
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งลดอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ของ บรษิัท เอสพซีจี ีจ ำกดั (มหำชน) เป็นระดบั “A-” จำก 
“A” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งจดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่
ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 5 พนัลำ้นบำทของบรษิทัทีร่ะดบั “A-” ดว้ย โดยเงนิที่
ไดจ้ำกออกหุน้กูค้ร ัง้นี้ บรษิทัจะน ำไปใชเ้ป็นเงนิทุนส ำหรบัโครงกำรพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรใหม่ 

กำรปรบัลดอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึกระแสรำยได้ที่จะลดลงจำกส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ของ
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีท่ยอยหมดอำยุลง อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึภำระหนี้ทีค่ำดว่ำจะเพิม่ขึน้
จำกกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวนัออก (EEC) อนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึกระแสเงนิสดที่แน่นอนจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์
อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตก็ลดทอนลงบำงส่วนจำกสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

กระแสเงินสดท่ีแน่นอนจำกโรงไฟฟ้ำพลงัแสงอำทิตย ์

รำยได้ที่แขง็แกร่งของบรษิัทมำจำกสนิทรพัย์หลกัของบรษิัท ซึ่งประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์ที่เปิดด ำเนินงำนแล้วจ ำนวน 36 แห่งในประเทศไทย กระแสเงนิสดจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์ที่คำดกำรณ์ได้เป็นผลจำกมคีวำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่ต ่ำและผู้ซื้อไฟฟ้ำที่มีควำม
น่ำเชื่อถอืสูง โรงไฟฟ้ำของบรษิทัด ำเนินกำรภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำวแบบ Non-Firm ที่ลง
นำมกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ด้วยก ำลงักำรผลิตตำมสญัญำรวม 205.92 เมกะวตัต์ (MW) 
ภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) โซลำรฟ์ำร์มทัง้หมดได้รบัประโยชน์จำกกำรได้รบัส่วนเพิม่รำคำรบั
ซื้อไฟฟ้ำที่อตัรำ 8 บำทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง (หน่วย) เป็นระยะเวลำ 10 ปีนับตัง้แต่วนัที่เริม่ด ำเนินงำน
เชงิพำณิชย ์

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ของบรษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนที่น่ำพอใจ โดยสำมำรถผลติไฟฟ้ำไดส้งูกว่ำ
ระดับ P50 อย่ำงต่อเนื่อง (ควำมน่ำจะเป็น 50% ของกำรผลิตพลังงำน) ซึ่งเป็นเกณฑ์ของผลกำร
ด ำเนินงำนที่คำดหวงั ดงันัน้ บรษิัทจึงสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ 385-397 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (GWh) ต่อปี
ในช่วงปี 2561-2563 

รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยอ์ยู่ในช่วงหดตวั  

กำรปรบัลดอนัดบัเครดติสะท้อนใหเ้หน็ถงึกำรหดตวัของรำยได้ทีเ่กดิจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 
ทริสเรทติ้งคำดว่ำผลประกอบกำรจะลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไปเมื่อโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์จ ำนวนหนึ่งจะไม่ได้รบัส่วนเพิ่มรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำอีกต่อไป ณ สิ้นสุดปี 2566 
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 23 แห่ง (หรอื 63% ของก ำลงักำรผลติตำมสญัญำทัง้หมด) จะไดร้บัเพยีง
อตัรำค่ำไฟฟ้ำฐำนส ำหรบักำรขำยไฟฟ้ำ เมื่อพจิำรณำถงึส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำที่ก ำลงัหมดอำยุลง 
ทรสิเรทติ้งคำดว่ำอตัรำค่ำไฟฟ้ำเฉลีย่จะลดลงจำก 11 บำทต่อกโิลวตัต์ชัว่โมงในปี 2563 เป็น 7 บำทต่อ
กโิลวตัต์ชัว่โมงในปี 2566 ในประมำณกำรกรณีฐำน ก ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำย (EBITDA) จะลดลงประมำณ 0.5-1 พนัลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 2564-2566 

รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โซลำร์ฟำร์มหลกัของบรษิัทจะลดลงอย่ำงรวดเรว็ในปี 2567 
และ 2568 เมื่อส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำหมดอำยุลงทัง้หมด ทรสิเรทติ้งคำดว่ำอตัรำค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ยจะ
ลดลงเหลอืประมำณ 3 บำทกโิลวตัต์ต่อชัว่โมงในช่วงเวลำนัน้ 

  

  

 บริษทั เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 36/2564 
 25 มีนำคม 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 18/06/63 
 

 
   

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 
 

จำตุรนัต์ สุขทอง 
jarturun@trisrating.com 
 

ภำรตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่ำ 
monthian@trisrating.com 
 

 
 
 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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สภำพแวดล้อมทำงธรุกิจท่ีท้ำทำย  

บริษัทอยู่ภำยใต้ควำมกดดันในกำรฟ้ืนฟูรำยได้หลังจำกที่ส่วนเพิ่มรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำหมดอำยุ โดยบริษัทพยำยำมที่จะขำยไฟฟ้ำให้กับผู้ใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรมภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำระหว่ำงภำคเอกชน แต่บรษิทักม็กี ำลงักำรผลติค่อนขำ้งน้อยเนื่องจำกมกีำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง 

ทรสิเรทติ้งมองว่ำบรษิทัจะต้องปรบักลยุทธ์ทำงธุรกจิอย่ำงหลกีเลี่ยงไม่ได้เพื่อปรบัใหเ้ขำ้กบัสภำพแวดล้อมทำงธุรกจิที่เปลีย่นแปลงมำกขึน้ส ำหรบัธุรกจิ
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ โอกำสในกำรลงทุนส ำหรบัพลงังำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยดูเหมอืนจะสูญเสยีควำมน่ำสนใจลงไปอย่ำงมนีัยส ำคญั
เนื่องจำกกำรลดอตัรำค่ำไฟฟ้ำที่จูงใจ กำรแข่งขนัที่สูงในตลำด ควำมล่ำช้ำของโครงกำรภำครฐั และผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ลดลง ผูผ้ลติไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทิตย์ได้หนัไปขำยไฟฟ้ำให้กบัผู้ใช้ในภำคอุตสำหกรรมภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบัภำคเอกชนซึ่งมคีวำมเสีย่งของคู่สญัญำที่สูงกว่ำ
โครงกำรสำธำรณะ เนื่องดว้ยควำมขำดแคลนโอกำสใหม่ ๆ กำรซื้อกจิกำรโรงไฟฟ้ำทีเ่ปิดด ำเนินงำนแลว้จงึกลำยเป็นทีน่ิยม 

ส ำหรบักำรมองหำโอกำสนอกประเทศไทย บรษิทัไดล้งทุนในโครงกำร Ukujima Solar ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์นำด 480 เมกะวตัต์ซึ่งตัง้อยู่
ที่เกำะ Ukujima ประเทศญี่ปุ่ น โดยรวมแล้ว บรษิัทจะใช้จ่ำย 2.7 พนัล้ำนบำทส ำหรบัหุ้น 17.9% ในโครงกำรดงักล่ำว ด้วยระยะเวลำหลำยปีของกำร
ก่อสรำ้งโครงกำร ทรสิเรทติ้งคำดว่ำโครงกำรจะเริม่ด ำเนินกำรในปี 2566 และคำดว่ำบรษิทัจะได้รบัเงนิปันผลประมำณ 500 ลำ้นบำทต่อปีจำกกำรลงทุนนี้
ตัง้แต่ปี 2567 เป็นตน้ไป 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยแ์ห่งใหม่ในพ้ืนท่ีเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก 

