
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ บรษิัท พรบีลิท์ จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “BBB” ด้วยแนวโน้ม
อนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึผลงำนที่เป็นทีย่อมรบัของบรษิทัในกำร
ก่อสรำ้งโครงกำรอำคำรสูงและมูลค่ำงำนในมอืในระดบัปำนกลำง รวมถงึภำระหนี้ในระดบัที่ยอมรบัได้
และสภำพคล่องทำงกำรเงนิที่เพยีงพอในช่วงทีธุ่รกจิถดถอย อย่ำงไรกต็ำม อนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึ
ควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดบัสูงจำกกำรกระจุกตัวของลูกค้ำ กำรแข่งขนัที่รุนแรงของอุตสำหกรรม และ
แนวโน้มทีซ่บเซำของธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

มีควำมสำมำรถในงำนก่อสร้ำงอำคำรสูง  

บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่ำงดีในงำนก่อสร้ำงอำคำรสูงให้แก่ลูกค้ำในหลำย ๆ ภำคธุรกิจ เช่น 
อำคำรที่พกัอำศยั คอนโดมเินียม อำคำรเพื่อกำรพำณิชย์ โรงแรม และโรงงำนอุตสำหกรรม อย่ำงไร 
กต็ำม บรษิทัก่อสรำ้งโครงกำรคอนโดมเินียมในพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร และในพื้นทีท่ี่มที ำเลดนีอกเขต
เมอืงเป็นส่วนใหญ่ โดยบรษิัทมกีลุ่มลูกคำ้ที่เป็นผู้ประกอบกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ที่มชีื่อเสยีงซึ่ง
ส่วนใหญ่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท ำใหบ้รษิัทเป็นที่ยอมรบัและมชีื่อเสยีงใน
ดำ้นกำรก่อสรำ้งโครงกำรต่ำง ๆ ใหแ้ล้วเสรจ็ไดต้ำมแผนงำนอกีดว้ย ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ บรษิทัไดร้บั
สญัญำงำนก่อสรำ้งใหม่ ๆ ซึ่งมมีลูค่ำอยู่ทีร่ะดบั 3.5-4.5 พนัล้ำนบำทต่อปี ถงึแมว้่ำอุตสำหกรรมจะอยู่
ในช่วงขำลง แต่บรษิทักย็งัมสีญัญำใหมก่บัลูกคำ้มลูค่ำ 3.3 พนัลำ้นบำทในปี 2563  

มีกำรกระจกุตวัของลูกค้ำ 

ควำมแขง็แกร่งของบรษิทัถูกลดทอนจำกกำรที่บรษิทัเน้นงำนก่อสรำ้งโครงกำรคอนโดมเินียมเป็นหลกั
ซึง่จะมผีลกระทบอย่ำงมำกหำกตลำดอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศอยู่ในภำวะซบเซำ ทัง้นี้ บรษิทัยงัคงมี
งำนเกอืบทัง้หมดเป็นงำนก่อสรำ้งโครงกำรคอนโดมเินียมซึ่งมำจำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนน้อยรำย ณ 
เดอืนกนัยำยน 2563 บรษิทัมมีลูค่ำงำนในมอืทีร่อส่งมอบ (Backlog) จ ำนวน 9 พนัลำ้นบำท โดยลูกคำ้
รำยใหญ่ที่สุด 3 รำยคอื บรษิทั เอม็ควิดีซ ีทำวน์ รอยลั เพลส จ ำกดั บรษิทั อนันดำ ดเีวลลอปเมน้ท ์ 
จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่มูลค่ำงำนจำกลูกคำ้ทัง้ 3 รำยนี้
มสีดัส่วนถงึ 70% ของมูลค่ำงำนในมอืที่รอส่งมอบทัง้หมดของบรษิทั ทัง้นี้ ควำมเสีย่งจำกกำรกระจุก
ตวัจำกกำรมลีูกค้ำน้อยรำยจะส่งผลในด้ำนลบต่ออนัดบัเครดิตของบรษิัท อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสี่ยง
ดงักล่ำวลดทอนลงไดบ้ำงส่วนเนื่องจำกลูกคำ้ใหญ่ทัง้ 3 รำยดงักล่ำวมคีวำมน่ำเชื่อถอืสงู  

