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เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ที่ระดับ
“BBB” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดทีส่ ามารถคาดการณ์ได้และแข็งแกร่งซึง่ บริษทั ได้รบั
จากการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาวกับหน่ วยงานการไฟฟ้ าภาครัฐ นอกจากนี้ การพิจารณา
อันดับเครดิตยังคานึงถึงผลการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งของโรงไฟฟ้ าของบริษทั ด้วยเช่นกัน อย่างไร
ก็ตาม อันดับเครดิต ก็มขี อ้ จากัดจากความผันผวนของปริมาณและราคาของวัตถุ ดบิ สาหรับ ป้ อ น
โรงไฟฟ้ าชีวมวล ตลอดจนความเสีย่ งในการดาเนินการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ และระดับการก่อหนี้ทอ่ี าจ
เพิม่ สูงขึน้ ในขณะเดียวกัน การประเมิน อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงสถานะเครดิตของ บริษทั ไทย
โพลีคอนส์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั แม่ของบริษทั ด้วย
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
อันดับเครดิ ตถูกกาหนดโดยสถานะของกลุ่ม
บริษทั เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ ซึ่งตามเงือ่ นไขเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตแบบกลุ่ม
(Group Rating Methodology) ของทริสเรทติ้งนัน้ อันดับเครดิตของบริษัทจะจากัด อยู่ท่รี ะดับ
“BBB” ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตองค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดให้แก่บริษัทไทยโพลีคอนส์ โดยบริษัทไทย
โพลีคอนส์ถอื หุน้ ประมาณ 41% ในบริษทั และมีอานาจควบคุมธุรกิจและนโยบายทางการเงินของ
บริษั ท โดยตรงอี ก ด้ ว ย สิ่ง ดัง กล่ า วสะท้ อ นความสัม พัน ธ์ ท่ี แ นบแน่ น ระหว่ า งบริษั ท ทัง้ สอง
ทริสเรทติ้งมองว่าบริษทั เป็ นบริษทั ย่อยหลักของบริษทั ไทยโพลีคอนส์เนื่องจากผลกาไรส่วนใหญ่ของ
บริษทั ไทยโพลีคอนส์มาจากบริษทั
กระแสเงิ นสดที่ คาดการณ์ ได้
อัน ดับ เครดิต สะท้อ นความคาดหวัง ของทริส เรทติ้งว่าบริษัท จะยังคงมีกระแสเงิน สดที่ส ามารถ
คาดการณ์ได้จากโรงไฟฟ้ าของบริษทั ปั จจุบนั บริษทั มีโรงไฟฟ้ าชีวมวลทีด่ าเนินการแล้วจานวน 6
แห่ง โดยจานวน 5 แห่งนัน้ บริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ส่วนใหญ่ กาลังการผลิตรวมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
ของโรงไฟฟ้ าทีด่ าเนิน การแล้วอยู่ท่ี 52.8 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ าทุกแห่งมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะ
ยาวกับผู้ผลิตและผูจ้ ่ายกระแสไฟฟ้ าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ซึ่งได้รบั การจัดอันดับที่ร ะดับ “AAA” จากทริส เรทติ้ง และการไฟฟ้ าส่ว นภูมภิ าค
(กฟภ.) ดังนัน้ ความเสีย่ งในการไม่ได้รบั ชาระเงินจากผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ าจึงอยู่ในระดับต่า
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ทัง้ นี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าดังกล่าวมีการระบุราคาซื้อขายไว้อย่างชัดเจนในรูป แบบ
Feed-in-Tariff (FiT) โดยมีส่วนต่างหรือค่าพรีเมียมในช่วง 8 ปี แรกซึ่งช่วยเพิม่ ความเข้มแข็งให้แก่
โครงการดังกล่าว

