
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกูข้อง บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” ดว้ย
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึกระแสรายไดท้ีแ่น่นอนจาก
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ ตลอดจนความสามารถในการสร้างกระแสเงนิสดที่แข็งแกร่ง และฐานะ
ทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็ของบรษิทั อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติกล็ดทอนลงบางส่วนจากส่วนเพิม่ราคารบั
ซื้อไฟฟ้า (Adder) ทีท่ยอยหมดอายุลงและสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทติยซ์ึง่กระทบต่อความพยายามในการสรา้งโรงไฟฟ้าใหมข่องบรษิทั 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

กระแสเงินสดท่ีแน่นอนจากโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

รายได้ของบรษิัทมาจากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์เป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิัทเป็นเจ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ที่เปิดด าเนินงานแล้วจ านวน 36 แห่งซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนือของประเทศไทย โรงไฟฟ้าทัง้หมดของบรษิทัมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ดว้ยก าลงัการผลติตามสญัญาขนาด 205.92 เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟ้าของบรษิทัใหผ้ลก าไรทีส่งูจากการไดร้บัส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าทีอ่ตัรา 8 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชัว่โมง (หน่วย) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ด าเนินงานเชงิพาณชิย์ ซึง่เป็นอตัราสูงทีสุ่ดทีท่ า
ใหบ้รษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่รายอื่น ๆ ในธุรกจิพลงังานทดแทน 

กระแสเงนิสดจากโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ทีค่าดการณ์ไดเ้ป็นผลจากการที่บรษิัทมอีตัราค่าไฟฟ้าที่
แน่นอนตามสญัญาและมคีวามเสีย่งดา้นการด าเนินงานทีต่ ่า ในขณะเดยีวกนักม็ผีูซ้ื้อไฟฟ้าทีม่เีครดติด ี
ทรสิเรทติ้งคาดว่ากระแสเงนิสดของบรษิทัในช่วงปี 2563-2565 จะยงัคงมาจากเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทติยเ์ป็นหลกัแมว้่าบรษิทัจะพยายามขยายฐานรายไดไ้ปยงัธุรกจิอื่นกต็าม เช่น การตดิตัง้
ระบบผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยบ์นหลงัคาโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกจิหลงัคาเหลก็ และการเป็นผูแ้ทน
จ าหน่ายและผูใ้หบ้รกิารอย่างเป็นทางการ 

ในไตรมาสแรกของปี 2563 บรษิัทมรีายได้จากการด าเนินงานรวม 1.5 พนัลา้นบาท โดยรายไดจ้าก
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยค์ดิเป็นสดัส่วนประมาณ 79% และส่วนทีเ่หลอืมาจากธุรกจิตดิตัง้ระบบ
ผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยบ์นหลงัคา ธุรกจิหลงัคาเหลก็ และธุรกจิผูแ้ทนจ าหน่ายและผูใ้หบ้รกิาร 

ผลการด าเนินงานในธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยย์งัคงดีกว่าประมาณการ  

บริษัทเป็นผู้พฒันาโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศ ประสบการณ์ของ
ผูบ้รหิารในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยช์่วยเสรมิความแขง็แกร่งใหแ้ก่บรษิทั 

บรษิทัยงัคงมผีลการด าเนินงานทีด่กีว่าทีท่รสิเรทติ้งประมาณการไว ้โดยในปี 2562 บรษิทัสามารถผลติ
ไฟฟ้าไดถ้งึ 397 ลา้นหน่วย ซึง่สงูกว่าทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ไว ้10% ซึ่งแนวโน้มนี้ยงัคงด าเนินต่อไป
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งบริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 102 ล้านหน่วย หรือคิดเป็น
ประมาณ 28% ของประมาณการทัง้ปีของทรสิเรทติ้ง 

ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิทัยงัจะมผีลการด าเนินงานทีด่ต่ีอไปในอนาคตเนื่องจากการเลอืกใชอุ้ปกรณ์ที่
ได้รบัการรบัรองและผ่านการพิสูจน์แล้วรวมถึงการด าเนินงานโรงไฟฟ้าที่มปีระสิทธิภาพ ภายใต้
ประมาณการกรณฐีานของทรสิเรทติ้งมองว่าในระหว่างปี 2563-2565 บรษิทัจะผลติไฟฟ้าไดป้ระมาณ 
357-361 ลา้นหน่วยต่อปี โดยประมาณการนี้อยู่บนพื้นฐานทีป่ระสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าจะอยู่ทีร่ะดบั
ประมาณ 77.6% โดยมรีะดบัความน่าจะเป็นทีค่าดว่าจะสามารถผลติไฟฟ้าได้อยู่ที่ 50% หรอื P50 
ทัง้นี้ โดยรวมแลว้ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมรีายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ประมาณ 3.4-4.0 

  

บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 85/63 
 18 มิถนุายน 2563 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 03/07/62 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

17/08/60 A Stable 
04/06/58 A- Stable 
02/05/57 BBB+ Stable 
   
     
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ณรงคช์ยั พรสริชิโูสภณ 
narongchai@trisrating.com 
 

รพพีล มหพนัธ ์
rapeepol@trisrating.com  
 

ภารตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 
 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่า 
monthian@trisrating.com 
 

 
 

 

 

 

 

* รายงานนี้เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 



บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                            
                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                            2 

 

พนัลา้นบาทต่อปี 

ความเส่ียงจากรายได้ท่ีหดตวัลง 

ตามประมาณการกรณีฐาน ทรสิเรทติ้งคาดว่าก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิัทจะลดลงในช่วงปี 2563-2565 
เนื่องจากส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ทัง้ 36 โครงการจะเริม่ทยอยหมดอายุลงตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยคาดว่า
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายจะลดลงไปอยู่ทีร่ะดบั 3 พนัลา้นบาทในปี 2565 จากระดบั 4.1 พนัลา้นบาทในปี 2562 โดย
ส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าของทุกโครงการจะหมดอายุลงทัง้หมดในปี 2567 ซึง่อาจท าใหก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายของ
บรษิทัลดลงไปอยู่ทีร่ะดบั 1 พนัลา้นบาทในปี 2567 ดงันัน้ บรษิทัจงึจ าเป็นต้องลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อทดแทนรายไดท้ีจ่ะหดตัวลง โดยบรษิทัยงัคง
ใหค้วามส าคญักบัโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยอ์ยู่เช่นเดมิ 

สภาวะแวดล้อมทางธรุกิจท่ีมีความท้าทาย  

ทรสิเรทติ้งเหน็ว่าบรษิทัจะเผชญิกบัความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัในการลงทุนโครงการใหม่ ๆ จากการเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้มทางธุรกจิทัง้จากอตัราค่า
ไฟฟ้าที่ลดลง การแข่งขนัที่รุนแรงขึ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลง และความเสีย่งด้านผูซ้ื้อไฟฟ้าที่สูงขึน้ ในปัจจุบนั โอกาสการลงทุนในธุรกจิ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ในประเทศไทยมคีวามน่าสนใจน้อยลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัยุคเฟ่ืองฟูในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การแข่งขนัทีสู่งขึ้นท าใหบ้รษิัท 
ต่าง ๆ ตอ้งเสนออตัราค่าไฟฟ้าทีล่ดลง 

การตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์บนหลงัคาเพือ่ผลติไฟฟ้าใชเ้องก าลงัมแีนวโน้มเตบิโต ผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติย์ส่วนใหญ่กม็แีนวโน้มที่
จะหนัมาเสนอขายไฟฟ้าใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัภาคเอกชนหรอืทีเ่รยีกว่า Private PPA มากขึน้ ซึ่งบรษิทักม็แีผนจะเขา้
สู่ธุรกจิจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ภาคเอกชนเช่นกนัซึง่ถอืว่าเป็นการเปลีย่นแปลงรปูแบบทางธุรกจิทีส่ าคญัซึ่งจะเผชญิกบัความเสีย่งทีสู่งขึน้ นอกจากนี้ บรษิทั
ยงัก าลงัแสวงหาโอกาสในการเตบิโตในต่างประเทศอกีดว้ย 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ห่งใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น 

