
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ท่ีระดับ “A-” 
ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ
ของกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มของบริษัท 
รวมท้ังความคาดหวังถึงความสำเร็จของโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งใหม่ของบริษัทท่ีกำลังพัฒนาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัด
จากภาระหนี้ของบริษัทที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวและจากความเสี่ยงในการ
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้าของโครงการ ทั้งนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการท่ีส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) กำลังจะสิ้นสุดลงซึ่งจะส่งผลทำให้รายได้ในอนาคตของบริษัท
ลดลงอีกด้วย 

ประเด็นสำคัญท่ีกำหนดอันดับเครดิต 

กระแสเงินสดที่มีความน่าเชื่อถือ 

รายได้และผลกำไรที่แข็งแกร่งของบริษัทมาจากสินทรัพย์หลักของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วย
โซลาร์ฟาร์มที่เปิดดำเนินงานแล้วจำนวน 36 แห่งในประเทศไทย เนื่องจากความเสี่ยงในการ
ดำเนินงานท่ีอยู่ในระดับต่ำและผู้ซ้ือไฟฟ้าท่ีมีความน่าเชื่อถือสูงจึงทำให้กระแสเงินสดจากโซลาร์
ฟาร์มของบริษัทสามารถคาดการณ์ได้ในระดับสูง โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทดำเนินการภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า หรือ Non-Firm ที่ลงนามกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยกำลังการผลิตตามสัญญารวม 206 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ภายใต้
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว โซลาร์ฟาร์มทุกแห่งได้รับประโยชน์จากส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ี
อัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) เพิ่มเติมจากอัตราค่าไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับช่วง 10 ปีแรก
นับต้ังแต่วันท่ีเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ 

โซลาร์ฟาร์มของบริษัทมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยที่น่าพอใจ โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าระดับ P50 (ความน่าจะเป็น 50% ของการผลิตพลังงาน) อย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
เป็นเกณฑ์ของผลการดำเนินงานท่ีคาดหวัง 

แรงกดดันจากการสิ้นสุดการใหส้่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 

การให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าท่ีกำลังสิ้นสุดลงอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นแรงกดดันต่อรายได้ใน
อนาคตของบริษัทและทำให้บริษัทจำเป็นต้องจัดหาโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ โดย ณ สิ้นปี 
2564 โซลาร์ฟาร์มจำนวน 5 แห่งจากทั้งหมด 36 แห่งของบริษัทไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้าอีกต่อไปและได้รับเพียงอัตราค่าไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าเท่าน้ัน 
ท้ังนี้ การสิ้นสุดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีได้รับจากโซลาร์ฟาร์มท่ีเหลือของบริษัทจะมีผลในช่วง
ปี 2565-2567 

ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะลดลงเหลือ 4.4 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2567 เมื่อ
เทียบกับ 10.4 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2564 โดยสมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้ง 
คาดการณ์ว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากโซลาร์
ฟาร์มทั้ง 36 แห่งของบริษัทจะลดลงประมาณ 0.6-1 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2567 ใน
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อันดับเครดิตองค์กร: A- 
อันดับเครดิตตราสารหนี้:  
หุ้นกู้ไม่ดอ้ยสทิธิ ไมม่ีหลักประกนั  A- 

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable 

 
วันท่ีทบทวนล่าสุด : 27/09/64 
 

 
อันดับเครดิตองค์กรในอดีต: 
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การนี้ ทริสเรทติ้งประมาณการว่ากำไรของบริษัทจากสินทรัพย์หลักเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2567 และปี 2568 และเมื่อส่วนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าสิ้นสุดลงท้ังหมด ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของบริษัทจะลดลงเหลือประมาณ 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น   

ทริสเรทติ้งมองว่าความพยายามของบริษัทในการแสวงหาโครงการใหม่ ๆ เพื่อชดเชยกับกระแสเงินสดท่ีแข็งแกร่งท่ีบริษัทได้รับในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
น้ันอาจต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ท้ังนี้ ทริสเรทติ้งมีความเห็นว่าตลาดพลังงานภายในประเทศเริ่มมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยการแข่งขันได้
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทเอกชนต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดเล็กมากไปจนถึงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ต่างก็ได้ทำการขยาย
กิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ในขณะท่ีอุปสงค์ไฟฟ้าภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)  ในขณะท่ีกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองส่วนเกินยังคงอยู่ในระดับสูง 

