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เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั พรีบลิ ท์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB” พร้อมด้วย
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานที่เป็ นที่ยอมรับของ
บริษทั ในการก่อสร้างโครงการอาคารสูง รวมถึงความสามารถในการทากาไรที่ แข็งแกร่ง และสภาพ
คล่องทางการเงินทีเ่ พียงพอ ทว่าจุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความเสีย่ งทีอ่ ยู่ในระดับสูงจาก
การกระจุกตัวของลูกค้าและแนวโน้มทีซ่ บเซาของธุรกิจก่อสร้างภายในประเทศในภาคอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณารวมไปถึงภาระหนี้ของบริษทั ทีม่ แี นวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้
และความเสีย่ งจากการดาเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั มีกลยุทธ์ทจ่ี ะเข้าไป
ดาเนินการอีกด้วย
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
สถานะทางธุรกิจของบริษทั อยู่ในระดับทีด่ จี ากการมีผลงานในการก่อสร้างอาคารสูงทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
เป็ นอย่างมาก ทัง้ นี้ บริษทั มีช่อื เสียงเป็ นทีร่ ู้จกั อย่างดีในงานก่อสร้างอาคารสูงให้แก่ลูกค้าในหลายๆ
ภาคธุ ร กิจ เช่ น อาคารที่พ ักอาศัย คอนโดมิเนี ย ม อาคารเพื่อ การพาณิช ย์ โรงแรม และโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่อื เสียงในด้านการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ได้ตาม
แผนงานอีกด้วย
บริษทั ก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นทีก่ รุงเทพฯ และในพื้นทีท่ ม่ี ที าเลดีนอกเขตเมืองเป็ นส่วน
ใหญ่ โดยบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่มี ชี ่อื เสียงซึ่งส่วนใหญ่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ได้รบั สัญญางานก่อสร้างใหม่ ๆ ซึง่ มีมลู ค่าอยู่ทร่ี ะดับ 3.5-5.5 พันล้านบาท
ต่อปี ในขณะทีใ่ นช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษทั ได้ลงนามในสัญญางานใหม่ไปแล้วทีม่ ลู ค่า 4.1
พันล้านบาท
การมีวินัยที่ ต่อเนื่ องช่วยรักษาความสามารถในการทากาไรให้แข็งแกร่ง

ติ ดต่อ:
อวยพร วชิรกาญจนาภรณ์

auyporn@trisrating.com
รพีพล มหพันธ์

rapeepol@trisrating.com
มณเฑียร จันทร์กล่ า
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บริษทั มีมาตรการในการรักษาวินยั ในการทางานมาอย่างยาวนานเพื่อทีจ่ ะรักษาระดับอัตรากาไรเอาไว้
อย่ างต่ อเนื่อง โดยทัวไปแล้
่
ว บริษัทจะหลีกเลี่ยงการใช้กลยุ ทธ์การแข่งขันทางด้านราคาเพื่อ ให้ไ ด้
สัญญาใหม่ทม่ี รี ายได้สูงขึ้น ในทางตรงข้าม บริษทั จะเลือกรับงานใหม่ในโครงการทีม่ มี ลู ค่าเหมาะสม
กับต้นทุนมากกว่าโดยเน้นเฉพาะโครงการทีม่ คี วามเป็ นไปได้และสามารถสร้างกาไรให้แก่บริษทั เป็ น
ส่วนใหญ่
บริษัทใช้เทคโนโลยีระบบคอนกรีตสาเร็จรูป (Pre-cast Concrete) ในการก่อสร้างซึ่งช่วยให้บริษัท
สามารถควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างได้ตามแผน ทัง้ นี้ ทัง้ ต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้าง
ถือว่าเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จของบริษทั โดยบริษัทมีอตั รากาไรขัน้ ต้นในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่
ประมาณ 12%-15% ซึง่ นับว่าสูงกว่าบริษทั รับเหมาก่อสร้างทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยกัน
ผลการดาเนินงานของบริษัท ในช่วง 9 เดือ นแรกของปี 2562 ทาได้ใกล้เคียงกับ ประมาณการของ
ทริสเรทติ้งแม้ว่ารายได้จะต่ากว่าคาดก็ตาม โดยบริษทั มีรายได้อยู่ท่ี 3.1 พันล้านบาทซึง่ ลดลง 2% จาก
ปี ก่อน แต่บริษทั ก็มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ในระดับสูงที่ 14.4% ซึง่ ส่งผลให้บริษทั มีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายอยู่ท่ี 304 ล้านบาท

ยังคงมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าอยู่ในระดับสูง
ความแข็งแกร่งของบริษทั ถูกลดทอนบางส่วนจากการทีโ่ ครงการก่อสร้างทีบ่ ริษทั ได้รบั มาเกือบทัง้ หมดนัน้ เป็ นงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งมา
จากลูกค้ารายใหญ่ จานวนน้อยราย โดยในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา ลูกค้ารายใหญ่ท่สี ุดของบริษัทคือ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ซึ่ง
โครงการคอนโดมิเนียมของลูกค้าดังกล่าวสร้างรายได้ให้แก่บริษทั คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 25% โดยเฉลีย่ ในแต่ละปี
ณ เดือนกันยายน 2562 บริษทั มีมลู ค่างานในมือที่รอส่งมอบ (Backlog) จานวน 9.5 พันล้านบาท บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ ท่สี ุด 2 รายคือบริษัทอนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ และ บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) ซึ่งมูลค่างานจากลูกค้าทัง้ 2 รายนี้มสี ดั ส่วนถึง 60% ของมูลค่างานในมือทีร่ อส่งมอบ
ทัง้ หมดของบริษทั ทัง้ นี้ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวจากการมีลูกค้าน้อยรายจะส่งผลในด้านลบต่ออันดับเครดิตของบริษัท อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ ง
ดังกล่าวก็ลดทอนลงเนื่องจากลูกค้าใหญ่ทงั ้ 2 รายดังกล่าวมีความน่าเชือ่ ถือสูง ซึ่งความเสีย่ งของการไม่ได้รบั ชาระเงินจากลูกค้า ทัง้ 2 รายนี้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
อันดับเครดิตยังมีขอ้ จากัดจากธรรมชาติทผ่ี นั ผวนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอีกด้วย ในขณะทีว่ งจรธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ได้รบั อิทธิพลจากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เป็ นส่วนใหญ่ ในช่วงทีธ่ ุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซาเป็ นเวลานานนัน้ จะส่งผลกระทบต่อกระแสรายได้ของบริษทั นอกจากนี้ การแข่งขันที่
รุนแรงในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ยงั เป็ นปั จจัยลบต่อการดาเนินงานของบริษทั อีกด้วยเช่นกัน
ขยายกิ จการสู่ธรุ กิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อีกครัง้
บริษทั กลับเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อกี ครัง้ ภายหลังจากทีไ่ ด้ขายบริษทั ย่อยรายสาคัญออกไปในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมาเพือ่ ช่วยให้ทงั ้ รายได้และกาไร
เพิม่ ขึ้นอีกเล็กน้อย ในครัง้ นี้บริษทั ลงทุนและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยผ่านกิจการร่วมค้า ร่วมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ๆ มูลค่ารวม
ประมาณ 6.6 พันล้านบาท ซึง่ โครงการทีพ่ ฒ
ั นาภายได้กจิ การร่วมค้าประกอบด้วยทาวน์โฮม 3 โครงการและคอนโดมิเนียม 3 โครงการ นอกจากนี้ บริษทั
ยังพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยของตนเองจานวน 4 โครงการอีกด้วยซึง่ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 2 โครงการในทาเลทีด่ ใี นเขตกรุงเทพฯ และบ้านเดีย่ วอีก
2 โครงการในทาเลรอบนอกกรุงเทพฯ โดยโครงการเหล่านี้มมี ลู ค่ารวม 5.2 พันล้านบาท
เนื่องจากชื่อเสียงของแบรนด์สนิ ค้าทีอ่ ยู่อาศัยของบริษทั ยังไม่เป็ นที่รจู้ กั ทริสเรทติ้งจึงมองว่าบริษทั น่ าจะต้องนาเสนอสินค้าทีต่ รงกับความต้องการของ
ลูกค้าและมีระดับราคาที่แข่งขันได้มากกว่ านี้ ทัง้ นี้ ด้วยสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดที่อยู่อาศัย บริษัทอาจจะได้รบั ผลกระทบจากโครงการที่ม ี
ยอดขายช้า
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ที่ซบเซาเป็ นปัจจัยเสี่ยงสาคัญต่อการดาเนิ นธุรกิ จ
ทริสเรทติ้งมองว่าปั จจัยกดดันต่อการดาเนินธุรกิจทีส่ าคัญของบริษทั คือภาวะอุปสงค์ทซ่ี บเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มีสาเหตุมาจากหลายปั จจัย เช่น
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ กาลังซื้อทีอ่ ่อนแอของทัง้ ผูซ้ ้อื ภายในประเทศและต่างชาติ รวมถึงระดับหนี้ครัวเรือนทีอ่ ยู่ในระดับสูง ยิง่ ไปกว่านัน้ ทริสเรทติ้งยัง
คาดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะได้รบั ผลกระทบในทางลบเมือ่ เกณฑ์การกากับดูแลสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มี
ผลบังคับใช้เต็มทีแ่ ล้วอีกด้วย ทัง้ นี้ จะเห็นได้จากตัวเลขในปี 2562 ทีบ่ ริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจัดอันดับเครดิต มีการเปิ ดขายโครงการใหม่
ลดลงถึง 20% จากปี 2561 โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเ นีย มนัน้ ลดลงถึง 40% ในสถานการณ์ ดงั กล่ าวทริส เรทติ้ง คาดว่ าการฟื้ นตัว ของภาค
อสังหาริมทรัพย์ยงั คงอยู่ห่างไกล
ภาวะทีซ่ บเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลกระทบทีร่ ุนแรงต่อผลการดาเนินงานของบริษทั จากหลายๆ สาเหตุ ประการแรก บริษทั มีลูกค้าหลักเป็ น
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพ ย์ท่ีกาลังเผชิญกับภาวะตลาดที่ซบเซา ประการที่สอง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทกระจุกตัวอยู่เฉพาะการก่อสร้าง