ประวิตร ชัยชานะภัย, CFA

ความเสี่ยงจากปริ มาณและราคาของวัตถุดิบ

รพีพล มหพันธ์

pravit@trisrating.com
มณเฑียร จันทร์กล่ า

monthian@trisrating.com

เนื่องจากบริษทั ใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้ า จึงทาให้บริษทั ต้องเผชิญกับความผันผวนของ
ปริมาณและราคาของวัตถุดบิ เชือ้ เพลิง บริษทั ลดความเสีย่ งดังกล่าวใน 2 แนวทางคือ โรงไฟฟ้ าของ
บริษัท ต้อ งตัง้ อยู่ใกล้กบั แหล่ งวัต ถุ ดิบ และบริษัท จัด จ้างผู้ร บั เหมาเพื่อ ให้บริก ารเดิน เครื่อ งและ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้ าส่วนใหญ่ของบริษทั ซึง่ ผูร้ บั เหมาดังกล่าวเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการวัตถุดบิ
ดังนัน้ ผูร้ บั เหมาจะเป็ นผูร้ บั ความเสีย่ งด้านราคาวัตถุดบิ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ินนั ้ บริษทั
ไม่สามารถผลักภาระความเสี่ยงด้านราคาให้แก่ผู้รบั เหมาดังกล่าวได้ ทีผ่ ่านมา บริษัทปรับขึ้นค่า
บริหารจัดการให้แก่ผรู้ บั เหมาเมือ่ ราคาวัตถุดบิ ปรับเพิม่ ขึน้