การยกเลิกอัตราค่าไฟฟ้าแบบจูงใจ ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง ความล่าช้าของโครงการภาครัฐ ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลง ทำให้
โอกาสการลงทุนในด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจงึลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว บริษัทผลิตไฟฟ้าของไทยต่างก็หันไปแสวงหาโอกาสการ
ลงทุนในต่างประเทศกันมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจในต่างประเทศบางแห่งก็มีความเสี่ยงทางธุรกิจที่สูงกว่าอันเนื่องมาจากความโปร่งใส
และความคงเส้นคงวาของกฎระเบียบในประเทศท่ีเข้าไปลงทุนที่มีต่ำกว่า รวมทั้งสถานะเครดิตที่ต่ำกว่าของผู้รับซื้อไฟฟ้า และความท้าทายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การลงทุนท่ีเพิ่มมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น  

บริษัทได้เข้าไปลงทุนในโครงการ Ukujima Solar Project ซึ่งเป็นโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาด 480 เมกะวัตต์ท่ีตั้งอยู่ที่เกาะ Ukujima ประเทศญี่ปุ่น 
โดยบริษัทจะใช้เงินทุนจำนวน 2.6 พันล้านบาทสำหรับการซื้อหุ้นสัดส่วน 17.9% ในโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากความล่าช้าในการก่อสร้างอันเกิด
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  บริษัทจึงคาดว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2567 และบริษัทจะได้รับเงินปันผลตั้งแต่ปี 
2568 เป็นต้นไป นอกจากน้ี ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทยังได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 96 ล้านบาทในการซื้อหุ้น 10% ในโครงการ Fukuoka Miyako 
Mega Solar อีกด้วย โดยโครงการน้ีมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 67 เมกะวัตตซ่ึ์งประกอบด้วยโครงการฝั่งเหนือท่ีมีกำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์และ
โครงการฝั่งใต้ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 44 เมกะวัตต์ โครงการฝั่งเหนือได้เริ่มดำเนินการแล้วในปี 2564 ในขณะท่ีโครงการฝั่งใต้ยังอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการไดใ้นปี 2566 

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

บริษัทพยายามรักษาผลกำไรในอนาคตด้วยการลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาด 500 เมกะวัตตใ์นพื้นท่ี EEC ด้วยมูลค่าโครงการรวมกว่า 2.3 หมื่น
ล้านบาท โครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ด้านไฟฟ้าในพื้นท่ี EEC และมีส่วนร่วมในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ 
โดยบริษัทถือหุ ้นในสัดส่วน 80% ใน บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด (SET Energy) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ ในขณะที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม  
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA-ENCOM) ถือหุ้นอีก 20% 

SET Energy จะจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. ผ่านทาง PEA-ENCOM ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี โดยปริมาณไฟฟ้าท่ีจำหน่ายให้แก่ กฟภ. จะต้องไม่
เกินปริมาณการใช้รายเดือนในเขตเมืองใหม่และห้าตำบลในพื้นท่ีอำเภอบางละมุง ซ่ึงอัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำหน่ายให้แก่ กฟภ. ตามระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีเชื่อมต่อจริง ท้ังนี้ การพัฒนาโครงการน้ันแบ่งออกเป็นหลายระยะ โดยขณะน้ี
บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตรวม 316 เมกะวัตต์สำหรับโครงการระยะแรก 

โครงการโซลาร์ฟาร์มในพื้นที ่EEC ระยะแรกคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 

บริษัทได้มีการจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการระยะแรกไว้แล้วซึ่งประกอบด้วยโครงการโซลาร์ฟาร์มรวม 23 แห่งในพื้นท่ี 3 จังหวัด อย่างไรก็ตาม การ
ก่อสร้างท่ีคาดว่าจะเริ่มในปี 2564 นั้นต้องล่าช้าออกไป ในการนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 และจะเริ่ม
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในต้นปี 2566 โดยทริสเรทติ้งคาดว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มในพื้นท่ี EEC ระยะแรกจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 1.4 พันล้าน
บาทต่อปีให้แก่บริษัท ในการนี้ ทริสเรทติ้งเชื่อว่าโครงการจะสร้างกระแสเงินสดท่ีสามารถคาดการณ์ได้ในระดับสูงเนื่องจากโครงการมีความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการท่ีต่ำและมีผู้ซื้อไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งก็เห็นว่าโครงการยังมีความเสี่ยงจากการดำเนินการท่ีสำคัญหลายประการซ่ึง
ประกอบด้วย (1) อุปสงค์ในการใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีท่ีต่ำกว่าคาด (2) อัตราค่าไฟฟ้าที่ได้รับจริงท่ีอาจต่ำกว่าสมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้ง และ  
(3) ความล่าช้าท่ีเพิ่มขึ้นของโครงการอันเกิดจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาระหนี้ท่ีคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 

ตามประมาณการกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้ง รายได้จากโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งใหม่ของบริษัทในพื้นที่ EEC จะยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ท่ี
หายไปจากการสิ้นสุดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมองว่ากระแสเงินสดจากโครงการโซลาร์ฟาร์มในพื้นท่ี EEC จะช่วยบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าวลงได้ ดังน้ันหากโครงการยังคงล่าช้าต่อไปจะส่งผลทำให้กำไรของบริษัทลดลงอย่างมาก 

ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่า EBITDA ของบริษัทจะมีมูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาทในปี 2565 ซึ่งลดลง 20% จาก 3.7 พันล้านบาทในปี 2564 โดย
โครงการโซลาร์ฟาร์มในพื้นท่ี EEC จะสามารถเพิ่ม EBITDA ของบริษัทให้เป็น 3.4 พันล้านบาทได้ในปี 2566 ในขณะที่ EBITDA จากโครงการโซลาร์
ฟาร์มทั้ง 36 แห่งจะยังคงลดลง ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่า EBITDA ของบริษัทจะลดลงเหลือ 2.4 พันล้านบาทในปี 2567 และ อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) จะลดลงเหลือ 68% ในปี 2567 จาก 81% ในปี 2564 

ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มในพื้นท่ี EEC ระยะเริ่มต้นจะมีต้นทุนเกินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทซ่ึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์
ของบริษัท บริษัทมีแผนจะระดมทุนสำหรับโครงการดังกล่าวโดยการก่อหน้ีเป็นหลัก ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลทำให้หน้ีสินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 
1.3 หมื่นล้านบาทในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 2.1 พันล้านบาทในปี 2564 ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA 
ของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.3-4.4 เท่าในปี 2565-2567 จากระดับ 0.6 เท่าในปี 2564 นอกจากนี้ อัตราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อเงินทุนก็คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 33%-40% ในช่วงปี 2565-2567 จากระดับ 10% ในปี 2564 

โครงสร้างหนี้ 

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินรวม 4.4 พันล้านบาทโดยประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาวท่ีไม่มีหลักประกันจำนวน 0.9 พันล้านบาทและหุ้นกู้ไม่
มีหลักประกันจำนวน 3.4 พันล้านบาท อัตราส่วนของหน้ีท่ีมีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อภาระหน้ีท้ังหมดของบริษัทอยู่ท่ีระดับ 0.5% ซ่ึงบ่งชี้ว่า
ความเสี่ยงในการได้รับคืนเงินก่อนสำหรับเจ้าหน้ีท่ีไม่มีหลักประกันของบริษัทน้ันไม่มีนัยสำคัญ 

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า ท้ังนี้ เนื่องจาก SET Energy ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีดำเนินการอยู่น้ันคาดว่า
จะมีหน้ีเพิ่มสูงขึ้นในระหว่างการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มในพื้นท่ี EEC ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าหนี้ดังกล่าวจะเพิ่มระดับของหนี้ที่มีลำดับในการได้รับ
ชำระคืนก่อนอย่างมีนัยสำคัญซ่ึงทำให้อันดับเครดิตหุ้นกู้อาจถูกปรับลดลงให้ต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท 1 ขั้นเนื่องจากลักษณะการด้อยสิทธิ
ทางโครงสร้าง 

สภาพคล่องที่เพียงพอ 

ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอเมื่อเทียบกับภาระหน้ีท่ีจะครบกำหนด โดย ณ เดือนธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระหนี้ที่จะถึงกำหนด
ชำระในอีก 12 เดือนข้างหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 1.7 พันล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 3 พันล้านบาท 

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน 

• โครงการโซลาร์ฟาร์มในพื้นท่ี EEC จะเริ่มก่อสร้างในปี 2565 และจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2566 

• ในช่วงปี 2565-2567 บริษัทจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 353-761 ล้านหน่วยต่อป ี

