
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั พรบีลิท์ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB” พร้อมด้วย
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึผลงานที่เป็นที่ยอมรบัของ
บรษิทัในการก่อสร้างโครงการอาคารสูง รวมถงึความสามารถในการท าก าไรที่แขง็แกร่ง และสภาพ
คล่องทางการเงนิทีเ่พยีงพอ ทว่าจุดแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัสงูจาก
การกระจุกตวัของลกูคา้และแนวโน้มทีซ่บเซาของธุรกจิก่อสรา้งภายในประเทศในภาคอสงัหารมิทรพัย์ 
นอกจากนี้ การประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิารณารวมไปถงึภาระหนี้ของบรษิทัทีม่แีนวโน้มจะเพิม่สูงขึน้
และความเสีย่งจากการด าเนินโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ซึง่เป็นธุรกจิทีบ่รษิทัมกีลยุทธ์ทีจ่ะเขา้ไป
ด าเนินการอกีดว้ย 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรบั  

สถานะทางธุรกจิของบรษิทัอยู่ในระดบัทีด่จีากการมผีลงานในการก่อสรา้งอาคารสูงทีไ่ดร้บัการยอมรบั
เป็นอย่างมาก ทัง้นี้ บรษิทัมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่้จกัอย่างดใีนงานก่อสร้างอาคารสูงให้แก่ลูกค้าในหลายๆ 
ภาคธุรกิจ เช่น อาคารที่พักอาศยั คอนโดมิเนียม อาคารเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ บรษิัทยงัมชีื่อเสยีงในด้านการก่อสรา้งโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสรจ็ไดต้าม
แผนงานอกีดว้ย 

บรษิทัก่อสรา้งโครงการคอนโดมเินียมในพื้นทีก่รุงเทพฯ และในพื้นทีท่ีม่ที าเลดนีอกเขตเมอืงเป็นส่วน
ใหญ่ โดยบริษัทมกีลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่มชีื่อเสยีงซึ่งส่วนใหญ่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา บรษิทัไดร้บัสญัญางานก่อสรา้งใหม ่ๆ ซึง่มมีลูค่าอยู่ทีร่ะดบั 3.5-5.5 พนัลา้นบาท
ต่อปี ในขณะทีใ่นช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 บรษิทัไดล้งนามในสญัญางานใหม่ไปแลว้ทีม่ลูค่า 4.1 
พนัลา้นบาท  

การมีวินัยท่ีต่อเน่ืองช่วยรกัษาความสามารถในการท าก าไรให้แขง็แกร่ง 

บรษิทัมมีาตรการในการรกัษาวนิยัในการท างานมาอย่างยาวนานเพื่อทีจ่ะรกัษาระดบัอตัราก าไรเอาไว้
อย่างต่อเนื่อง โดยทัว่ไปแล้วบริษัทจะหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์การแข่งขนัทางด้านราคาเพื่อให้ได้
สญัญาใหม่ทีม่รีายไดสู้งขึ้น ในทางตรงขา้ม บรษิทัจะเลอืกรบังานใหม่ในโครงการทีม่มีลูค่าเหมาะสม
กบัต้นทุนมากกว่าโดยเน้นเฉพาะโครงการทีม่คีวามเป็นไปได้และสามารถสรา้งก าไรใหแ้ก่บรษิทัเป็น
ส่วนใหญ่  

บรษิัทใชเ้ทคโนโลยรีะบบคอนกรตีส าเร็จรูป (Pre-cast Concrete) ในการก่อสรา้งซึ่งช่วยใหบ้รษิัท
สามารถควบคุมตน้ทุนและระยะเวลาในการก่อสรา้งไดต้ามแผน ทัง้นี้ ทัง้ต้นทุนและระยะเวลาก่อสรา้ง
ถอืว่าเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบรษิทั โดยบรษิัทมอีตัราก าไรขัน้ต้นในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งที่
ประมาณ 12%-15% ซึง่นบัว่าสงูกว่าบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยกนั 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ท าได้ใกล้เคยีงกบัประมาณการของ 
ทรสิเรทติ้งแมว้่ารายไดจ้ะต ่ากว่าคาดกต็าม โดยบรษิทัมรีายไดอ้ยู่ที ่3.1 พนัลา้นบาทซึง่ลดลง 2% จาก
ปีก่อน แต่บรษิทักม็อีตัราก าไรขัน้ตน้อยู่ในระดบัสงูที ่14.4% ซึง่ส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย 
ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที ่304 ลา้นบาท  

  

  

บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 18/2563 
 21 กมุภาพนัธ์ 2563 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 08/03/62 
 

 
   

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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ยงัคงมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของลกูค้าอยู่ในระดบัสงู 

