เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงทัวไปโดยเน้
่
นงำนก่อ สร้ำง
อำคำรสูงสำหรับกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน บริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี
2548 โดยมีก ลุ่ม ตระกูล เจริญตำซึ่ง เป็ นผู้ก่ อตัง้ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ข องบริษัท ในสัด ส่วน 26% ของ
จำนวนหุ้นทัง้ หมด ณ เดือนพฤษภำคม 2558 บริษัทขยำยธุรกิจ ไปสู่ก ำรผลิตและจ ำหน่ ำ ยวัสดุ
ก่อสร้ำงในปี 2547 โดยลงทุนผ่ำน บริษทั พีซเี อ็มคอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั บริษทั พีซเี อ็มคอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล เป็ นผูผ้ ลิตแผ่นพืน้ คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ในปี
2552 บริษทั ขยำยธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจอสังหำริมทรัพย์โดยจัดตัง้ บริษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด เพื่อประกอบ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์โดยเน้นพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมและทำวน์เฮ้ำส์ ตัง้ แต่ปี 2553
บริษทั รับรูร้ ำยได้จำกทำวน์เฮ้ำส์ 1 โครงกำรและจำกคอนโดมิเนียม 4 โครงกำร
อันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงำนที่น่ำพอใจของบริษทั ในกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงสำหรับพักอำศัย
และกำรพำณิชย์ โดยบริษทั เน้นกลุ่มลูกค้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบกำรพัฒ นำอสังหำริมทรัพย์ทม่ี ชี ่อื เสียงซึง่
ส่วนใหญ่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษทั ก่อสร้ำงโครงกำรคอนโดมิเนียมในพืน้ ที่ก รุงเทพฯ
และในต่ำงจังหวัดทีม่ ที ำเลทีต่ งั ้ ดี นอกจำกนี้ บริษทั ยังสำมำรถก่อสร้ำงโรงงำนและงำนสำธำรณูปโภค
อื่น ๆ รวมทัง้ งำนวำงระบบและออกแบบด้วย บริษทั ขยำยไปสูธ่ ุรกิจวัสดุก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์
เพื่อเพิม่ รำยได้และกำไร อย่ำงไรก็ดี รำยได้จำกธุรกิจทัง้ 2 ประเภทยังคงมีสดั ส่วนค่อนข้ำงต่ำ แต่ก็
ค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ เมื่อไม่กป่ี ีทผ่ี ำ่ นมำ ทัง้ นี้ ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงยังคงเป็ นธุรกิจทีส่ ร้ำงรำยได้หลัก โดย
คิดเป็นสัดส่วน 80%-90% ของรำยได้รวมของบริษทั ในช่วง 5 ปีทผ่ี ำ่ นมำ
อัน ดับ เครดิต ยัง สะท้อนถึง กำรคงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรแม้ว่ำ บริษัท จะเผชิญ กับ
ภำวะกำรแข่ง ขันที่รุน แรง ทัง้ นี้ บริษัท ก่อ สร้ำ งโดยใช้ระบบแบบหล่อคอนกรีต ส ำเร็จ (Pre-cast
Concrete System) ซึ่ง ทำให้สำมำรถบริห ำรจัดกำรต้น ทุนและระยะเวลำก่อสร้ำ งได้ โดยทัง้ 2
ประกำรดังกล่ำวเป็นปจั จัยสำคัญแห่งควำมสำเร็จ บริษทั คงอัตรำกำไรขัน้ ต้นได้ท่ปี ระมำณ 10%-20%
ในช่วงหลำยปีทผ่ี ำ่ นมำ อัตรำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ เป็ น 13.5% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 แม้ว่ำจะมี
รำยได้ลดลงก็ตำม ทัง้ นี้ อัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ มำอยูท่ ป่ี ระมำณ 12.2%
ในขณะที่อตั รำกำไรขัน้ ต้นในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ทส่ี ูงกว่ำก็ช่วยหนุ นให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นโดยรวม
ของบริษทั เพิม่ ขึน้ ด้วย
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีก ำรพึ่ง พำรำยได้ท่สี ำคัญจำกลูก ค้ำ รำยใหญ่จ ำนวนน้ อยรำย โดย
ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ รำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมำจำกลูกค้ำ 3 รำย คือ มูลนิธวิ ดั ธรรมกำย กลุ่ม
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้ำ จำกัด (มหำชน) และ บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ แต่ละ
รำยสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษทั คิดเป็นสัดส่วนประมำณ 20%-30% ของรำยได้รวมต่อปี ทัง้ นี้ ควำมเสีย่ ง
จำกกำรกระจุกตัวจำกกำรมีลูกค้ำน้อยรำยส่งผลลบต่ออันดับเครดิต ของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม ควำม
เสีย่ งดังกล่ำวถูกลดทอนลงเนื่องจำกควำมเสีย่ งของกำรไม่ได้รบั ชำระเงินจำกลูกค้ำหลักอยู่ในระดับที่

