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กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนทีส่ งู กว่ำประมำณกำร และสภำพคล่องทีเ่ พียงพอ อันดับเครดิตยัง
12งNovember
2011
สะท้อนถึงผลงำนทีน่ ่ำพอใจของบริษทั ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรอำคำรสู
รวมถึงควำมสำมำรถในกำร
ทำกำไรที่สม่ ำ เสมอ และสถำนะทำงกำรเงินที่ยอมรับ ได้อีก ด้วย ทว่ำจุ ดแข็ง ดัง กล่ำ วถูก ลดทอน
บำงส่วนจำกควำมเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงจำกกำรกระจุกตัวของลูกค้ำ ตลอดจนธรรมชำติทผ่ี นั ผวนของ
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง และกำรแข่งขันทีร่ ุนแรง
บริษทั พรีบลิ ท์ก่อตัง้ ในปี 2538 เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงทัวไปโดยเน้
่
นงำนก่อสร้ำง
อำคำรสูงสำหรับกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน บริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี
2548 โดยมีกลุ่มตระกูลเจริญตำซึ่งเป็ นผูก้ ่อตัง้ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ในสัดส่วน 26% ของ
จำนวนหุน้ ทัง้ หมด ณ เดือนมีนำคม 2560 บริษทั ขยำยธุรกิจไปสูก่ ำรผลิตและจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงใน
ปี 2547 โดยลงทุนผ่ำน บริษทั พีซเี อ็มคอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั
บริษัทพีซีเอ็มคอนสตรัค ชัน่ แมททีเรียล เป็ นผู้ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จ รูป ในปี 2552
บริษัท ได้ ข ยำยกิจ กำรไปสู่ธุ ร กิจ อสัง หำริม ทรัพ ย์ โ ดยจัด ตัง้ บริษัท บิล ท์ แลนด์ จ ำกัด ให้เ ป็ น
ผูด้ ำเนินกำรโดยเน้นพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมและทำวน์เฮ้ำส์ นับตัง้ แต่ก่อตัง้ บริษทั บิลท์ แลนด์
ได้พฒ
ั นำโครงกำรทีอ่ ยูอ่ ำศัยไปแล้วจำนวน 10 โครงกำรซึง่ มีมูลค่ำรวมประมำณ 6,800 ล้ำนบำท
ทัง้ นี้ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์สำมำรถสร้ำงอัตรำกำไรทีส่ งู ให้แก่บริษทั โดยทีภ่ ำระหนี้กส็ งู ขึน้ ด้วย
จำกเงินกูย้ มื เพือ่ พัฒนำโครงกำร
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ได้ทำกำรปรับแผนธุรกิจด้วยกำรขำยบริษัท บิลท์ แลนด์ และล่ำ สุด ได้
วำงแผนพัฒนำโครงกำรทีอ่ ยูอ่ ำศัยทีม่ ศี กั ยภำพภำยใต้กจิ กำรร่วมค้ำกับบริษทั พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
รำยอื่น ๆ โดยในเดือนกุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรของบริษทั ได้อนุ มตั ใิ ห้ขำยบริษทั บิลท์ แลนด์
ให้แก่นำยชัยรัตน์ ธรรมพีร ซึ่งเป็ นกรรมกำรของบริษทั ในมูลค่ำ 900 ล้ำนบำท กำรขำยบริษทั
บิลท์ แลนด์อยู่ในช่วงดำเนินกำรและคำดว่ำจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 ในเดือน
มีนำคม 2560 บริษทั ได้ก่อตัง้ บริษทั พรีบลิ ท์ โฮลดิง้ จำกัด เพือ่ ให้เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีท่ ำหน้ำทีล่ งทุน
หลังจำกนัน้ บริษทั พรีบลิ ท์ โฮลดิง้ ก็ได้ลงทุนในสัดส่วน 40% ร่วมกับ บริษทั พรเพิม่ พูน พรอพเพอร์ต้ี
จำกัด เพื่อพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมบริเวณเส้นทำงรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวสถำนีเสนำนิคม โดยมี
มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,500 ล้ำนบำท โดยบริษทั ทำหน้ำทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงโครงกำร
ทริสเรทติง้ มองว่ำกำรปรับแผนธุรกิจจะส่งผลดีต่อทัง้ สถำนะทำงธุรกิจและสถำนะทำงกำรเงิน
ของบริษทั โดยเมื่อขำยบริษทั บิลท์ แลนด์ไปแล้ว ภำระกำรกู้ยมื เงินของบริษทั ก็จะอยูใ่ นระดับต่ำและ
มีโอกำสทีจ่ ะได้งำนรับเหมำก่อสร้ำงในโครงกำรทีม่ ศี กั ยภำพจำกกิจกำรร่วมค้ำ อีกทัง้ กระแสเงินสดที่
ได้รบั จำกกำรขำยบริษทั บิลท์ แลนด์ยงั จะช่วยลดภำระหนี้ของบริษทั และเหลือเป็ นเงินทุนบำงส่วนที่
จะนำไปลงทุนในกิจกำรอื่น ๆ ผ่ำนบริษทั พรีบลิ ท์ โฮลดิง้ ด้วย
กำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ำ่ นมำทีป่ รับตัวดีขน้ึ รวมถึงภำระ
หนี้ทล่ี ดลง ทัง้ นี้ รำยได้ของบริษทั ในปี 2559 อยูท่ ่ี 5,321 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก 4,137 ล้ำนบำทในปี
2558 โดยรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ปรับตัวดีขน้ึ แม้วำ่ บริษทั จะเผชิญกับสภำวะกำรแข่งขันทีร่ ุนแรง บริษทั สำมำรถคงอัตรำกำไรขัน้ ต้นไว้
ที่ประมำณ 10%-12% ในช่วงหลำยปี ท่ผี ่ำนมำ จำกนัน้ อัตรำกำไรขัน้ ต้น ก็เพิม่ ขึน้ เป็ น 14.9% ในปี

