บริษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
11/04/60
30/06/57

อันดับ
เครดิ ต
BBB
BBB-

ครัง้ ที่ 17/2561
20 กุมภาพันธ์ 2561

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั พรีบลิ ท์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB” ด้วยแนวโน้ม
“Stable” หรือ “คงที”่ อันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานทีย่ าวนานของบริษทั ในการก่อสร้างโครงการ
อาคารสูง รวมถึงความสามารถในการทากาไรที่สม่าเสมอ และสภาพคล่องที่เพียงพอ ทว่าจุดแข็ง
ดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความเสี่ยงทีอ่ ยู่ในระดับสูงจากการกระจุกตัวของลูกค้า ตลอดจน
ธรรมชาติทผ่ี นั ผวนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการแข่งขันทีร่ ุนแรง
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
ผลงานที่ ยาวนานของบริ ษทั ในการก่อสร้างโครงการอาคารสูง
สถานะทางธุรกิจของบริษทั เป็นทีย่ อมรับจากการมีผลงานทีย่ าวนานของบริษทั ในงานก่อสร้างอาคาร
สูงจานวนมาก เช่น อาคารที่พกั อาศัย คอนโดมิเนียม อาคารเพื่อ การพาณิชย์ โรงแรม และโรงงาน
อุตสาหกรรม
บริษทั ยังสามารถก่อสร้างอาคารโรงงานและงานภาครัฐ เช่น งานโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของงาน
วางระบบและงานออกแบบได้ดว้ ย โดยบริษทั เน้นไปที่งานก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัย บริษทั มีกลุ่ม
ลูกค้าส่วนใหญ่ ท่เี ป็ นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่มี ชี ่อื เสียงซึ่งส่วนใหญ่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นทีก่ รุงเทพฯ และในต่างจังหวัดทีม่ ที าเลทีต่ งั ้ ดี จากการ
เปิ ดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในแต่ละปี ทาให้บริษัทได้รบั งานก่อสร้างจากผู้ประกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายราย โดยมูลค่างานทีบ่ ริษทั ได้รบั การว่าจ้างจะอยู่ทร่ี ะดับ 4,000-8,000
ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2555-2559 ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษทั ได้เซ็นสัญญางานใหม่
แล้วมูลค่าประมาณ 4,400 ล้านบาท
ความสามารถในการทากาไรที่สมา่ เสมอ
บริษัทใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Pre-cast ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนและ
ระยะเวลาก่อสร้างได้ตามแผนอันเป็ น 2 ปจั จัยความสาเร็จของบริษทั บริษทั รักษาความสามารถใน
การทากาไรเอาไว้ได้ ถึงแม้อุตสาหกรรมจะมีการแข่งขันทีร่ ุนแรง ซึ่งในปี 2558 และ 2559 บริษทั มี
อัตรากาไรขัน้ ต้นในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสูงกว่า 10% แม้ว่ารายได้จากธุรกิจดังกล่าวจะลดลง
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ผลการดาเนิน งานของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ดีกว่าประมาณการของทริสเรทติ้ง
เล็กน้อ ย อัต รากาไรขัน้ ต้นในธุร กิจรับเหมาก่อสร้างทรงตัวอยู่ท่ี 14% ในขณะที่รายได้ร บั เหมา
ก่อสร้างปรับตัวเพิม่ ขึน้
บริษทั ขายบริษทั ลูก ได้แก่ บริษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จ
ในเดือนพฤษภาคม 2560 เป็ นผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงจากระดับ 26% ในปี 2559 ไปอยู่ท่ี
ประมาณ 20% ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2560 โดยทัว่ ไปอั ต ราก าไรขัน้ ต้ น ของธุ ร กิจ
อสังหาริมทรัพย์จะสูงกว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ดี อัตรากาไรขัน้ ต้นรวมของบริษทั ยังคงสูง
กว่าประมาณการของทริสเรทติ้ง
ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษทั จะยังคงสูงกว่า 10% ในช่วง 3
ปีขา้ งหน้า อัตรากาไรขัน้ ต้นรวมของบริษทั จะลดลงในปี 2561 แต่กจ็ ะค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2562
จากการเริม่ รับรูก้ าไรจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงระดับสูงจากการกระจุกตัวของลูกค้า
บริษทั มีรายได้หลักมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในช่วงหลายปีทผ่ี ่านมา ยกเว้นปี 2559 บริษทั รับรูร้ ายได้จานวนมากจากการโอนโครงการคอนโดมิเนียม
ขนาดใหญ่ แต่หากมองไปข้างหน้า รายได้หลักของบริษทั จะยังคงมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึง่ จะเกินกว่า 80% ของรายได้รวม
โครงการก่อสร้างทีบ่ ริษทั ได้รบั มาเกือบทัง้ หมดเป็นงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่ บริษทั มีการพึง่ พารายได้ทส่ี าคัญจากลูกค้ารายใหญ่จานวนน้อย
ราย โดยในช่วง 3 ปีทผ่ี ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ของบริษทั มาจากลูกค้า 4 ราย คือ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) มูลนิธวิ ดั พระธรรมกาย
บริษทั ควอลิต้เี ฮ้า จากัด (มหาชน) และบริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ซึ่งแต่ละรายสร้างรายได้ให้แก่บริษทั คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 20%-35%
ของรายได้รวมต่อปี ณ เดือนกันยายน 2560 บริษทั มีลกู ค้ารายใหญ่คอื บริษทั อนันดา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมูลค่างานของทัง้ 2 รายมีมลู ค่าถึง
60% ของมูลค่างานรอส่งมอบทัง้ หมดของบริษทั ทัง้ นี้ ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวจากการมีลูกค้าน้อยรายส่งผลลบต่ออันดับเครดิตของบริษทั อย่างไร
ก็ตาม ความเสีย่ งดังกล่าวถูกลดทอนลงเนื่องจากความเสีย่ งของการไม่ได้รบั ชาระเงินจากลูกค้าหลักอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
อันดับเครดิตยังมีขอ้ จากัดจากธรรมชาติทผ่ี นั ผวนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีค่ วามต้องการคอนโดมิเนียมลดลง และการแข่งขัน