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอ่อนแอลง 

บรษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนต ่ำกว่ำประมำณกำรของทรสิเรทติ้ง ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิทัมี
รำยได้อยู่ที่ 3 พนัล้ำนบำทลดลงเพียง 2% จำกปีก่อน แต่อตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงมำอยู่ที่ 9.8%เมื่อ
เทียบกบัที่เคยท ำได้ระดบั 13%-15% ในช่วงหลำยปีก่อนหน้ำ ซึ่งส่งผลใหบ้รษิทัมกี ำไรก่อนดอกเบี้ย
จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอยู่ที ่237 ลำ้นบำท ลดลงถงึ 22% จำกปีก่อน 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิัทอ่อนแอลงเนื่องจำกกำรแข่งขนัที่รุนแรงในอุตสำหกรรมของ
บริษัทรบัเหมำก่อสร้ำงด้วยกัน อีกทัง้ ธุรกิจรบัเหมำก่อสร้ำงของบรษิัทก็กระจุกตัวอยู่ในโครงกำร
คอนโดมเินียม ซึ่งรบัผลกระทบอย่ำงมำกจำกกำรชะลอตวัของตลำดอสงัหำรมิทรพัย์ บรษิัทจึงต้อง
ประมูลงำนแข่งขนักันมำกขึ้นเพื่อให้ได้งำนใหม่ ๆ ยิง่ไปกว่ำนัน้ บรษิัทยงัเผชิญกบัต้นทุนเกินกว่ำ
ประมำณกำรในบำงโครงกำรที่มมีูลค่ำงำนที่สงูอกีด้วย จงึส่งผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกจิรบัเหมำ
ก่อสรำ้งลดลงมำอยู่ที่ 8.4% ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ซึ่งเป็นระดบัที่ต ่ำที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่ำน
มำ ท ำใหท้รสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะมกี ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอยู่

  

บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 13/2564 

 22 กมุภำพนัธ์ 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 21/02/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

11/04/60 BBB Stable 
30/06/57 BBB- Stable 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
อวยพร วชริกำญจนำภรณ์ 
auyporn@trisrating.com 
 

รพพีล มหพนัธ ์
rapeepol@trisrating.com  
 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่ำ 
monthian@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ที ่260 ลำ้นบำทในปี 2563 เมื่อเทยีบกบัระดบั 400-500 ลำ้นบำทต่อปีในช่วงทีผ่่ำนมำ   

ธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

บรษิทัพยำยำมขยำยธุรกจิเขำ้สู่ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อช่วยใหท้ัง้รำยไดแ้ละก ำไรเพิม่ขึน้ในระยะยำว บรษิทัลงทุนและพฒันำโครงกำรทีอ่ยู่อำศยั
ผ่ำนกิจกำรร่วมค้ำร่วมกบับรษิัทพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์รำยอื่น ๆ จ ำนวน 7 โครงกำรมูลค่ำรวมประมำณ 1.5 หมื่นล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม มเีพียง 3 
โครงกำรมลูค่ำ 2.7 พนัลำ้นบำททีม่กีำรเปิดขำยโครงกำร ขณะทีโ่ครงกำรทีเ่หลอืยงัคงไม่ไดพ้ฒันำโครงกำร  

นอกจำกนี้ บรษิัทยงัพฒันำโครงกำรที่อยู่อำศยัของตนเองผ่ำนบรษิัทย่อยอีกด้วย ซึ่งในช่วงกลำงปี 2563 บรษิัทได้เปิดขำยโครงกำรบ้ำนเดี่ยวในชื่อ 
“พรรณนำ” มูลค่ำโครงกำร 1.3 พนัล้ำนบำทและได้รบักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี โดยมยีอดขำย 23% ณ เดอืนกนัยำยน 2563 และมแีผนส่งมอบบ้ำนสรำ้ง
เสรจ็ใหลู้กคำ้มลูค่ำ 128 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2563 อกีดว้ย บรษิทัยงัมแีผนเปิดขำยโครงกำรบ้ำนเดีย่วมลูค่ำประมำณ 600-700 ลำ้นบำท
ในช่วงกลำงปี 2564 อีกด้วย นอกจำกนี้  บรษิัทยงัได้ซื้อที่ดินมำแล้ว 2 แปลงอยู่ที่สุขุมวทิ 24 และสุขุมวทิ 26 รวมมูลค่ำ 1.1 พนัล้ำนบำทเพื่อพฒันำ
โครงกำรคอนโดมเินียม อย่ำงไรก็ตำม ทัง้สองโครงกำรถูกชะลอออกไปเนื่องจำกควำมต้องกำรที่หดตวัลงของผูซ้ื้อทีเ่ป็นกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  