ความแขง็แกร่งของบรษิทัถูกลดทอนบางส่วนจากการทีโ่ครงการก่อสรา้งทีบ่รษิทัไดร้บัมาเกอืบทัง้หมดนัน้เป็นงานก่อสรา้งโครงการคอนโดมเินียมซึ่งมา
จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทคอื บรษิัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
โครงการคอนโดมเินียมของลกูคา้ดงักล่าวสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 25% โดยเฉลีย่ในแต่ละปี  

ณ เดอืนกนัยายน 2562 บรษิทัมมีลูค่างานในมอืที่รอส่งมอบ (Backlog) จ านวน 9.5 พนัลา้นบาท บรษิัทมลีูกค้ารายใหญ่ที่สุด 2 รายคอืบรษิัทอนันดา   
ดเีวลลอปเมน้ท ์ และ บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมลูค่างานจากลูกคา้ทัง้ 2 รายนี้มสีดัส่วนถงึ 60% ของมลูค่างานในมอืทีร่อส่งมอบ
ทัง้หมดของบรษิทั ทัง้นี้ ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัจากการมลีูกค้าน้อยรายจะส่งผลในด้านลบต่ออนัดบัเครดติของบรษิัท อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ง
ดงักล่าวกล็ดทอนลงเนื่องจากลกูคา้ใหญ่ทัง้ 2 รายดงักล่าวมคีวามน่าเชือ่ถอืสูง ซึ่งความเสีย่งของการไม่ไดร้บัช าระเงนิจากลูกคา้ทัง้ 2 รายนี้อยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้

อนัดบัเครดติยงัมขีอ้จ ากดัจากธรรมชาตทิีผ่นัผวนของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งอกีดว้ย ในขณะทีว่งจรธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งกไ็ดร้บัอทิธพิลจากธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นส่วนใหญ่ ในช่วงทีธุ่รกจิอสงัหารมิทรพัยซ์บเซาเป็นเวลานานนัน้จะส่งผลกระทบต่อกระแสรายไดข้องบรษิทั นอกจากนี้ การแข่งขนัที่
รุนแรงในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งกย็งัเป็นปัจจยัลบต่อการด าเนินงานของบรษิทัอกีดว้ยเช่นกนั 

ขยายกิจการสู่ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยอี์กครัง้ 

บรษิทักลบัเขา้สู่ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์กีครัง้ภายหลงัจากทีไ่ดข้ายบรษิทัย่อยรายส าคญัออกไปในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาเพือ่ช่วยใหท้ัง้รายไดแ้ละก าไร
เพิม่ขึ้นอีกเลก็น้อย ในครัง้นี้บรษิทัลงทุนและพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัผ่านกจิการร่วมค้าร่วมกบับรษิัทพฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายอื่น ๆ มูลค่ารวม
ประมาณ 6.6 พนัลา้นบาท ซึง่โครงการทีพ่ฒันาภายไดก้จิการร่วมคา้ประกอบดว้ยทาวน์โฮม 3 โครงการและคอนโดมเินียม 3 โครงการ นอกจากนี้ บรษิทั
ยงัพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัของตนเองจ านวน 4 โครงการอกีดว้ยซึง่ประกอบดว้ยคอนโดมเินียม 2 โครงการในท าเลทีด่ใีนเขตกรุงเทพฯ และบา้นเดีย่วอกี 
2 โครงการในท าเลรอบนอกกรุงเทพฯ โดยโครงการเหล่านี้มมีลูค่ารวม 5.2 พนัลา้นบาท 

เนื่องจากชื่อเสยีงของแบรนด์สนิค้าทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทัยงัไม่เป็นที่รูจ้กั ทรสิเรทติ้งจงึมองว่าบรษิทัน่าจะต้องน าเสนอสนิคา้ทีต่รงกบัความต้องการของ
ลูกค้าและมรีะดบัราคาที่แข่งขนัได้มากกว่านี้ ทัง้นี้ ด้วยสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในตลาดที่อยู่อาศยั บรษิัทอาจจะได้รบัผลกระทบจากโครงการที่มี
ยอดขายชา้ 

ตลาดอสงัหาริมทรพัยท่ี์ซบเซาเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัต่อการด าเนินธรุกิจ  

ทรสิเรทติ้งมองว่าปัจจยักดดนัต่อการด าเนินธุรกจิทีส่ าคญัของบรษิทัคอืภาวะอุปสงคท์ีซ่บเซาของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ซึง่มสีาเหตุมาจากหลายปัจจยั เช่น 
การชะลอตวัของเศรษฐกจิ ก าลงัซื้อทีอ่่อนแอของทัง้ผูซ้ื้อภายในประเทศและต่างชาติ รวมถงึระดบัหนี้ครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู ยิง่ไปกว่านัน้ ทรสิเรทติ้งยงั
คาดว่าภาคอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัผลกระทบในทางลบเมือ่เกณฑก์ารก ากบัดแูลสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยัเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มี
ผลบงัคบัใชเ้ตม็ทีแ่ลว้อกีดว้ย ทัง้นี้ จะเหน็ไดจ้ากตวัเลขในปี 2562 ทีบ่รษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติมกีารเปิดขายโครงการใหม่
ลดลงถึง 20% จากปี 2561 โดยเฉพาะโครงการคอนโดมเินียมนัน้ลดลงถึง 40% ในสถานการณ์ดงักล่าวทริสเรทติ้งคาดว่าการฟ้ืนตัวของภาค
อสงัหารมิทรพัยย์งัคงอยู่ห่างไกล 

