
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั พรบีลิท์ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB” โดยอนัดบั
เครดิตสะท้อนถึงผลงานที่ เป็นที่ยอมรับของบริษัทในการก่อสร้างโครงการอาคารสูง รวมถึง
ความสามารถในการท าก าไรที่สม ่าเสมอ และสภาพคล่องทางการเงนิทีเ่พยีงพอ ทว่าจุดแขง็ดงักล่าว
ถูกลดทอนบางส่วนจากความเสีย่งที่อยู่ในระดบัสูงจากการกระจุกตวัของลูกคา้ ตลอดจนธรรมชาติที่ 
ผนัผวนและมกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง การประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิารณารวม
ไปถึงการขยายกจิการเชงิรุกสู่ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งจะส่งผลให้บรษิทัมภีาระหนี้เพิม่สูงขึ้น
อย่างรวดเรว็และเผชญิกบัความเสีย่งจากการด าเนินโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

มีผลงานเป็นท่ียอมรบั  

สถานะทางธุรกจิของบรษิทัเป็นทีย่อมรบัจากการมผีลงานทีย่าวนานในงานก่อสรา้งอาคารสูงจ านวน
มาก เช่น อาคารทีพ่กัอาศยั คอนโดมเินียม อาคารเพือ่การพาณชิย ์โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม  

บรษิทัก่อสรา้งโครงการคอนโดมเินียมในพืน้ทีก่รุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่และในพืน้ทีท่ีม่ที าเลทีด่นีอกเขต
เมอืง บรษิทัมกีลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ชี ือ่เสยีงซึง่ส่วนใหญ่จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จากการทีผู่ป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มกีารเปิดขายโครงการคอนโดมเินียมใหม่จ านวนมาก
ในแต่ละปีจงึท าใหบ้รษิทัไดร้บังานก่อสรา้งจากผูป้ระกอบการดงักล่าวหลายราย โดยมลูค่างานทีบ่รษิทั
ได้รบัการว่าจ้างจะอยู่ที่ระดบั 4,000-8,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2555-2560 ในขณะที่ในปี 2561 
บรษิทัไดล้งนามในสญัญางานใหมแ่ลว้ทีม่ลูค่าประมาณ 3,800 ลา้นบาท  

ความสามารถในการท าก าไรท่ีแขง็แกร่ง 

บรษิัทใช้เทคโนโลยกีารก่อสร้างด้วยระบบ Pre-cast ซึ่งช่วยให้บรษิัทสามารถควบคุมต้นทุนและ
ระยะเวลาก่อสรา้งไดต้ามแผน ทัง้นี้ ทัง้ต้นทุนและระยะเวลาก่อสรา้งถอืว่าเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ของบรษิทั โดยทัว่ไปแล้วบรษิทัจะรบังานใหม่ในโครงการที่มมีูลค่าเหมาะสมกบัต้นทุนและสามารถ
สรา้งก าไรใหแ้ก่บรษิัท จงึท าใหบ้รษิทัสามารถรกัษาการท าก าไรทีแ่ขง็แกร่งเอาไวไ้ดใ้นช่วงหลายปีที่
ผ่านมา ซึง่บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งสงูกว่า 10%  

ผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2561 ดกีว่าประมาณการของทรสิเรทติ้ง ถงึแมว้่ารายไดจ้ะต ่ากว่าที่
คาดโดยบรษิทัมรีายไดใ้นปี 2561 อยู่ที ่3,900 ลา้นบาทซึ่งลดลง 13% จากปีก่อน แต่บรษิทักม็อีตัรา
ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นเป็น 18% ในปี 2561 จากระดับ 14%-15% ในช่วงปี 2558-2560 นับว่าบริษัท
สามารถท าอตัราก าไรขัน้ตน้ไดส้งูกว่าบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ดว้ยกนั 
ส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที ่510 ลา้นบาทในปี 
2561  

มีความเส่ียงจากการกระจกุตวัของลกูค้าอยู่ในระดบัสงู 

โครงการก่อสร้างที่บรษิัทได้รบัมาเกอืบทัง้หมดเป็นงานก่อสร้างโครงการคอนโดมเินียม รายไดข้อง
บรษิทัตอ้งพึง่พาลกูคา้รายใหญ่จ านวนน้อยราย โดยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา รายไดส้่วนใหญ่ของบรษิทัมา
จากลกูคา้ 4 ราย คอื บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) มลูนิธวิดัพระธรรมกาย บรษิทั 
ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งแต่ละราย
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 20%-35% ของรายไดร้วมต่อปี  

