
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั พรบีลิท ์จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB” ดว้ยแนวโน้ม 
“Stable” หรอื “คงที”่ อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึผลงานทีย่าวนานของบรษิทัในการก่อสรา้งโครงการ
อาคารสูง รวมถึงความสามารถในการท าก าไรที่สม ่าเสมอ และสภาพคล่องที่เพยีงพอ ทว่าจุดแขง็
ดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความเสี่ยงทีอ่ยู่ในระดบัสูงจากการกระจุกตวัของลูกค้า ตลอดจน
ธรรมชาตทิีผ่นัผวนของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง และการแขง่ขนัทีรุ่นแรง 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ผลงานท่ียาวนานของบริษทัในการก่อสร้างโครงการอาคารสงู 

สถานะทางธุรกจิของบรษิทัเป็นทีย่อมรบัจากการมผีลงานทีย่าวนานของบรษิทัในงานก่อสรา้งอาคาร
สงูจ านวนมาก เช่น อาคารที่พกัอาศยั คอนโดมเินียม อาคารเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และโรงงาน
อุตสาหกรรม  

บรษิทัยงัสามารถก่อสรา้งอาคารโรงงานและงานภาครฐั เช่น งานโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของงาน
วางระบบและงานออกแบบได้ดว้ย โดยบรษิทัเน้นไปที่งานก่อสร้างอาคารที่พกัอาศยั บรษิทัมกีลุ่ม
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ประกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่มชีื่อเสยีงซึ่งส่วนใหญ่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัก่อสรา้งโครงการคอนโดมเินียมในพื้นทีก่รุงเทพฯ และในต่างจงัหวดัทีม่ที าเลทีต่ ัง้ดี จากการ
เปิดขายโครงการคอนโดมเินียมใหม่ในแต่ละปี ท าให้บรษิัทได้รบังานก่อสร้างจากผู้ประกอบการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์หลายราย โดยมลูค่างานทีบ่รษิทัไดร้บัการว่าจา้งจะอยู่ทีร่ะดบั 4,000-8,000 
ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2555-2559 ซึ่งในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัไดเ้ซ็นสญัญางานใหม่
แลว้มลูค่าประมาณ 4,400 ลา้นบาท 

ความสามารถในการท าก าไรท่ีสม า่เสมอ  

บรษิัทใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสร้างด้วยระบบ Pre-cast ซึ่งช่วยใหบ้รษิัทสามารถควบคุมต้นทุนและ
ระยะเวลาก่อสรา้งไดต้ามแผนอนัเป็น 2 ปจัจยัความส าเรจ็ของบรษิทั บรษิทัรกัษาความสามารถใน
การท าก าไรเอาไวไ้ด ้ถงึแมอุ้ตสาหกรรมจะมกีารแข่งขนัทีรุ่นแรง ซึ่งในปี 2558 และ 2559 บรษิทัมี
อตัราก าไรขัน้ตน้ในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งสงูกว่า 10% แมว้่ารายไดจ้ากธุรกจิดงักล่าวจะลดลง 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ดีกว่าประมาณการของทรสิเรทติ้ง
เล็กน้อย อตัราก าไรขัน้ต้นในธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างทรงตวัอยู่ที่ 14% ในขณะที่รายได้รบัเหมา
ก่อสรา้งปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

บรษิทัขายบรษิทัลกู ไดแ้ก่ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) และธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์แลว้เสรจ็
ในเดอืนพฤษภาคม 2560 เป็นผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงจากระดบั 26% ในปี 2559 ไปอยู่ที่
ประมาณ 20% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยทัว่ไปอัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยจ์ะสงูกว่าธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง อย่างไรกด็ ีอตัราก าไรขัน้ตน้รวมของบรษิทัยงัคงสูง
กว่าประมาณการของทรสิเรทติ้ง  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราก าไรขัน้ตน้ในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งของบรษิทัจะยงัคงสงูกว่า 10% ในช่วง 3 
ปีขา้งหน้า อตัราก าไรขัน้ตน้รวมของบรษิทัจะลดลงในปี 2561 แต่กจ็ะค่อย ๆ เพิม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2562 
จากการเริม่รบัรูก้ าไรจากการขายโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 

  

  

บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 17/2561 
 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