แนวโน้มตลำดอสงัหำริมทรพัยท่ี์ซบเซำ  

ในช่วงก่อนกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (โรคโควดิ 19) ตลำดอสงัหำรมิทรพัย์ของไทยก็มกีำรชะลอตวัจำกเศรษฐกจิในประเทศที่
อ่อนแออยู่แลว้ รวมถงึภำระหนี้ครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสงู และกำรปล่อยสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยัทีเ่ขม้งวดยิง่ขึน้ ดงันัน้โรคโควดิ 19 ยิง่ส่งผลใหส้ภำพเศรษฐกจิยิง่
อ่อนแอลงไปอีกและตลำดอสงัหำรมิทรพัย์ก็ซบเซำมำกขึ้น อุปสงค์จำกผู้ซื้อต่ำงชำติหยุดชะงกัจำกกำรควบคุมกำรเดินทำง ในส่วนของโครงกำร
คอนโดมเินียมนัน้ กำรเปิดขำยโครงกำรใหม่ในกรุงเทพมหำนครไดล้ดลงอย่ำงมำก อกีทัง้มกีำรลดรำคำขำยอย่ำงรุนแรงของบรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อระบำยสนิคำ้ทีเ่หลอืขำย โดยผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์หลำยรำยเปลีย่นไปพฒันำโครงกำรบ้ำนจดัสรรแทนโครงกำรคอนโดมเินียมเพื่อจบักลุ่มลูกคำ้ที่
ตอ้งกำรที่อยู่อำศยัที่แทจ้รงิ ควำมหวงัว่ำตลำดอสงัหำรมิทรพัยจ์ะสำมำรถฟ้ืนตวัไดค้อืกำรกระจำยวคัซนีไปทัว่โลกไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยทรสิเรทติ้ง
ไม่ได้คำดหวังว่ำตลำดจะสำมำรถฟ้ืนกลับมำเร็วได้ถึงระดับก่อนช่วงมีกำรระบำดของโรคโควิด 19 ทริสเรทติ้งมองว่ำในช่วงที่ซบเซำของภำค
อสงัหำรมิทรพัยจ์ะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อธุรกจิของบรษิทัทัง้งำนรบัเหมำก่อสรำ้งและโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

ผลกำรด ำเนินงำนถกูกดดนั 

ในระยะสัน้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัต้องเผชญิกบัควำมเสีย่งจำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิที่เปรำะบำง ผลกระทบจำก โรคโควดิ 19 
และภำวะกำรแข่งขนัทีรุ่นแรงของตลำด ภำยใต้ประมำณกำรพืน้ฐำนส ำหรบัปี 2564-2565 ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยได้จำกธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งจะอยู่ในช่วง 
4.5-5 พนัลำ้นบำทต่อปี ซึง่มำจำกมลูค่ำงำนในมอืทีม่อียู่ โดยมลูค่ำงำนในมอืทีร่อส่งมอบจะช่วยรกัษำระดบัรำยไดใ้น 3 ปีขำ้งหน้ำ คดิเป็นสดัส่วน 79% ใน
ปี 2564 และ 53% ในปี 2565 

อกีทัง้ในช่วงเวลำเดยีวกนั บรษิทัวำงแผนจะเปิดโครงกำรบ้ำนจดัสรรใหม่มูลค่ำ 1.5-1.7 พนัล้ำนบำทและตัง้งบประมำณซื้อที่ดนิไวท้ี่ 600-800 ล้ำนบำท 
ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยได้จำกธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ของบรษิทัจะอยู่ที่ 500-700 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งจะช่วยเพิม่รำยไดแ้ละอตัรำก ำไรของบรษิทัอย่ำง
มำก โดยทรสิเรทติ้งประมำณกำรว่ำรำยได้รวมของบรษิัทจะค่อย ๆ เพิม่ขึ้นจำก 4.2 พนัล้ำนบำทในปี 2563 ไปสู่ 6.5 พนัล้ำนบำทในปี 2565 อย่ำงไร 
กต็ำม ยงัคำดว่ำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัจะยงัคงถูกกดดนัจำกภำวะกำรแขง่ขนัที่รุนแรง แต่บรษิทัก็จะสำมำรถรกัษำระดบัอตัรำก ำไรขัน้ต้น
ไดท้ี ่10%-12% เอำไวไ้ด ้ทรสิเรทติ้งคำดว่ำก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจะฟ้ืนตวัมำจะอยู่ที่ระดบั 400-500 ลำ้นบำทต่อปี
ในช่วงปี 2564-2565 ในขณะทีเ่งนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนจะอยู่ในช่วง 300-350 ลำ้นบำทต่อปี 