 

  

บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 26/2562 
 8 มีนาคม 2562 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 20/02/61 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

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

 

ติดต่อ: 
อวยพร วชริกาญจนาภรณ์ 
auyporn@trisrating.com 
 

รพพีล มหพนัธ ์
rapeepol@trisrating.com  
 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่า 
monthian@trisrating.com 
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ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัมมีลูค่างานรอส่งมอบ (Backlog) จ านวน 8,100 ลา้นบาท บรษิทัมลีูกคา้รายใหญ่ทีสุ่ด 2 รายคอืบรษิทัอนันดา ดเีวลลอปเมน้ท์ และ 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ซึ่งมลูค่างานของลูกคา้ทัง้ 2 รายนี้มสีดัส่วนถงึ 66% ของมลูค่างานรอส่งมอบทัง้หมดของบรษิทั ทัง้นี้ ความเสีย่งจากการ
กระจุกตวัจากการมลีกูคา้น้อยรายจะส่งผลลบต่ออนัดบัเครดติของบรษิทั อย่างไรกต็าม ความเสีย่งดงักล่าวถูกลดทอนลงเนื่องจากความเสีย่งของการไม่ได้
รบัช าระเงนิจากลกูคา้หลกัอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

อนัดบัเครดติยงัมขีอ้จ ากดัจากธรรมชาตทิีผ่นัผวนของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งอกีดว้ย ในขณะทีว่งจรธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งกม็อีทิธพิลมาจากธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีค่วามต้องการคอนโดมเินียมลดลงซึ่งจะกระทบกบัรายไดข้องบรษิทั นอกจากนี้ การแข่งขนัที่
รุนแรงในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งกย็งัเป็นปัจจยัลบต่อการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยเช่นกนั 

การขยายกิจการสู่ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยจ์ านวนมาก 

บรษิทักลบัเขา้สู่ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์กีครัง้ภายหลงัจากทีไ่ดข้ายบรษิทัย่อยรายส าคญัคอื บรษิทั บลิท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ออกไป บรษิทัได้
ก่อตัง้ บรษิัท พรบีลิท์ โฮลดิ้ง จ ากดั เพื่อให้เป็นบรษิัทโฮลดิ้งที่ท าหน้าทีล่งทุนและพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัผ่านกจิการร่วมค้า ร่วมกบับรษิัทพฒันา
อสงัหารมิทรพัยร์ายอื่น ๆ นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดต้ัง้ บรษิทั อสี แอม อาร ์จ ากดั เพือ่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัเองอกีดว้ย 

บรษิทัมแีผนจะขยายกจิการในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นเชงิรุกเป็นอย่างมากซึง่เกนิกว่าความคาดหมายของทรสิเรทติ้ง ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัพรบีลิท์
โฮลดิง้ไดล้งทุนในโครงการคอนโดมเินียม 3 โครงการและบา้นเดีย่วอกี 1 โครงการดว้ยมลูค่ารวมประมาณ 5,200 ลา้นบาท และในปีนี้บรษิทัอสีแอมอาร์ก็
วางแผนจะเปิดขายคอนโดมเินียม 2 โครงการและบา้นเดีย่วอกี 1 โครงการดว้ยมลูค่ารวมประมาณ 4,300 ลา้นบาท ปัจจุบนัโครงการทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบรษิทั
คอืโครงการคอนโดมเินียมที่ตัง้อยู่ในซอยสุขุมวทิ 24 ซึ่งมมีูลค่าประมาณ 2,500 ลา้นบาท ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าบรษิัทอสีแอมอาร์ยงัวางแผนจะเปิดขาย
โครงการทีอ่ยู่อาศยัมลูค่า 3,000-4,000 ลา้นบาทต่อปีและตัง้งบประมาณซื้อทีด่นิไวท้ี ่1,000 ลา้นบาทต่อปีอกีดว้ย 