2558 และ 26.1% ในปี 2559 จำกกำรทีโ่ ครงกำรคอนโดมิเนียมขนำดใหญ่ ทส่ี ุดคือโครงกำร TEMPO Grand Sathorn-Wuttakard เริม่ แล้วเสร็จและมีกำร
โอนพืน้ ทีใ่ ห้แก่ลกู ค้ำ ทัง้ นี้ อัตรำกำไรขัน้ ต้นในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ทส่ี งู กว่ำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงช่วยหนุนให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นโดยรวมของบริษทั เพิม่ ขึน้
แม้ว่ำรำยได้จำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจะลดลงในช่วง 2 ปี ทผ่ี ำ่ นมำ แต่อตั รำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2559 ก็ยงั ปรับเพิม่ ขึน้ มำอยู่ท่ี
14.7% จำก 12.6% ในปี 2558 บริษทั มีมูลค่ำโครงกำรทีย่ งั ไม่สง่ มอบจำนวน 7,387 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2559 โดยมูลค่ำงำนดังกล่ำวจะทยอยรับรูเ้ ป็ น
รำยได้ทร่ี ะดับประมำณ 68% ของรำยได้ของบริษทั ในปี 2560 ทีร่ ะดับ 51% ในปี 2561 และทีร่ ะดับ 17% ในปี 2562 ตำมสมมติฐำนของทริสเรทติง้
อันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงำนทีน่ ่ำพอใจของบริษทั ในกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงสำหรับกำรพักอำศัยและกำรพำณิชย์ โดยบริษทั เน้นกลุ่มลูกค้ำทีเ่ ป็ น
ผูป้ ระกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทม่ี ชี ่อื เสียงซึง่ ส่วนใหญ่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษทั ก่อสร้ำงโครงกำรคอนโดมิเนียมในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และ
ในต่ำงจังหวัดทีม่ ที ำเลทีต่ งั ้ ดี นอกจำกนี้ บริษทั ยังสำมำรถก่อสร้ำงโรงงำนและรับงำนวำงระบบและงำนออกแบบได้ดว้ ย บริษทั มีกำรขยำยกิจกำรไปสูธ่ ุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงซึง่ ส่วนใหญ่เพือ่ สนับสนุนงำนรับเหมำก่อสร้ำงของบริษทั ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสร้ำงมีสดั ส่วนค่อนข้ำงต่ำ โดยคิด
เป็นสัดส่วนน้อยกว่ำ 10% ของรำยได้รวมต่อปี ของบริษทั
บริษทั มีกำรพึง่ พำรำยได้ทส่ี ำคัญจำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนน้อยรำย โดยในช่วง 3 ปี ทผ่ี ำ่ นมำ รำยได้สว่ นใหญ่ของบริษทั มำจำกลูกค้ำ 4 รำย คือ
มูลนิธวิ ดั พระธรรมกำย บริษทั ควอลิต้เี ฮ้ำ จำกัด (มหำชน) บริษทั ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน) และ บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
ซึง่ แต่ละรำยสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษทั คิดเป็ นสัดส่วนประมำณ 20%-35% ของรำยได้รวมต่อปี ทัง้ นี้ ควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวจำกกำรมีลูกค้ำน้อยรำย
ส่งผลลบต่ออันดับเครดิตของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสีย่ งดังกล่ำวถูกลดทอนลงเนื่องจำกควำมเสีย่ งของกำรไม่ได้รบั ชำระเงินจำกลูกค้ำหลักอยูใ่ น
ระดับทีย่ อมรับได้ อันดับเครดิตยังมีขอ้ จำกัดจำกธรรมชำติทผ่ี นั ผวนและกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงซึ่งยังคงเป็ นปจั จัยลบทีส่ ่งผลต่อ
ระดับรำยได้และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษทั
นอกจำกนี้ กำรประเมินอันดับเครดิตยังมีกำรพิจำรณำถึงสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั ทีย่ อมรับได้อกี ด้วย โดยในช่วงปี 2557-2558 อัตรำส่วน
เงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั ปรับเพิม่ ขึน้ จำกกำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ โครงกำรคอนโดมิเนียม อัตรำส่วน
ดังกล่ำวอยูท่ ่ี 28% ในปี 2557 และ 37% ในปี 2558 หลังจำกทีบ่ ริษทั มีผลประกอบกำรทีด่ ใี นปี 2559 แล้ว อัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนก็ลดลง
อย่ำงรวดเร็วโดยเหลือ 9.4% ณ สิน้ ปี 2559 อย่ำงไรก็ตำม ภำระหนี้ของบริษทั คำดว่ำจะปรับตัวสูงขึน้ อีกหำกบริษทั จะลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ใหม่ ๆ อย่ำงไรก็ตำม ภำระหนี้ทส่ี งู ขึน้ ก็อำจได้รบั กำรชดเชยจำกภำวะสภำพคล่องทีเ่ พียงพอและนโยบำยกำรเงินทีร่ ะมัดระวังของบริษทั
ทริสเรทติง้ คำดว่ำรำยได้รวมของบริษทั จะอยูท่ ป่ี ระมำณ 4,500-5,000 ล้ำนบำทต่อปี ในระหว่ำงปี 2560-2562 อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนของ
บริษทั คำดว่ำจะอยูใ่ นระดับ 6%-8% เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนคำดว่ำจะอยูใ่ นช่วง 300-400 ล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี 2560-2562 ในขณะทีอ่ ตั รำส่วนเงินกู้
รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนคำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจำกกำรขยำยกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ ภำระหนี้ดงั กล่ำวน่ำจะอยูใ่ นระดับทีส่ ำมำรถบริหำรจัดกำรได้
โดยคำดว่ำบริษทั จะรักษำอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุน (รวมภำระหนี้ตำมสัดส่วนจำกกิจกำรร่วมค้ำ ) ให้ต่ ำกว่ำ 30% ในระยะ 3 ปี ขำ้ งหน้ำ
กระแสเงินสดต่อภำระหนี้จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ หลังจำกกำรชำระคืนหนี้และกำไรทีเ่ พิม่ สูงขึน้ บริษทั มีเงินสดจำนวน 707 ล้ำนบำทและเงินลงทุนชัวครำวอี
่
ก
948 ล้ำนบำทในขณะทีภ่ ำระหนี้ทงั ้ หมดมีเพียง 211 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2559 ในระหว่ำงปี 2560-2562 อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวม
และอัตรำส่วนกำไร (ก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย) ต่อดอกเบีย้ จ่ำยคำดว่ำจะทรงตัวอยูใ่ นระดับสูง
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำบริษทั จะรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในธุรกิจหลักได้อย่ำงต่อเนื่อง
อีกทัง้ บริษทั จะรักษำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและสถำนะทำงกำรเงินได้ใกล้เคียงกับประมำณกำร ในขณะทีก่ ำรลงทุนในโครงกำรกิจกำรร่วมค้ำคำดว่ำ
จะไม่ทำให้อตั รำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั อยูใ่ นระดับเกินกว่ำ 30% ในช่วง 3 ปีขำ้ งหน้ำ
ในอนำคตอันใกล้น้ียงั ไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะมีกำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม หำกรำยได้และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของ
บริษทั ปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญจำกระดับปจั จุบนั เป็นระยะเวลำต่อเนื่องและมีกำรบริหำรจัดกำรภำระหนี้อย่ำงระมัดระวัง ปจั จัยเหล่ำนี้จะช่วยสนับสนุ น
กำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตได้ ในทำงกลับกัน อันดับเครดิต/และหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอำจปรับลดลงได้หำกบริษทั สูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
หรือในกรณีทร่ี ำยได้และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรลดลง หรือหำกกำรลงทุนในโครงกำรกิจกำรร่วมค้ำทำให้ระดับภำระหนี้เพิม่ สูงขึน้ และทำให้โครงสร้ำง
ทำงกำรเงินของบริษทั อ่อนแอลงมำก
1

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

บริษทั พรีบิลท์ จำกัด (มหำชน)

BBB
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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 และค่า
ตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่า
ตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*

2559
5,321
39
788
936
24
5,056
211
3,016
2,040
50
154
19.35

2558
4,137
27
303
442
19
5,253
821
3,845
1,409
52
185
9.35

2557
6,169
9
306
351
43
4,744
501
3,453
1,291
49
123
6.03

2556
6,007
1
261
190
107
4,276
107
3,168
1,109
44
9
5.76

2555
4,089
6
189
145
73
3,118
83
2,261
857
35
33
6.90

2554
3,128
8
107
85
52
2,028
335
1,356
672
26
20
5.60

46.09
27.66

20.34
17.35

26.12
48.41

30.60
290.28

27.46
47.51

18.11
24.00

442.57
9.39

53.88
36.81

70.02
27.94

178.45
8.78

174.46
8.82

25.40
33.25

งบการเงินรวม
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เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิ ต
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ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และ แหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความ
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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