บรษิัทได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ขนาด 480 เมกะวตัต์บนเกาะอูกูจมิะ (Ukujima) ประเทศญี่ปุ่ น โดยโครงการนี้มบีรษิัทชัน้น าใน
ประเทศญี่ปุ่ นหลายแห่ง เช่น Kyudenko Corporation และ Kyocera Corporation เป็นผูถ้อืหุน้และบรษิทัเองกถ็อืหุน้ในสดัส่วน 17.9% ซึ่งคดิเป็นเงนิ
ลงทุนประมาณ 2.7 พนัลา้นบาท ทัง้นี้ โครงการไดเ้ริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 2562 และมกี าหนดเปิดด าเนินงานเชงิพาณิชย์ในปี 2566 นอกจากนี้ บรษิทัยงั
พจิารณาทีจ่ะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นอกีหลายโครงการดว้ยก าลงัการผลติตดิตัง้รวมไมเ่กนิ 130 เมกะวตัต์ 

ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าความเสีย่งในการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นนัน้อยู่ในวสิยัทีส่ามารถบรหิารจดัการไดเ้มือ่พจิารณาจาก
ความเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงของผูร้บัซื้อไฟฟ้าที่อยู่ในระดบัต ่า รวมถงึสถานะเครดติของผูร้่วมลงทุนในโครงการ อย่างไรกต็าม แผนลงทุนใน
ประเทศญีปุ่่ นของบรษิทัทีม่อียู่ในปัจจุบนัยงัไมส่ามารถชดเชยกระแสเงนิสดทีจ่ะหายไปในอนาคตจากส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปัจจุบนัที่
จะหมดอายุลงได ้

กระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ีและสภาพคล่องท่ีแขง็แกร่ง  

การคงอนัดบัเครดติในครัง้นี้มาจากความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะยงัคงสรา้งกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งต่อไปไดใ้นอกี 2-3 ปีขา้งหน้า โดยคาดว่า
บรษิทัจะมกี าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายปีละ 3.0-3.5 พนัลา้นบาทในช่วงปี 2563-2565 บรษิทัมรีะดบัหนี้สนิทีล่ดลงตลอด
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาจากการมกีระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งและนโยบายทางการเงนิแบบระมดัระวงัของผูบ้รหิาร ณ เดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทัมอีตัราส่วน
หนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที ่0.84 เท่า บรษิทัไดช้ าระคนืหนี้สนิทางการเงนิตามก าหนดจนท า
ใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนลดลงอย่างต่อเนื่องเหลอื 18% ในปี 2562 และยงัคงลดลงมาอยู่ที ่16% ในเดอืนมนีาคม 2563 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะมคี่าใช้จ่ายส าหรบัการซ่อมบ ารุงประมาณ 100 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 และเงนิลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศญีปุ่่ นจะอยู่ทีป่ระมาณ 3.4 พนัลา้นบาท ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนลดลงไปอกีจนเหลอืประมาณ 13% ในปี 2565 
ในขณะทีอ่ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายน่าจะยงัคงอยู่ต ่ากว่าระดบั 1 เท่า 

บรษิทัมสีภาพคล่องทีแ่ขง็แกร่ง ณ เดอืนมนีาคม 2563 บรษิทัมเีงนิสดจ านวน 1.6 พนัลา้นบาทและมหีลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 2 
พนัลา้นบาทซึง่มากพอส าหรบัการช าระคนืหนี้หุน้กูจ้ านวน 2.2 พนัลา้นบาททีจ่ะถงึก าหนดในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า ทัง้นี้ บรษิทัมหีนี้หุน้กูท้ ีจ่ะครบก าหนด
ช าระในเดอืนธนัวาคม 2563 จ านวน 1.7 พนัลา้นบาทและในเดอืนมกราคม 2564 จ านวน 500 ลา้นบาท 
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สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 ในช่วงปี 2563-2565 บรษิทัจะสามารถผลติไฟฟ้าไดป้ระมาณ 357-361 ลา้นหน่วยต่อปี 
 รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมคาดว่าจะอยู่ทีจ่ านวน 5.2 พนัลา้นบาทในปี 2563 จ านวน 5 พนัลา้นบาทในปี 2564 และจ านวน 4.7 พนัลา้นบาทในปี 