ภำระหน้ีอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

กำรคงอนัดบัเครดติสะทอ้นว่ำทรสิเรทติง้คำดว่ำบรษิทัจะยงัคงมคีวำมรอบคอบในกำรจดักำรภำระหนี้ในระหว่ำงทีต่อ้งเผชญิกบัควำมไม่แน่นอนในแนวโน้ม
ของธุรกจิ ซึง่ในกำรประเมนิภำระหนี้ของบรษิทันัน้ทรสิเรทติ้งไดร้วมภำระหนี้ตำมสดัส่วนของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งเขำ้ไวด้ว้ยเพื่อสะทอ้นภำระหนี้ของบรษิทั
ในฐำนะผู้ร่วมลงทุนและผู้ค ้ำประกนั จำกประมำณกำรพื้นฐำนของทรสิเรทติ้ง คำดว่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิที่ปรบัปรุงแล้วของบรษิัทจะเพิม่ขึ้นไปสู่ระดบั
ประมำณ 1.6-1.8 พนัล้ำนบำทในช่วง 2 ปีขำ้งหน้ำจำก 947 ล้ำนบำท ณ เดอืนกนัยำยน 2563 ทรสิเรทติ้งคำดว่ำอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุน
ของบรษิทัน่ำจะอยู่ที่ประมำณ 40% ในช่วงปี 2564-2565 ซึ่งอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ ในส่วนของกระแสเงนิสดเพื่อกำรช ำระหนี้นัน้ อตัรำส่วนหนี้สนิทำง
กำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยน่ำจะอยู่ที่ประมำณ 3.5 เท่ำ และอตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบั 18%-20%  

มีสภำพคล่องทำงกำรเงินท่ีเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติเพื่อสะทอ้นว่ำบรษิทัจะมสีภำพคล่องทีเ่พยีงพอถงึแมอุ้ตสำหกรรมจะอยู่ในช่วงซบเซำ ณ เดอืนกนัยำยน 2563 บรษิทัมเีงนิสด
และเงนิลงทุนระยะสัน้มูลค่ำรวม 1.3 พนัลำ้นบำท เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำคำดว่ำจะอยู่ทีป่ระมำณ 240 ลำ้นบำท ใน
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ขณะเดยีวกนั บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้ส ำหรบัซื้อที่ดนิจ ำนวน 630 ล้ำนบำท ซึ่งบรษิทัมแีผนจะแปลงเงนิกู้ยมืระยะสัน้นี้ใหเ้ป็นเงนิกูโ้ครงกำรระยะยำวใน
ภำยหลงั ในขณะทีบ่รษิทัจะตอ้งด ำรงอตัรำส่วนภำระหนี้รวมสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่ใหเ้กนิ 2.5 เท่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัของ
เงนิกูท้ีม่กีบัธนำคำร ทัง้นี้ บรษิทัมอีตัรำส่วนดงักล่ำวอยู่ทีร่ะดบั 1.78 เท่ำ ณ เดอืนกนัยำยน 2563  

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

สมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนทีส่ ำคญั ๆ ของทรสิเรทติ้งส ำหรบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัในช่วงปี 2563-2565 มดีงัต่อไปนี้ 