บริษัทวางแผนจะดาเนินงานโรงไฟฟ้ า แห่งใหม่ ๆ ด้วยตนเองซึ่งจะเป็ นการเพิม่ ความเสี่ยงด้านวัตถุ ดบิ เชื้อ เพลิง บริษัท ได้ทาสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ
เชือ้ เพลิงระยะยาวกับผูจ้ าหน่ายท้องถิน่ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าจะมีเชือ้ เพลิงทีเ่ พียงพอ อย่างไรก็ตาม การบังคับให้ปฏิบตั ติ ามสัญญายังเป็ นสิง่ ทีค่ ่อนข้างท้าทาย
บริษทั ลดความเสีย่ งดังกล่าวด้วยการให้ผจู้ าหน่ ายวัตถุดบิ เข้ามาเป็ นผู้ถอื หุน้ ในโครงการของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังได้พฒ
ั นาปลูกพืชพลังงานเป็ น
เชือ้ เพลิงของตนเองอีกด้วย ซึง่ ความพยายามดังกล่าวก็ทาให้ทริสเรทติ้งเชือ่ ว่าบริษทั จะสามารถจัดการกับความเสีย่ งด้านวัตถุดบิ ได้เป็ นอย่างดี
ความเสี่ยงในการดาเนิ นการโครงการโรงไฟฟ้ าใหม่
บริษทั มีความเสีย่ งจากการดาเนินการเนื่องจากบริษทั มีโครงการโรงไฟฟ้ าใหม่หลายแห่ง ความล่าช้าในการก่อสร้าง ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการ และประเด็น
ด้านสิง่ แวดล้อมอาจเป็ นปั จจัยทีส่ ร้างผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อโครงการใหม่ได้
ในปี 2559 บริษทั ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลจานวน 3 แห่งในจังหวัดยะลาและนราธิวาสโดยมีกาลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ารวม
24.7 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าภายใต้โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กสาหรับโรงไฟฟ้ าขนาด 21 เมกะวัตต์ในจังหวัดปั ตตานีซ่งึ
ถือว่าเป็ นโรงไฟฟ้ าทีม่ กี าลังการผลิตสูงทีส่ ุดของบริษทั ในขณะเดียวกัน บริษทั ก็ยงั อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าจากพลังงานขยะซึ่งมีกาลังการ
ผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าที่ 8 เมกะวัตต์ดว้ ย โดยโรงไฟฟ้ าทัง้ หมดดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะเริม่ ดาเนินการได้ในระหว่างปี 25622563 ซึง่ เมือ่ โรงไฟฟ้ าใหม่ดงั กล่าวสร้างเสร็จทัง้ หมด กาลังการผลิตรวมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าของบริษทั ก็จะเพิม่ ขึน้ เท่าตัวเป็ น 106.5 เมกะวัตต์จาก
ปั จจุบนั ที่ 52.8 เมกะวัตต์
กาลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจะสร้างความท้าทายใหม่ให้แก่บริษทั เช่น การจัดหาวัตถุดบิ เชือ้ เพลิงและการจัดหากาลังคน นอกจากนี้ โครงการ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลแห่งใหม่ของบริษทั ก็อยู่ภายใต้ระบบการประมูล ซึ่งมีราคาขายไฟฟ้ าต่าลงมากโดยอยู่ระหว่าง 2.8-3.4 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ขณะที่
โรงไฟฟ้ าในปั จจุบนั ของบริษทั มีราคาขายไฟฟ้ าสูงกว่า 4 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ดังนัน้ การควบคุมต้นทุนสาหรับโรงไฟฟ้ า แห่งใหม่จงึ ต้องกระทาอย่าง
รัดกุมยิง่ ขึน้
ผลการดาเนิ นงานมีความแข็งแกร่ง
โรงไฟฟ้ าของบริษทั มีผลการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งมาโดยตลอดในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา โดยปริมาณไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้จากโรงไฟฟ้ าส่วนใหญ่สูงกว่า 80% ของ
กาลังการผลิตสูงสุดซึง่ ถือว่าเป็ นระดับทีส่ งู ส่งผลให้อตั รากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย (กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้) ของโรงไฟฟ้ าของบริษทั ทรงตัวอยู่ทร่ี ะดับสูงประมาณ 50%
โรงไฟฟ้ าบางแห่งของบริษัทเป็ นการลงทุนในรูปกิจการร่วมค้า ซึ่ง บริษทั ให้การค้าประกันหนี้ของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกิจการร่วมค้า
นัน้ ๆ ดังนัน้ ในการพิจารณาสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ทริสเรทติ้งจึงรวมเอาสินทรัพย์ หนี้สนิ และผลการดาเนินงานของ
กิจการร่วมค้าเข้ามารวมกับงบการเงินรวมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในกิจการร่วมค้าแต่ละแห่งด้วย
เนื่องจากบริษทั มีการขยายธุรกิจ ทริสเรทติ้งจึงคาดว่ารายได้จากการดาเนินงานของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับ 3,000 ล้านบาทในปี 2564
จากประมาณ 1,600 ล้านบาทในปี 2561 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะยังคงรักษาผลการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งเอาไว้ได้ในช่ วง 3 ปี ขา้ งหน้า โดยราคาขาย
ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ทต่ี ่าจะส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ลดต่าลง อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ ๆ ดังกล่าวจะเพิม่ รายได้ให้แก่บริษทั ซึ่ง
จะเร่งให้เกิดการประหยัดจากขนาดและช่วยลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย
ภายใต้ประมาณการของทริสเรทติ้ง อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้) ของบริษทั จะ
อยู่ในช่วง 40%-50% ในระยะ 3 ปี ขา้ งหน้า โดยอัตรากาไรจากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ มาอยู่ทร่ี ะดับ 49.2% ในช่วงครึง่ แรกของปี 2561 จาก 30%-40% ใน
ปี 2556-2558 ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของอัตรากาไรดังกล่าวเกิดจากการเพิม่ กาลังการผลิตของบริษทั ทัง้ นี้ ระดับอัตรากาไรจากการดาเนินงานดังกล่าวถือว่าสูง
สาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าชีวมวล ทริสเรทติ้งคาดว่ากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เกือบถึงประมาณ 1,300
ล้านบาทในปี 2564 จากประมาณ 800 ล้านบาทในปี 2561
การก่อหนี้ น่าจะเพิ่ มสูงขึน้
หนี้สนิ ของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ ตามการขยายธุรกิจ โดยบริษทั วางแผนจะลงทุนประมาณ 5,500 ล้านบาทในโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ในช่วงปี 2561 และปี 2562
อย่างไรก็ตาม แม้ระดับการก่อหนี้จะเพิม่ ขึน้ แต่อตั ราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุนไม่น่าจะสูงกว่า 60% ทัง้ นี้ ณ เดือนมิถุนายน 2561 อัตราส่วนหนี้สนิ