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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บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเส่ียงระดบัสูงจากการกระจกุตวัของลูกค้า 

บรษิทัมรีายไดห้ลกัมาจากธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ยกเวน้ปี 2559 บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ านวนมากจากการโอนโครงการคอนโดมเินียม
ขนาดใหญ่ แต่หากมองไปขา้งหน้า รายไดห้ลกัของบรษิทัจะยงัคงมาจากธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ซึง่จะเกนิกว่า 80% ของรายไดร้วม  

โครงการก่อสรา้งทีบ่รษิทัไดร้บัมาเกอืบทัง้หมดเป็นงานก่อสรา้งโครงการคอนโดมเินียม ซึง่บรษิทัมกีารพึง่พารายไดท้ีส่ าคญัจากลกูคา้รายใหญ่จ านวนน้อย
ราย โดยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา รายไดส้่วนใหญ่ของบรษิทัมาจากลกูคา้ 4 ราย คอื บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) มลูนิธวิดัพระธรรมกาย 
บรษิทั ควอลิตี้เฮา้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งแต่ละรายสรา้งรายได้ใหแ้ก่บรษิทัคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 20%-35% 
ของรายไดร้วมต่อปี ณ เดอืนกนัยายน 2560 บรษิทัมลีกูคา้รายใหญ่คอืบรษิทัอนนัดา และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึ่งมลูค่างานของทัง้ 2 รายมมีลูค่าถงึ 
60% ของมลูค่างานรอส่งมอบทัง้หมดของบรษิทั ทัง้นี้ ความเสีย่งจากการกระจุกตวัจากการมลีูกคา้น้อยรายส่งผลลบต่ออนัดบัเครดติของบรษิทั อย่างไร  
กต็าม ความเสีย่งดงักล่าวถูกลดทอนลงเนื่องจากความเสีย่งของการไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากลกูคา้หลกัอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

อนัดบัเครดติยงัมขีอ้จ ากดัจากธรรมชาตทิีผ่นัผวนของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีค่วามตอ้งการคอนโดมเินียมลดลง และการแข่งขนั
ทีรุ่นแรงของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งยงัคงเป็นปจัจยัลบของบรษิทั  

ความยืดหยุ่นทางการเงินท่ีเพียงพอ  
สถานะทางการเงนิของบรษิทัอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้อตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนกล็ดลงอย่างรวดเรว็เหลอื 9.4% ณ สิ้นปี 2559 จากการรบัรู้
รายไดแ้ละก าไรจ านวนมากจากโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั ณ เดอืนกนัยายน 2560 บรษิทัจ่ายคนืหนี้ทัง้หมด หลงัจากขายบรษิทับลิท์ แลนด์และ
ปลดภาระหนี้ออกไปดว้ย ซึง่กระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการขายบรษิทับลิท ์แลนดจ์ะเป็นเงนิทุนทีจ่ะน าไปลงทุนในกจิการอื่น ๆ ผ่านบรษิทัลูก ไดแ้ก่ บรษิัท 
พรบีลิท ์โฮลดิง้ จ ากดัอกีดว้ย โดยเงนิสดจ านวนมากช่วยใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิทีเ่พยีงพอ  

อย่างไรกต็าม ภาระหนี้ของบรษิทัคาดว่าจะปรบัตวัสงูขึน้อกีหากบรษิทัจะลงทุนในโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หม ่ๆ ซึง่ในอนาคต อตัราส่วนเงนิกูต่้อทุนของ
บรษิทัคาดว่าจะเพิม่สูงขึน้ อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะไม่เร่งพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์มากเกนิไป อนึ่ง ภาระหนี้ทีสู่งขึน้กอ็าจไดร้บั
การชดเชยจากภาวะสภาพคล่องทีเ่พยีงพอและนโยบายการเงนิทีร่ะมดัระวงัของบรษิทั 

ในช่วงปี 2561-2563 ภาระหนี้ของบรษิทัคาดว่าจะเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยม์ากขึน้ โดยภาระหนี้ทัง้หมดจะสามารถบรหิาร
จดัการได ้ในการประเมนิอนัดบัเครดติ ทรสิเรทติ้งไดร้วมภาระหนี้ในบรษิทัร่วมทุนทีพ่ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เขา้มาดว้ยเพื่อสะทอ้นความสามารถ
ในการขยายการลงทุนและภาระการค ้าประกนัเงนิกู ้ซึง่ในงบการเงนิของบรษิทัไมไ่ดร้วมภาระหนี้ในส่วนนี้มาดว้ย 