ทรสิเรทติ้งมมีุมมองว่าธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จะช่วยเพิม่รายได้และก าไรให้แก่บรษิทั การมจีุดแขง็ในงานก่อสรา้งจะช่วยให้บรษิทัได้รบังานจาก
โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัไดร้่วมลงทุนไว ้ยิง่กว่านัน้ บรษิทัจะมกี าไรจากทัง้การขายอสงัหารมิทรพัย์และก าไรจากงานรบัเหมาก่อสรา้งดว้ย 
ในระยะต่อไปบรษิทัจะมรีายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์มม่ากนกัในปี 2562 แต่รายไดจ้ะเพิม่ขึน้เกนิกว่า 1,000 ลา้นบาทต่อปีตัง้แต่ปี 2563 เป็น
ตน้ไป  

เผชิญความเส่ียงในการด าเนินโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละภาระหน้ีท่ีเพ่ิมขึน้  

ความเสีย่งจากการด าเนินโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เป็นประเดน็กงัวลต่ออนัดบัเครดติของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัอาจต้องเผชญิกบัความเสีย่งหลายๆ 
ดา้นไมว่่าจะเป็น ปรมิาณคอนโดมเินียมทีล่น้ตลาด มาตรการสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ขม้งวดยิง่ขึน้ และความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัในสนิคา้ระดบับนทีต่ ่ากว่า
คาด ในขณะทีช่ ือ่เสยีงของแบรนดส์นิคา้ของบรษิทัทีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กันัน้ทรสิเรทติ้งมองว่าบรษิทัน่าจะต้องน าเสนอสนิคา้ทีต่รงกบัความต้องการของลูกคา้
และมรีะดบัราคาทีแ่ขง่ขนัไดม้ากกว่านี้ ทัง้นี้ ดว้ยสภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในตลาดทีอ่ยู่อาศยั บรษิทัอาจจะไดร้บัผลกระทบจากโครงการทีม่ยีอดขายชา้ 

การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของบรษิทัน ามาซึง่ภาระหนี้ทีเ่พิม่ขึน้ อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้ถงึระดบั 20.6% ในปี 2561 จากการ
ซื้อทีด่นิจ านวนมากเป็นส่วนใหญ่ จากการทีบ่รษิทัด าเนินการตามแผนการเตบิโตอย่างรวดเรว็ในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่าภาระหนี้ของ
บรษิทัจะเพิม่สงูขึน้ 

ในการประเมนิภาระหนี้ของบรษิทั ทรสิเรทติ้งไดร้วมภาระหนี้ของกจิการร่วมคา้เขา้ไวด้ว้ยเพื่อสะทอ้นภาระหนี้ของบรษิัทในฐานะผู้ร่วมลงทุนและผูค้ ้า
ประกนั จากประมาณการพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าหนี้สนิทางการเงนิที่ปรบัปรุงแล้วของบรษิทัจะเพิม่ไปสู่ระดบัประมาณ 3,000-3,500 ล้านบาท
ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าจาก 587 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิัทน่าจะเพิม่ขึ้นเป็น 55% ในปี 2563 แต่จะ 
ค่อย ๆ ลดลงหลงัจากทีบ่รษิทัรบัรูร้ายไดจ้ านวนมากจากการขายทีอ่ยู่อาศยั 

สภาพคล่องทางการเงินท่ีเพียงพอ 

ถงึแมว้่าภาระหนี้จะเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก แต่ทรสิเรทติ้งกค็าดว่าบรษิทัจะสามารถสรา้งกระแสเงนิสดไดใ้นจ านวนทีม่ากกว่าจนเพยีงพอกบัภาระหนี้ทีก่่อ
ไว ้ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าในช่วงปี 2562-2564 ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ะเพิม่กระแสเงนิสดจ านวนมากใหแ้ก่บรษิทัในช่วงดงักล่าว รายไดห้ลกัจะ
ยงัคงมาจากธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง อย่างไรกต็าม การเตบิโตของรายไดแ้ละกระแสเงนิสดจะมาจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจะเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อโครงการคอนโดมเินียมทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบรษิทัเริม่ส่งมอบและรบัรูเ้ป็นรายได้ ภายใต้
ประมาณการพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะเพิม่ขึน้เป็น 1,100 ลา้นบาทในปี 
2564 และเงนิทุนจากการด าเนินงานจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 300-800 ลา้นบาทต่อปี 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าระดบัของกระแสเงนิสดเพื่อรองรบัภาระหนี้ของบรษิทัจะอ่อนแอลงในปี 2562 และปี 2563 แต่จะปรบัตวัเพิม่ขึน้ในปี 2564 ซึ่งโดยรวม
แล้วอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิจะอยู่ในช่วง 12%-24% ในขณะทีก่ าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
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จ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายคาดว่าจะอยู่ในระดบัเกนิกว่า 5 เท่า 