โครงการคอนโดมิเนียมเท่านัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ภาวะซบเซาของตลาดทีอ่ ยู่อาศัย และราคาที่ลดลงก็ยงิ่ จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ ยอดขายโครงการทีอ่ ยู่
อาศัยของบริษทั อีกด้วย
จากผลกระทบดังกล่าวทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะชะลอแผนการเติบโตในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลง โดยคาดว่าบริษทั จะหยุดพัฒนาโครงการหลายๆ
โครงการจนกว่าสภาวะตลาดจะฟื้ นกลับมา แผนการเปิ ดโครงการใหม่และซื้อทีด่ นิ เพิม่ ก็ควรจะชะลอออกไปด้วยเช่นกัน ทริสเรทติ้งจึงคาดว่ารายได้จาก
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั จะยังคงมีไม่มากนักในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าเมือ่ พิจารณาจากโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา
คาดว่าความสามารถในการทากาไรจะลดลง
ภายใต้ประมาณการพืน้ ฐานสาหรับปี 2563-2565 ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้รวมของบริษทั จะอยู่ในช่วง 5-6 พันล้านบาทต่อปี โดยรายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก
ธุร กิจ รับ เหมาก่ อ สร้า ง ทริส เรทติ้ง คาดว่ า บริษัท จะรัก ษาผลการด าเนิ น งานที่ดีเ อาไว้ไ ด้จ ากการมีม าตรการควบคุ ม ต้น ทุ น ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
กลยุ ทธ์การรับงานก่อ สร้างที่มอี ัต รากาไรสูง อย่ างไรก็ต าม ความสามารถในการทากาไรของบริษัทคาดว่า น่ าจะปรับตัว ลดลงในช่ว ง 3 ปี ข ้างหน้ า
อันเนื่องมาจากการแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและภาวะชะลอตัวในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ทริสเรทติ้งประมาณการว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นโดยรวมของบริษทั จะอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 12%-13% เมือ่ เทียบกับระดับ 14%-18% ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา ส่วน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายนัน้ น่าจะอยู่ทร่ี ะดับ 350-400 ล้านบาทต่อปี ในขณะทีเ่ งินทุนจากการดาเนินงานจะอยู่ในช่วง
250-300 ล้านบาทต่อปี
ภาระหนี้ เพิ่ มขึน้ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทริสเรทติ้งคงมุมมองว่าภาระหนี้ของบริษทั น่ าจะเพิม่ สูงขึน้ ในช่วง 2-3 ปี ขา้ งหน้าเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วน
หนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุนของบริษทั น่าจะอยู่ในช่วง 30%-35% ซึง่ ต่ากว่าประมาณการก่อนหน้าทีร่ ะดับประมาณ 50%-55% เนื่องจากทริสเรทติ้งคาดว่า
บริษทั จะชะลอแผนการลงทุนส่วนใหญ่ออกไป และในส่วนของกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้นนั ้ อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายน่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 3 เท่าในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
ในการประเมินภาระหนี้ของบริษทั นัน้ ทริสเรทติ้งได้รวมภาระหนี้ตามสัดส่วนของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไว้ดว้ ยเพื่อสะท้อนภาระหนี้ของบริษทั ในฐานะผูร้ ่วม
ลงทุนและผูค้ ้าประกัน จากประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้ง คาดว่าหนี้สนิ ทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว ของบริษัทจะเพิม่ ขึ้นไปสู่ระดับประมาณ 2-2.5
พันล้านบาทในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าจาก 1.5 พันล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2562
มีสภาพคล่องทางการเงิ นที่เพียงพอ
ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษทั จะมีสภาพคล่องทีเ่ พียงพอในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ณ เดือนกันยายน 2562 บริษทั มีเงินสดและเงินลงทุน ระยะสัน้ มูลค่ารวม
883 ล้านบาท เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 250 ล้านบาท ทัง้ นี้ ณ เดือนกันยายน 2562 บริษทั มี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ สาหรับซื้อทีด่ นิ จานวน 711 ล้านบาททีจ่ ะครบกาหนดชาระในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยบริษทั มีแผนจะแปลงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ นี้ให้เป็ น
เงินกูโ้ ครงการระยะยาวในภายหลัง ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าทริสเรทติ้งประมาณการว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน ของบริษทั จะ
อยู่ทร่ี ะดับเกินกว่า 20% ในขณะทีก่ าไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายคาดว่าจะอยู่ทร่ี ะดับเกินกว่า 6 เท่า
เพื่อให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทางการเงินทีส่ าคัญของเงินกูท้ ม่ี กี บั ธนาคาร บริษทั จะต้องดารงอัตราส่วนภาระหนี้รวมสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ให้เกิน 2.5
เท่า ทัง้ นี้ บริษทั มีอตั ราส่วนดังกล่าวอยู่ทร่ี ะดับ 1.6 เท่า ณ เดือนกันยายน 2562
สมมติ ฐานกรณี พนื้ ฐาน