สภาพคล่องท่ีแขง็แกร่ง  

บรษิทัมสีภาพคล่องทีแ่ขง็แกร่ง โดยบรษิทัมเีงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราวมลูค่ารวม 2,514 ลา้นบาท ณ เดอืนกนัยายน 2560 เงนิทุนจากการด าเนินงาน
ของบรษิทัในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าคาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 300 ลา้นบาท อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกูร้วมและอตัราส่วนก าไร (ก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย) ต่อดอกเบีย้จ่ายคาดว่าจะทรงตวัอยู่ในระดบัสงูในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะรกัษาความสามารถในการแข่งขนัในธุรกจิหลกัไดอ้ย่างต่อเนื่อง อกีทัง้
บรษิทัจะรกัษาความสามารถในการท าก าไรและสถานะทางการเงนิไดใ้กลเ้คยีงกบัประมาณการ ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดร้วมของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 
4,500-5,500 ลา้นบาทต่อปีในระหว่างปี 2561-2563 อตัราส่วนก าไร (อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได)้  
ของบรษิทัคาดว่าจะอยู่ในระดบั 6%-9% เงนิทุนจากการด าเนินงานคาดว่าจะอยู่ในช่วง 300-400 ลา้นบาทต่อปี ภาระหนี้ของบรษิทัคาดว่าจะปรบัตวัสูงขึน้
อกีหากบรษิทัจะลงทุนในโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หม ่ๆ อย่างไรกต็าม ภาระหนี้ดงักล่าวน่าจะอยู่ในระดบัทีส่ามารถบรหิารจดัการได้ อตัราส่วนเงนิกูร้วม
ต่อโครงสรา้งเงนิทุน (รวมภาระหนี้ตามสดัส่วนการค ้าประกนัจากกจิการร่วมคา้) คาดว่าจะต ่ากว่า 30% ในระยะ 3 ปีขา้งหน้า 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติยงัไมม่แีนวโน้มทีจ่ะมกีารปรบัเพิม่ในอนาคตอนัใกล ้อย่างไรกต็าม หากรายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัปรบัสูงขึน้อย่างมี

นยัส าคญัจากระดบัปจัจุบนัเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องและมกีารบรหิารจดัการภาระหนี้อย่างระมดัระวงั ปจัจยัเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการปรบัเพิม่

อนัดบัเครดติได ้ 

ในทางกลบักนั อนัดบัเครดติ/และหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงได้หากบรษิทัสูญเสยีความสามารถในการแข่งขนั หรอืในกรณีที่รายไดแ้ ละ

ความสามารถในการท าก าไรลดลง หรอืหากการลงทุนในโครงการกจิการร่วมคา้ท าใหร้ะดบัภาระหนี้เพิม่สูงขึ้นและท าใหโ้ครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทั
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บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

อ่อนแอลงมาก 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

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

2560 
2559 2558 2557            2556 

รายได ้  3,748 5,321 4,137 6,169 6,007 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  4 39 27 9 1 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  320 788 303 306 261 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  332 936 442 351 190 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน  13 24 19 43 107 
สนิทรพัยร์วม  4,610 5,056 5,253 4,744 4,276 
เงนิกูร้วม  0 211 821 501 107 
หนี้สนิรวม  2,579 3,016 3,845 3,453 3,168 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  2,031 2,040 1,409 1,291 1,109 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย  34 50 52 49 44 
เงนิปนัผล  309 154 185 123 9 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

 14.48 19.35 9.35 6.03 5.76 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  41.09 **        46.09          20.34         26.12        30.60 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 153.70 27.66 17.35 48.41 290.28 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  n.a. **       442.57          53.88       70.02 178.45 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  0 9.39 36.81 27.94 8.78 

 

* งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
n.a. ไมม่คีา่จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ผลการด าเนินงาน ณ กนัยายน 2560 ปรบัแกด้ว้ยการรวมผลการด าเนินงานจากธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์
 

บริษทั พรีบิลท์ 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. 2561  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 ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