ภาวะทีซ่บเซาของตลาดอสงัหารมิทรพัยจ์ะส่งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัจากหลายๆ สาเหตุ ประการแรก บรษิทัมลีูกคา้หลกัเป็น
บรษิัทพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่ก าลงัเผชิญกบัภาวะตลาดที่ซบเซา ประการที่สอง ธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างของบรษิัทกระจุกตวัอยู่เฉพาะการก่อสร้าง
โครงการคอนโดมเินียมเท่านัน้ ยิง่ไปกว่านัน้ ภาวะซบเซาของตลาดทีอ่ยู่อาศยัและราคาที่ลดลงก็ยิง่จะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อยอดขายโครงการทีอ่ยู่
อาศยัของบรษิทัอกีดว้ย 

จากผลกระทบดงักล่าวทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะชะลอแผนการเตบิโตในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ลง โดยคาดว่าบรษิทัจะหยุดพฒันาโครงการหลายๆ 
โครงการจนกว่าสภาวะตลาดจะฟ้ืนกลบัมา แผนการเปิดโครงการใหม่และซื้อทีด่นิเพิม่กค็วรจะชะลอออกไปดว้ยเช่นกนั ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่ารายไดจ้าก
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัจะยงัคงมไีมม่ากนกัในช่วง 3 ปีขา้งหน้าเมือ่พจิารณาจากโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 

คาดว่าความสามารถในการท าก าไรจะลดลง 

ภายใตป้ระมาณการพืน้ฐานส าหรบัปี 2563-2565 ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดร้วมของบรษิทัจะอยู่ในช่วง 5-6 พนัลา้นบาทต่อปี โดยรายไดส้่วนใหญ่จะมาจาก
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะรักษาผลการด าเนินงานที่ดีเอาไว้ได้จากการมีมาตรการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและ 
กลยุทธ์การรบังานก่อสร้างที่มอีัตราก าไรสูง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทคาดว่า น่าจะปรบัตัวลดลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า 
อนัเนื่องมาจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งและภาวะชะลอตวัในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าอตัราก าไรขัน้ตน้โดยรวมของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 12%-13% เมือ่เทยีบกบัระดบั 14%-18% ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ส่วน
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายนัน้น่าจะอยู่ทีร่ะดบั 350-400 ลา้นบาทต่อปี ในขณะทีเ่งนิทุนจากการด าเนินงานจะอยู่ในช่วง 
250-300 ลา้นบาทต่อปี 

ภาระหน้ีเพ่ิมขึน้แต่อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ทรสิเรทติ้งคงมมุมองว่าภาระหนี้ของบรษิทัน่าจะเพิม่สูงขึน้ในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้าเพื่อใชใ้นการพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วน
หนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัน่าจะอยู่ในช่วง 30%-35% ซึง่ต ่ากว่าประมาณการก่อนหน้าทีร่ะดบัประมาณ 50%-55% เนื่องจากทรสิเรทติ้งคาดว่า
บรษิทัจะชะลอแผนการลงทุนส่วนใหญ่ออกไป และในส่วนของกระแสเงนิสดเพื่อการช าระหนี้นัน้ อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายน่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 3 เท่าในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

ในการประเมนิภาระหนี้ของบรษิทันัน้ทรสิเรทติ้งไดร้วมภาระหนี้ตามสดัส่วนของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ไวด้ว้ยเพื่อสะทอ้นภาระหนี้ของบรษิทัในฐานะผูร้่วม
ลงทุนและผูค้ ้าประกนั จากประมาณการพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าหนี้สนิทางการเงนิที่ปรบัปรุงแลว้ของบรษิัทจะเพิม่ขึ้นไปสู่ระดบัประมาณ 2-2.5 
พนัลา้นบาทในช่วง 3 ปีขา้งหน้าจาก 1.5 พนัลา้นบาท ณ เดอืนกนัยายน 2562  

มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าบรษิทัจะมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า ณ เดอืนกนัยายน 2562 บรษิทัมเีงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้มลูค่ารวม 
883 ลา้นบาท เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าคาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 250 ลา้นบาท ทัง้นี้ ณ เดอืนกนัยายน 2562 บรษิทัมี
เงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบัซื้อทีด่นิจ านวน 711 ลา้นบาททีจ่ะครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า โดยบรษิทัมแีผนจะแปลงเงนิกูย้มืระยะสัน้นี้ใหเ้ป็น
เงนิกูโ้ครงการระยะยาวในภายหลงั ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าทรสิเรทติ้งประมาณการว่าอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัจะ
อยู่ทีร่ะดบัเกนิกว่า 20% ในขณะทีก่ าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายคาดว่าจะอยู่ทีร่ะดบัเกนิกว่า 6 เท่า 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิทีส่ าคญัของเงนิกูท้ีม่กีบัธนาคาร บรษิทัจะต้องด ารงอตัราส่วนภาระหนี้รวมสุทธต่ิอส่วนของผูถ้ือหุน้ไม่ใหเ้กิน 2.5 
เท่า ทัง้นี้ บรษิทัมอีตัราส่วนดงักล่าวอยู่ทีร่ะดบั 1.6 เท่า ณ เดอืนกนัยายน 2562  

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 รายไดข้องบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 5-6 พนัลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2565 
 อตัราก าไรขัน้ตน้จะอยู่ทีร่ะดบั 11%-13% 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได)้  จะอยู่ทีร่ะดบั 6%-7% ในช่วง 3 

ปีขา้งหน้า 
 สญัญางานรบัเหมาก่อสรา้งใหม ่ๆ จะมมีลูค่าประมาณ 3.5 พนัลา้นบาทต่อปี 
 โครงการทีอ่ยู่อาศยัใหมท่ีเ่ปิดขายจะมมีลูค่า 1.8 พนัลา้นบาทในปี 2563 และมลูค่า 700-800 ลา้นบาทในปี 2564 
 รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสรา้งจะอยู่ในช่วง 500-550 ลา้นบาทต่อปี 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะรกัษาความสามารถในการแข่งขนัในธุรกจิหลกัคอืงาน
รบัเหมาก่อสรา้งไดอ้ย่างต่อเนื่อง อกีทัง้บรษิทัจะรกัษาผลการด าเนินงานไดใ้กลเ้คยีงกบัทีท่รสิเรทติ้งประมาณการไว ้ทรสิเรทติ้งยงัคาดดว้ยว่าบรษิทัจะ
ยงัคงมคีวามระมดัระวงัทีจ่ะไมก่่อภาระหนี้ทีไ่มจ่ าเป็นในระหว่างทีต่ลาดอสงัหารมิทรพัยก์ าลงัซบเซา นอกจากนี้ แมว้่าภาระหนี้จะมโีอกาสเพิม่สงูขึน้เพือ่ใช้
ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ แต่ทรสิเรทติ้งกค็าดว่าภาระหนี้และกระแสเงนิสดเพื่อการช าระหนี้ของบรษิทัจะอยู่ในระดบัตามที่ประมาณการ
เอาไว ้ 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติยงัไมม่แีนวโน้มทีจ่ะปรบัเพิม่ขึน้ในช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า อย่างไรกต็าม หากบรษิทัสามารถปรบัเพิม่รายไดแ้ละความสามารถในการท า
ก าไรใหส้งูขึน้จากระดบัปัจจุบนัอย่างมนียัส าคญัเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องในขณะทีย่งัคงบรหิารจดัการภาระหนี้อย่างระมดัระวงัไดก้อ็าจมกีารปรบั
เพิม่อนัดบัเครดติต่อไป  

ในทางกลบักนั อนัดบัเครดติ/และหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงไดห้ากบรษิัทสูญเสยีความสามารถในการแข่งขนัและความสามารถในการท า
ก าไรลดลงเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงไดห้ากบรษิทัมกีารลงทุนจ านวนมากในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จนท า
ใหโ้ครงสรา้งทางการเงนิและกระแสเงนิสดเพือ่การช าระหนี้ของบรษิทัอ่อนแอลงอย่างมากจนเป็นเหตุใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ย
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จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายเกนิกว่า 5 เท่าเป็นเวลาต่อเนื่อง 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------- 
  ม.ค.-ก.ย. 

2562 
2561 2560 2559 2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  3,112 3,903 4,505 3,444 4,158 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  274 477 428 352 381 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  304 510 472 403 433 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  206 407 257 236 320 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  41 6 5 43 28 
เงนิลงทุน  34 55 17 26 21 
สนิทรพัยร์วม  5,660 5,030 4,326 5,056 5,253 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  1,496 587 0 0 0 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  2,212 2,264 2,128 2,040 1,409 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 9.76 13.07 10.47 11.69 10.41 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  8.84 **        15.79 18.43 15.41 18.59 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 7.39 84.14 101.84 9.28 15.72 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 3.97 **          1.15 0.00 0.00 0.00 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  17.46 **        69.37 ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   40.34 20.60 0.00 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 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. 2563  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 

 