2565 
 ค่าใชจ้่ายซ่อมบ ารุงจะอยู่ทีป่ระมาณ 100 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 
 เงนิลงทุนรวมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นจะอยู่ที ่3.4 พนัลา้นบาทในช่วงปี 2563-2565 
 บรษิทัตอ้งช าระคนืหุน้กูจ้ านวน 1.7 พนัลา้นบาทในปี 2563 จ านวน 2.2 พนัลา้นบาทในปี 2564 และจ านวน 1.3 พนัลา้นบาทในปี 2565 
 บรษิทัตอ้งจ่ายเงนิปันผลปีละ 1.3 พนัลา้นบาทในช่วงปี 2563-2565 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาระดบัประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าใหส้งูกว่า 75% ได้
ในอกี 3 ปีขา้งหน้า ซึง่จะท าใหบ้รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายอย่างน้อยปีละ 3 พนัลา้นบาท และในสถานการณ์ที่
บรษิทัยงัคงมสีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง ดงันัน้ การลงทุนในโครงการใหม่จงึไม่ควรทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความยดืหยุ่นทางการเงนิของบรษิทัอย่างมี
นยัส าคญั 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติยงัคงมขีอ้จ ากดัจากแรงกดดนัที่เกดิจากส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าทีก่ าลงัจะหมดอายุลง อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติอาจปรบั
เพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถเพิม่ ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายใหม้ากขึน้อย่างมนียัส าคญัไดอ้ย่างต่อเนื่องซึง่อาจเกดิจาก
การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทีส่ามารถสรา้งผลก าไรดหีรอืบรษิทัไดร้บัผลตอบแทนจ านวนมากจากการลงทุนในขณะทีบ่รษิทัยงัคงรกัษางบดุลใหม้คีวามแขง็แกร่ง
อยู่ได ้ 

ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัทีอ่าจท าใหม้กีารลดอนัดบัเครดติกอ็าจเกดิขึน้ไดห้ากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าต ่ากว่าคาดจนส่งผลต่อความสามารถในการ
สรา้งกระแสเงนิสดของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั หรอืบรษิทัไมส่ามารถสรา้งรายไดท้ดแทนรายไดท้ีก่ าลงัหดตวัลง หรอืหากบรษิทัขยายธุรกจิดว้ยการก่อหนี้
ในระดบัสงู 
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------ 
  ม.ค.-มี.ค. 

2563 
2562 2561 2560            2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  1,462 5,274 5,998 6,015 5,460 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  949 3,378 3,480 3,437 3,301 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,120 4,050 4,171 4,081 3,954 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,039 3,653 3,606 3,398 3,199 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  69 361 504 618 746 
เงนิลงทุน  7 31 17 90 91 
สนิทรพัยร์วม  22,858 21,903 22,798 23,027 24,232 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  2,945 3,417 6,776 9,220 10,700 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  15,581 15,604 13,881 11,208 9,766 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (%) 

 76.65 76.79 69.54 67.85 72.42 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  15.49 15.48 15.80 15.29 13.93 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 16.19 11.23 8.28 6.60 5.30 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 0.72 0.84 1.62 2.26 2.71 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  127.02 106.91 53.21 36.86 29.89 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   15.90 17.96 32.80 45.13 52.28 
 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

 

 

  

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

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
SPCG20DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
SPCG21DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
SPCG22DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,250 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
SPCG23DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 650 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวิธกีารใดๆ 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 ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
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 

 