• รายได้จากการดำเนินงานรวมคาดว่าจะอยู่ท่ีระดับ 3.9 พันล้านบาทในปี 2565 ระดับ 4.5 พันล้านบาทในปี 2566 และระดับ 3.5 พันล้านบาทใน
ปี 2567 

• อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะอยู่ท่ีระดับ 76% ในช่วงปี 2565-2566 และท่ีระดับ 68% ในปี 2567 

• งบลงทุนโดยรวมของบริษัทจะอยู่ท่ีระดับ 1.3 หมื่นล้านบาทในช่วงปี 2565-2567 

• บริษัทจะต้องชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 1.3 พันล้านบาทในปี 2565 จำนวน 650 ล้านบาทในปี 2566 และจำนวน 1.5 พันล้านบาทในปี 2567 

• อัตราการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ท่ีระดับ 43% ในช่วงปี 2565-2567 
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แนวโน้มอันดับเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เดิมของบริษัทจะยังคงมีผลการ
ดำเนินงานท่ีดีและโครงการโซลาร์ฟาร์มในพื้นท่ี EEC ระยะแรกจะแล้วเสร็จและสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ตามแผน ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงาน
และภาระหน้ีของบริษัทสอดคล้องกับการคาดการณ์ของทริสเรทต้ิง 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง 

การปรับเพ่ิมอันดับเครดิตยังคงมีจำกัดซ่ึงเป็นผลกระทบจากส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าสถานะทางการเงิน
ของบริษัทจะถดถอยลงจากการก่อหนี้เพิ่มเพื่อนำมาใช้ลงทุนก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มในพื้นท่ี EEC 

ในทางกลับกัน การลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากกระแสเงินสดของบริษัทถดถอยลงอย่างรุนแรง หรือหากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าของ
บริษัทต่ำกว่าการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง หรือความพยายามของบริษัทในการชดเชยกระแสเงินสดท่ีอ่อนตัวลงไม่สามารถกระทำได้ตามท่ีคาดหวังไว้ 
นอกจากนี้ แรงกดดันในด้านลบต่ออันดับเครดิตอาจเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยหากความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการก่อหนี้จำนวนมาก
เพื่อลงทุนในโครงการใหม่ ๆ 

ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

 
หน่วย: ล้านบาท 

 

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

 
 2564 2563 2562 2561            2560 

รายได้จากการดำเนินงานรวม 
 

4,568 4,941 5,260 5,997 6,015 
กำไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษี  3,023 3,374 3,365 3,479 3,437 
กำไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจำหน่าย  3,688 4,053 4,036 4,170 4,081 
เงินทุนจากการดำเนินงาน  3,390 3,704 3,639 3,605 3,398 
ดอกเบี้ยจา่ยที่ปรับปรุงแล้ว  155 266 361 504 618 
เงินลงทุน 

 
2,725 38 31 17 90 

สินทรัพย์รวม 
 

24,048 21,718 21,903 22,798 23,027 
หนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว 

 
2,096 2,134 3,417 6,776 9,220 

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 
 

19,347 17,156 15,604 13,881 11,208 
อัตราส่วนทางการเงินที่ปรับปรุงแลว้       

อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตัดจำหนา่ย (%) 

 
80.73 82.03 76.73 69.54 67.85 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%) 
 

13.41 15.76 15.42 15.80 15.29 
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา  
และค่าตัดจำหนา่ยต่อดอกเบี้ยจ่าย (เท่า) 

 
23.77 15.23 11.19 8.28 6.60 

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจา่ย  
ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหนา่ย (เท่า) 

 0.57 0.53 0.85 1.62 2.26 

อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงิน (%) 
 

161.72 173.59 106.50 53.21 36.86 
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุน (%)  

 
9.78 11.06 17.96 32.80 45.13 

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง 

- อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจท่ัวไป, 11 มกราคม 2565 
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ี, 15 มิถุนายน 2564 
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจท่ัวไป,  26 กรกฎาคม 2562 
 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG) 

อันดับเครดิตองค์กร: A- 
อันดับเครดิตตราสารหนี้: 
SPCG22DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,250 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A- 
SPCG23DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 650 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A- 
SPCG24OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A- 
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด                                                                                                                                                                                                            

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565  ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอัน ดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำ
เสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นท่ีระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำ
เกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน 
พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตั ดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับ
เครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความ
สูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลท่ีได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว 
ท้ังนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