ทางการเงินต่อเงินทุนของบริษทั อยู่ท่รี ะดับ 40.9% เงินทุนจากผูร้ ่วมทุนในแต่ละโครงการจะช่วยลดความจาเป็ นในการกูย้ มื ลง นอกจากนี้ กระแสเงินสด
จากโรงไฟฟ้ าทีด่ าเนินการแล้วจะช่วยรักษาระดับการก่อหนี้ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ในการนี้ ทริสเรทติ้งได้รวมเอาหนี้ของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของมาประกอบการพิจารณาประมาณการดังกล่าวด้วย
กระแสเงินสดเมือ่ เทียบกับหนี้ของบริษทั จะลดลงในช่วงการขยายธุรกิจ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินของ
บริษทั จะลดลงมาอยู่ทป่ี ระมาณ 17% ในปี 2562 ก่อนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไปเป็ นประมาณ 22% ในปี 2564 อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในช่วง 20%-
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30% ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา ทัง้ นี้ อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายต่อดอกเบี้ยจ่ายก็จะลดลงแต่ยงั คงสูงกว่า 4 เท่า
กระแสเงินสดเมือ่ เทียบกับหนี้ของบริษทั ถือว่าค่อนข้างสูงเนื่องจากโรงไฟฟ้ าทีด่ าเนินการแล้ว มีการเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ก็
ไม่ได้มกี ารขยายธุรกิจมากเกินไปในช่วงทีผ่ ่านมาอีกด้วย
สภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
ทริสเรทติ้งเชือ่ ว่าบริษทั จะสามารถจัดการกับสภาพคล่องได้เป็ นอย่างดี โดยบริษทั มีหนี้ค่อนข้างต่าและไม่มกี ารใช้เงินทุนทีไ่ ม่สอดคล้องในด้านระยะเวลา
แต่อย่างใด ทัง้ นี้ บริษทั มีหนี้ทจ่ี ะครบกาหนดในช่วงครึง่ หลังของปี 2561 ประมาณ 180 ล้านบาทซึง่ ทัง้ หมดเป็ นเงินกูโ้ ครงการระยะยาว ทริสเรทติ้งคาดว่า
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ ายในช่วงเวลาเดียวกันจะอยู่ท่ี 400 ล้านบาทซึ่งเพียงพอทีจ่ ะรองรับหนี้ทค่ี รบกาหนดดังกล่าว
ณ เดือนมิถุนายน 2561 บริษทั มีวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้และเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดรวมกัน ประมาณ 450 ล้านบาทสาหรับเป็ น
แหล่งเงินสดได้อกี ทางหนึ่ง ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าทริสเรทติ้งคาดว่ากาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายของบริษทั จะอยู่ในช่วง
800-1,300 ล้านบาท ในขณะทีบ่ ริษทั จะต้องชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวปี ละ 400-500 ล้านบาท
บริษทั ไม่มขี อ้ กาหนดทางการเงินสาหรับวงเงินกูท้ ม่ี กี บั ธนาคาร แต่บริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าต้องดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ไว้ไม่น้อย
กว่า 1.1 เท่าหรือ 1.2 เท่าและต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนทีไ่ ม่เกิน 2.5 เท่า ซึง่ ทีผ่ ่านมาบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามข้อกาหนด
ดังกล่าว ทริสเรทติ้งเชือ่ ว่าบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าจะสามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดดังกล่าวตลอดช่วง 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้าได้เช่นกัน
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้ าของบริษทั จะยังมีผลการดาเนินงานทีน่ ่ าพอใจและสร้าง
กระแสเงินสดได้ตามทีค่ าดไว้ โดยทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่จะสร้างแล้วเสร็จตามแผนและสร้างผลตอบแทนทีน่ ่าพอใจ และบริษทั น่ าจะยังมีสถานะเป็ น
บริษทั ย่อยหลักของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ต่อไป ซึง่ ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั แม่และบริษทั ย่อยนัน้ การเปลีย่ นแปลงใดใดต่ออันดับเครดิตองค์กร
ของบริษทั ไทยโพลีคอนส์กจ็ ะส่งผลต่ออันดับเครดิตองค์กรของบริษทั ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
การปรับเพิม่ อันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากผลการดาเนินงานและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทแข็งแรงกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสาคัญ เช่น กาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายเพิม่ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญและบริษัทสามารถบริหารจัดการระดับการก่อหนี้ได้เป็ น อย่างดี ในทาง
ตรงกันข้าม การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึน้ ได้หากผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าต่ากว่าประมาณการเป็ นอย่างมากหรือโครงสร้างเงินทุน ของบริษทั
ด้อยลงจากการลงทุนด้วยการก่อหนี้จานวนมาก
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล ้านบาท

------------------ณ วันที่ 31 ธันวาคม --------------

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
ค่าใช้จ่ายฝ่ ายทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ ปรับปรุงแล้ว
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.-มิ .ย.
2561
806
396
308
400
355
45
138
5,605
2,073
2,992

2560

2559

2558

2557

1,232
517
400
522
448
74
772
5,346
1,851
2,754

759
358
293
365
310
52
860
4,688
1,387
2,437

312
115
91
126
103
28
582
3,494
602
2,137

259
95
71
98
77
28
707
3,082
0
1,948

49.19

41.99

47.20

36.95

36.76

10.61 **
8.87

8.62
7.08

7.61
6.98

2.90
4.58

3.44
3.51

3.04 **

3.55

3.80

4.78

0.00

28.71 **
40.93

24.20
40.19

22.38
36.26

17.07
21.98

ไม่ระบุ
0.00
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อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
Stable
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© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 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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