รายได้ของบริษทั จะอยู่ทป่ี ระมาณ 5-6 พันล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2562-2565
อัตรากาไรขันต้
้ นจะอยู่ทร่ี ะดับ 11%-13%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้) จะอยู่ทร่ี ะดับ 6%-7% ในช่วง 3
ปี ขา้ งหน้า
สัญญางานรับเหมาก่อสร้างใหม่ ๆ จะมีมลู ค่าประมาณ 3.5 พันล้านบาทต่อปี
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยใหม่ทเ่ี ปิ ดขายจะมีมลู ค่า 1.8 พันล้านบาทในปี 2563 และมูลค่า 700-800 ล้านบาทในปี 2564
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างจะอยู่ในช่วง 500-550 ล้านบาทต่อปี

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจหลัก คืองาน
รับเหมาก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ บริษทั จะรักษาผลการดาเนินงานได้ใกล้เคียงกับทีท่ ริสเรทติ้งประมาณการไว้ ทริสเรทติ้งยังคาดด้วยว่าบริษทั จะ
ยังคงมีความระมัดระวังทีจ่ ะไม่ก่อภาระหนี้ทไ่ี ม่จาเป็ นในระหว่างทีต่ ลาดอสังหาริมทรัพย์กาลังซบเซา นอกจากนี้ แม้ว่าภาระหนี้จะมีโอกาสเพิม่ สูงขึน้ เพือ่ ใช้
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ทริสเรทติ้งก็คาดว่าภาระหนี้และกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ของบริษทั จะอยู่ในระดับตามที่ประมาณการ
เอาไว้
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตยังไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะปรับเพิม่ ขึน้ ในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม หากบริษทั สามารถปรับเพิม่ รายได้และความสามารถในการทา
กาไรให้สงู ขึน้ จากระดับปั จจุบนั อย่างมีนยั สาคัญเป็ นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องในขณะทีย่ งั คงบริหารจัดการภาระหนี้อย่างระมัดระวังได้กอ็ าจมีการปรับ
เพิม่ อันดับเครดิตต่อไป
ในทางกลับกัน อันดับเครดิต/และหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงได้หากบริษั ทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการทา
กาไรลดลงเป็ นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ อันดับเครดิตอาจปรับลดลงได้หากบริษทั มีการลงทุนจานวนมากในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จนทา
ให้โครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดเพือ่ การชาระหนี้ของบริษทั อ่อนแอลงอย่างมากจนเป็ นเหตุให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบี้ย

บริษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)

3

จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายเกินกว่า 5 เท่าเป็ นเวลาต่อเนื่อง
ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)
*
งบการเงินรวม
**
ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

ม.ค.-ก.ย.
2562
3,112
274
304
206
41
34
5,660
1,496
2,212

---------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------2561
2560
2559
2558
3,903
477
510
407
6
55
5,030
587
2,264

4,505
428
472
257
5
17
4,326
0
2,128

3,444
352
403
236
43
26
5,056
0
2,040

4,158
381
433
320
28
21
5,253
0
1,409

9.76

13.07

10.47

11.69

10.41

8.84 **
7.39

15.79
84.14

18.43
101.84

15.41
9.28

18.59
15.72

3.97 **

1.15

0.00

0.00

0.00

17.46 **
40.34

69.37
20.60

ไม่ระบุ
0.00

ไม่ระบุ
0.00

ไม่ระบุ
0.00

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริ ษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน) (PREB)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ 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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