ยอมรับได้
นอกจำกนี้ กำรประเมินอันดับเครดิตยังพิจำรณำถึงสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั ทีย่ อมรับได้ ดว้ ย โดยบริษทั มีอตั รำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำง
เงินทุนอยูท่ ป่ี ระมำณ 9% ระหว่ำงปี 2555-2556 โดยอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนเพิม่ ขึน้ เป็ นประมำณ 28% ณ สิน้ ปี 2557 และเพิม่ ขึน้ เป็ น
31% ณ สิน้ เดือนกันยำยน 2558 จำกกำรทีบ่ ริษทั ลงทุนในโครงกำรคอนโดมิเนียมขนำดใหญ่ทส่ี ุดซึง่ ได้แก่โครงกำร TEMPO Grand Sathorn-Wuttakard
อย่ำงไรก็ตำม ภำระหนี้ดงั กล่ำวอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้เมื่อพิจำรณำถึงสภำพคล่องของบริษทั ทีเ่ พียงพอและนโยบำยกำรเงินทีร่ ะมัดระวัง
ในทำงตรงกันข้ำม อันดับเครดิตมีขอ้ จำกัดจำกธรรมชำติทผ่ี นั ผวนและกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ซึง่ ยังคงเป็ นปจั จัยลบทีส่ ง่ ผล
ต่อระดับรำยได้และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษัท โดยรำยได้ของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงถึง 36.4% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันในปีก่อน และต่ำกว่ำทีท่ ริสเรทติง้ ประมำณกำรไว้ โดยบริษทั มีรำยได้ 3,050 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ ณ สิน้ เดือนกันยำยน 2558 บริษทั มีมูลค่ำโครงกำรที่
ยังไม่สง่ มอบจำนวน 7,800 ล้ำนบำท โดยมูลค่ำงำนดังกล่ำวจะทยอยรับรูเ้ ป็ นรำยได้ทร่ี ะดับ 25% ของรำยได้ของบริษทั ในปี 2558 ทีร่ ะดับ 85% ในปี
2559 ทีร่ ะดับ 50% ในปี 2560 และทีร่ ะดับ 20% ในปี 2561 ตำมสมมติฐำนของทริสเรทติง้
ทริสเรทติง้ คำดว่ำรำยได้รวมของบริษทั จะอยูท่ ป่ี ระมำณ 4,000-4,500 ล้ำนบำทในปี 2558 และในระหว่ำงปี 2559-2561 คำดว่ำรำยได้รวมจะเพิม่
ขึน้ มำอยูท่ ป่ี ระมำณ 6,000-7,000 ล้ำนบำทต่อปี ซึง่ มำจำกกำรโอนคอนโดมิเนียมในโครงกำร TEMPO Grand Sathorn-Wuttakard อัตรำกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนของบริษทั คำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ จำก 5%-6% เป็น 8% ในช่วงปี 2559-2561 เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนคำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ เช่นกันจำกระดับ 200-300
ล้ำนบำทต่อปี ในปี 2557-2558 เป็ น 450 ล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี 2559-2561 อัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุน คำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ จำกกำรขยำย
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม ภำระหนี้ดงั กล่ำวน่ำจะอยูใ่ นระดับทีส่ ำมำรถบริหำรจัดกำรได้ โดยคำดว่ำบริษทั จะรักษำอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อ
โครงสร้ำงเงินทุนให้ต่ำกว่ำ 55% ในระยะ 3 ปีขำ้ งหน้ำ สภำพคล่องซึง่ สะท้อนได้จำกอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมและอัตรำส่วนกำไร
(ก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย) ต่อดอกเบีย้ จ่ำยคำดว่ำจะอ่อนตัวลง ทัง้ นี้ ในระหว่ำงปี 2558-2561 อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำร
ดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมโดยเฉลีย่ จะอยูท่ ป่ี ระมำณ 25% ในขณะทีอ่ ตั รำส่วนกำไร (ก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย) ต่อดอกเบีย้
จ่ำยจะอยูท่ ป่ี ระมำณ 7 เท่ำ
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำบริษทั จะรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในธุรกิจหลักได้อย่ำงต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ คำดว่ำบริษทั จะมีภำระหนี้สูงขึ้น แต่ก็น่ำจะสำมำรถบริหำรจัดกำรได้แ ม้ว่ำบริษัทจะมีแผนพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์มำกขึน้ ในระยะ 3 ปี
ข้ำงหน้ำก็ตำม อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั คำดว่ำอยูท่ ร่ี ะดับ 8% และอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุน จะอยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ 55%
หรืออัตรำส่วนเงินกูต้ อ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ 1.2 เท่ำในช่วงปี 2558-2561
อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษทั อำจปรับเพิม่ ขึน้ ได้หำกบริษทั ประสบควำมสำเร็จในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ซึง่ จะทำให้
บริษทั มีฐำนรำยได้สงู ขึน้ และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรเพิม่ ขึน้ ในทำงกลับกัน อันดับเครดิต/และหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอำจปรับลดลงได้หำกบริษทั
สูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หรือในกรณีทร่ี ำยได้และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรลดลงหรือกำรล้มเหลวในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เป็ นเหตุให้
ระดับภำระหนี้เพิม่ สูงขึน้ และโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษทั อ่อนแอลง

บริษทั พรีบิลท์ จำกัด (มหำชน) (PREB)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

บริษทั พรีบิลท์ จำกัด (มหำชน)
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ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่ สำคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

----------------------------ณ วันที่ 31 ธันวำคม ----------------------

รายได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ั
เงินปนผล
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**

2557

2556

2555

2554

2553

6,169
4
306
264
43
4,744
501
3,453
1,291
49
123
6.03

6,007
1
261
190
107
4,276
107
3,168
1,109
44
9
5.76

4,089
6
189
145
73
3,118
83
2,261
857
35
33
6.90

3,128
8
107
85
52
2,028
335
1,356
672
26
20
5.60

1,933
2
62
81
24
1,355
205
754
601
22
10
6.22

19.90 **
19.66

26.12
101.42

30.60
290.28

27.46
47.51

18.11
24.00

15.00
54.16

47.81 **
30.66

52.68
27.94

178.45
8.78

174.46
8.82

25.40
33.25

39.33
25.42

ม.ค.-ก.ย.
2558
3,053
15
187
196
16
4,824
572
3,532
1,292
38
185
7.60

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
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ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
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