บรษิทัมสีภาพคล่องทีแ่ขง็แกร่ง โดยบรษิทัมเีงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้มลูค่ารวม 749 ลา้นบาท ณ เดอืนธนัวาคม 2561 เงนิทุนจากการด าเนินงานของ
บรษิทัในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 300 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบัซื้อทีด่นิจ านวน 748 ลา้นบาททีจ่ะ
ครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า โดยบรษิทัมแีผนจะแปลงเงนิกูย้มืระยะสัน้นี้ไปเป็นเงนิกูโ้ครงการระยะยาวในภายหลงั 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 ภายใตส้มมตฐิานกรณพีืน้ฐาน ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมรีายไดป้ระมาณ 4,500-7,000 ลา้นบาทในช่วงปี 2562-2564 
 ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิัทจะอยู่ที่ระดบั 13%-19% และอตัราก าไรจากการด าเนินงานจะอยู่ที่ระดบั 8%-14% ในช่วง 3 ปี

ขา้งหน้า 
 บรษิทัจะไดส้ญัญางานรบัเหมาก่อสรา้งใหม ่ๆ มลูค่าประมาณ 3,500 ลา้นบาทต่อปี 
 บรษิทัจะเปิดขายโครงการทีอ่ยู่อาศยัใหมม่ลูค่า 3,000-4,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2564 
 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อทุน (รวมภาระหนี้จากกจิการร่วมคา้ตามสดัส่วนการค ้าประกนั) ของบรษิทัคาดว่าจะอยู่ทีร่ะดบัไมเ่กนิ 55% ในช่วง 3 

ปีขา้งหน้า 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะรกัษาความสามารถในการแข่งขนัในธุรกจิหลกัไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง อกีทัง้บรษิทัจะรกัษาความสามารถในการท าก าไรไดใ้กลเ้คยีงกบัประมาณการ บรษิทัขยายกจิการไปในธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัรุนแรงซึ่งจะส่งผลให้
บรษิทัมภีาระหนี้ทีสู่งขึน้และเพิม่ความเสีย่งจากการด าเนินงานใหม้มีากขึน้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะสามารถสรา้งกระแสเงนิสดจ านวนมากจากธุรกจิ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ดต้ามแผน ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการภาระหนี้ไดแ้ละจะยงัคงมคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิในระดบัทีน่่าพอใจ  

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติยงัไมม่แีนวโน้มทีจ่ะมกีารปรบัเพิม่ในช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า ส่วนปัจจยัทีจ่ะช่วยสนบัสนุนการปรบัเพิม่อนัดบัเครดติได้นัน้ม ี2 ประการคอื 
รายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรทีป่รบัสงูขึน้เป็นระยะเวลานานอยา่งต่อเนื่องประการหนึ่ง และภาระหนี้ทีไ่ดร้บัการบรหิารจดัการอย่างระมดัระวงัอกี
ประการหนึ่ง  

ในทางกลบักนั อนัดบัเครดติ/และหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงได้หากบรษิทัสูญเสยีความสามารถในการแข่งขนั หรอืในกรณีที่รายไดแ้ ละ
ความสามารถในการท าก าไรลดลง หรอืหากการลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ท าใหร้ะดบัภาระหนี้เพิม่สูงขึน้และท าใหโ้ครงสรา้งทางการเงนิ
ของบรษิทัอ่อนแอลงอย่างมาก 
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ---------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------------- 
  2561 2560 2559 2558            2557 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  3,903 4,505 3,444 4,158 6,190 
ก าไรจากการด าเนินงาน  510 459 392 408 395 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  477 428 352 381 387 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  510 472 403 433 436 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  412 260 262 326 348 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  1 1 18 22 5 
เงนิลงทุน  55 17 26 21 46 
สนิทรพัยร์วม  5,030 4,326 5,056 5,253 4,744 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  587 0 0 0 0 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  2,264 2,128 2,040 1,409 1,291 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 13.07 10.19 11.37 9.82 6.37 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  15.79 18.43 15.41 18.59 25.15 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 386.18 401.57 22.04 20.08 79.86 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  70.18 ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
* งบการเงนิรวม 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561  
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  31 ตุลาคม 2550 
 
 
  

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

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