ทีร่ ุนแรงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังคงเป็ นปจั จัยลบของบริษทั
ความยืดหยุ่นทางการเงิ นที่เพียงพอ
สถานะทางการเงินของบริษทั อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนก็ลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 9.4% ณ สิ้นปี 2559 จากการรับรู้
รายได้และกาไรจานวนมากจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ณ เดือนกันยายน 2560 บริษทั จ่ายคืนหนี้ทงั ้ หมด หลังจากขายบริษทั บิลท์ แลนด์และ
ปลดภาระหนี้ออกไปด้วย ซึง่ กระแสเงินสดทีไ่ ด้รบั จากการขายบริษทั บิลท์ แลนด์จะเป็นเงินทุนทีจ่ ะนาไปลงทุนในกิจการอื่น ๆ ผ่านบริษทั ลูก ได้แก่ บริษัท
พรีบลิ ท์ โฮลดิง้ จากัดอีกด้วย โดยเงินสดจานวนมากช่วยให้บริษทั มีความยืดหยุ่นทางการเงินทีเ่ พียงพอ
อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้ของบริษทั คาดว่าจะปรับตัวสูงขึน้ อีกหากบริษทั จะลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ ซึง่ ในอนาคต อัตราส่วนเงินกูต้ ่อทุนของ
บริษทั คาดว่าจะเพิม่ สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะไม่เร่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากเกินไป อนึ่ง ภาระหนี้ทส่ี ูงขึน้ ก็อาจได้รบั
การชดเชยจากภาวะสภาพคล่องทีเ่ พียงพอและนโยบายการเงินทีร่ ะมัดระวังของบริษทั
ในช่วงปี 2561-2563 ภาระหนี้ของบริษทั คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากขึน้ โดยภาระหนี้ทงั ้ หมดจะสามารถบริหาร
จัดการได้ ในการประเมินอันดับเครดิต ทริสเรทติ้งได้รวมภาระหนี้ในบริษทั ร่วมทุนทีพ่ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยเพื่อสะท้อนความสามารถ
ในการขยายการลงทุนและภาระการค้าประกันเงินกู้ ซึง่ ในงบการเงินของบริษทั ไม่ได้รวมภาระหนี้ในส่วนนี้มาด้วย
สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
บริษทั มีสภาพคล่องทีแ่ ข็งแกร่ง โดยบริษทั มีเงินสดและเงินลงทุนชัวคราวมู
่
ลค่ารวม 2,514 ล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2560 เงินทุนจากการดาเนินงาน
ของบริษทั ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 300 ล้านบาท อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมและอัตราส่วนกาไร (ก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย) ต่อดอกเบีย้ จ่ายคาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษทั จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้
บริษทั จะรักษาความสามารถในการทากาไรและสถานะทางการเงินได้ใกล้เคียงกับประมาณการ ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้รวมของบริษทั จะอยู่ ทป่ี ระมาณ
4,500-5,500 ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2561-2563 อัตราส่วนกาไร (อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้)
ของบริษทั คาดว่าจะอยู่ในระดับ 6%-9% เงินทุนจากการดาเนินงานคาดว่าจะอยู่ในช่วง 300-400 ล้านบาทต่อปี ภาระหนี้ของบริษทั คาดว่าจะปรับตัวสูงขึน้
อีกหากบริษทั จะลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้ดงั กล่าวน่าจะอยู่ในระดับทีส่ ามารถบริหารจัดการได้ อัตราส่วนเงินกูร้ วม
ต่อโครงสร้างเงินทุน (รวมภาระหนี้ตามสัดส่วนการค้าประกันจากกิจการร่วมค้า) คาดว่าจะต่ากว่า 30% ในระยะ 3 ปีขา้ งหน้า
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตยังไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะมีการปรับเพิม่ ในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม หากรายได้และความสามารถในการทากาไรของบริษทั ปรับ สูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญจากระดับปจั จุบนั เป็ นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการภาระหนี้อย่างระมัดระวัง ปจั จัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุ นการปรับเพิม่
อันดับเครดิตได้
ในทางกลับกัน อันดับเครดิต/และหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงได้หากบริษทั สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน หรือในกรณีท่รี ายได้แ ละ
ความสามารถในการทากาไรลดลง หรือหากการลงทุนในโครงการกิจการร่วมค้าทาให้ระดับภาระหนี้เพิม่ สูงขึ้นและทาให้โครงสร้างทางการเงินของบริษทั
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อ่อนแอลงมาก
ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

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 (%)
*
**
n.a.
หมายเหตุ:

ม.ค.-ก.ย.
2560
3,748
4
320
332
13
4,610
0
2,579
2,031
34
309
14.48

-------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ------------------2559
2558
2557
2556
5,321
39
788
936
24
5,056
211
3,016
2,040
50
154
19.35

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

6,169
9
306
351
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

41.09 **
153.70

46.09
27.66

20.34
17.35

26.12
48.41

30.60
290.28

n.a. **
0

442.57
9.39

53.88
36.81

70.02
27.94

178.45
8.78

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง
ไม่มคี า่ จากการคานวณ
ผลการดาเนินงาน ณ กันยายน 2560 ปรับแก้ดว้ ยการรวมผลการดาเนินงานจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริ ษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน) (PREB)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
Stable
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© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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