• สญัญำงำนรบัเหมำก่อสรำ้งใหม่ ๆ จะมมีลูค่ำประมำณ 3.5 พนัลำ้นบำทต่อปี 
• โครงกำรทีอ่ยู่อำศยัใหม่ทีเ่ปิดขำยจะมมีลูค่ำ 700 ลำ้นบำทในปี 2564 
• รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสรำ้งจะอยู่ในช่วง 450-500 ลำ้นบำทต่อปี 
• รำยไดข้องบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมำณ 5.4 พนัลำ้นบำทในปี 2564 และประมำณ 6.5 พนัลำ้นบำทในปี 2565 
• อตัรำก ำไรขัน้ตน้จะอยู่ที่ระดบั 10%-12% 
• ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจะอยู่ที ่7%-8% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรอื “คงที่” สะท้อนถึงควำมคำดหวงัของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิัทจะรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในธุรกิจหลกัคอืงำน
รบัเหมำก่อสรำ้งได้อย่ำงต่อเนื่อง อกีทัง้บรษิทัจะรกัษำผลกำรด ำเนินงำนได้ใกล้เคยีงกบัที่ทรสิเรทติ้งประมำณกำรไว ้ทรสิเรทติ้งยงัคำดด้วยว่ำบรษิทัจะ
ยงัคงบรหิำรสภำพคล่องได้เป็นอย่ำงดเีและมคีวำมระมดัระวงัที่จะไม่ก่อภำระหนี้ที่ไม่จ ำเป็นในระหว่ำงที่ตลำดอสงัหำรมิทรพัย์ก ำลงัซบเซำ นอกจำกนี้ 
แมว้่ำภำระหนี้จะมโีอกำสเพิม่สงูขึน้เนื่องจำกกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ แต่ทรสิเรทติ้งก็คำดว่ำกระแสเงนิสดเพื่อกำรช ำระหนี้ของบรษิทัจะอยู่ใน
ระดบัทีป่ระมำณกำรเอำไว ้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดิตยงัไม่มแีนวโน้มที่จะปรบัเพิม่ขึน้ในในระยะใกล้ อย่ำงไรก็ตำม หำกบรษิัทสำมำรถปรบัเพิม่รำยได้และสำมำรถท ำก ำไรใหสู้งขึ้นจำกระดบั
ปัจจุบนัอย่ำงมนีัยส ำคญัเป็นระยะเวลำนำนอย่ำงต่อเนื่องในขณะทีภ่ำระหนี้ยงัคงอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้กอ็ำจมกีำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติต่อไป  

ในทำงกลบักนั อนัดบัเครดติ/และหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจปรบัลดลงได้หำกบรษิัทสูญเสยีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไรลดลงเป็นระยะเวลำนำนอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ อนัดบัเครดติกอ็ำจปรบัลดลงไดห้ำกบรษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนที่อ่อนแอกว่ำทีป่ระมำณกำรไว ้หรอืบรษิทั
มกีำรลงทุนจ ำนวนมำกในโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์จนท ำใหโ้ครงสรำ้งทำงกำรเงนิและกระแสเงนิสดเพื่อกำรช ำระหนี้ของบรษิทัอ่อนแอลงอย่ำงมำก
จนเป็นเหตุใหอ้ตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเกนิกว่ำ 5 เท่ำเป็นเวลำต่อเนื่อง 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั * 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ---------------- 
 

 
ม.ค.-ก.ย. 

2563 
2562 2561 2560 2559 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 
 

3,040 4,304 3,903 4,505 3,444 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษ ี  156 348 477 428 352 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย  237 388 510 472 403 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  165 267 407 257 236 
ดอกเบีย้จ่ำยทีป่รบัปรุงแลว้  46 57 6 5 43 
เงนิลงทุน  30 47 55 17 26 
สนิทรพัยร์วม 

 
5,929 5,948 5,030 4,326 5,056 

หนี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

947 1,123 587 0 0 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
2,134 2,205 2,264 2,128 2,040 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว 
   

   
อตัรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ 
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยได ้(%) 

 7.81 9.03 13.07 10.47 11.69 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถำวร (%)  5.16 **         8.72 15.79 18.43 15.41 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 
5.20 6.83 84.14 101.84 9.28 

อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย  
ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) 

 
2.94 **         2.89 1.15 0.00 0.00 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิ (%)  23.79 **       23.76 69.37 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ
อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
30.72 33.74 20.60 0.00 0.00 

* งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราส่วนเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561  
 
 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) (PREB) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจดัอนัดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือค ำแนะน ำในลักษณะอื่นใด กำรจดัอันดบัและขอ้ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิดค้ ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงค์ของผูร้บัขอ้มูลรำยใดรำยหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบริษัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเ สยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