บรษิัทคำดหวงัจะสรำ้งรำยได้ในอนำคตจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ขนำด 500 เมกะวตัต์ในพื้นที่ EEC บรษิัทถอืหุ้น 80% ใน SET Energy Co., 
Ltd. (SET Energy) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ด ำเนินโครงกำร ส่วน PEA ENCOM International Co., Ltd. (PEA-ENCOM) ถือหุ้น 20% โดยโครงกำรนี้จะรองรบั
ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่มศีกัยภำพเตบิโตในพื้นที่ EEC และมมีูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 2.3 หมื่นล้ำนบำท โครงกำรนี้จะขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. ผ่ำน 
PEA-ENCOM ภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำอำยุ 25 ปี โดยปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. ต้องไม่เกินปรมิำณกำรใช้ต่อเดอืนในเขตเมอืงใหม่และ 5 
ต ำบลในอ ำเภอบำงละมุง อตัรำค่ำไฟฟ้ำเป็นไปตำมอตัรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่งทีก่ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ (กฟผ.) ขำยให้ กฟภ. ตำมระดบัแรงดนัไฟฟ้ำที่เชื่อมต่อจรงิ 

จำกก ำลงักำรผลติทัง้หมด 500 เมกะวตัต์ บรษิทัตัง้เป้ำทีจ่ะเปิดตวัเฟสเริม่ต้น 315 เมกะวตัต์ในปี 2564 ซึ่งจะใชเ้งนิลงทุนประมำณ 1.5 หมื่นล้ำนบำท ใน
ประมำณกำรกรณีพื้นฐำนของทรสิเรทติ้ง คำดว่ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรจะเริม่ในปี 2564 โดยเฟสเริม่ต้นจะประกอบด้วยโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 22 
แห่งและเริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ตัง้แต่ไตรมำสที่ 2 และ 4 ของปี 2565 ทรสิเรทติ้งคำดว่ำโครงกำรจะท ำรำยได้ให้บรษิทั 630 ล้ำนบำทในปี 2565 
และสรำ้งรำยได้ประมำณ 1.2 พนัลำ้นบำทต่อปีหลงัจำกนัน้ ทรสิเรทติ้งคำดหวงัว่ำโครงกำรจะสรำ้งกระแสเงนิสดทีค่ำดกำรณ์ได้เนื่องจำกมคีวำมเสีย่งจำก
กำรด ำเนินงำนที่ต ่ำและมผีู้ซื้อไฟฟ้ำที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ตำม ทรสิเรทติ้งเห็นว่ำโครงกำรมคีวำมเสี่ยงหลำยประกำร ประกอบด้วย (1) ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำในพื้นที ่EEC ต ่ำกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว ้(2) อตัรำค่ำไฟฟ้ำทีไ่ดร้บัจรงิซึง่อำจต ่ำกว่ำสมมตฐิำนพืน้ฐำนของทรสิเรทติ้ง และ (3) ควำมล่ำชำ้ของโครงกำร
ทีเ่กดิจำกขอ้ก ำหนดดำ้นกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ภำระหน้ีท่ีคำดว่ำจะเพ่ิมข้ึน 

ตำมประมำณกำรกรณีพื้นฐำนของทรสิเรทติ้ง รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ใหม่ในพื้นที่ EEC จะยงัไม่เพยีงพอที่จะชดเชยรำยได้ที่ลดลงจำก
กำรหมดอำยุของส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ ทรสิเรทติ้งประมำณกำร EBITDA ของบรษิทัไวท้ี ่3.2 พนัล้ำนบำทในปี 2564 หรอืลดลง 20% จำก 4 พนัลำ้น
บำทในปี 2563 และ EBITDA จะลดลงอกีเป็น 3.1 พนัลำ้นบำทในปี 2566 นอกจำกนี้ ยงัคำดว่ำอตัรำก ำไรของ EBITDA (EBITDA เป็นรอ้ยละของรำยได้) 
จะลดลงเหลอื 66% ในปี 2566 จำก 82% ในปี 2563 

ทรสิเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำระยะเริม่ต้นของโครงกำรใหม่จะมมีูลค่ำประมำณ 1.5 หมื่นล้ำนบำทซึ่งค่อนขำ้งสูงเมื่อเทียบกบัขนำดสนิทรพัย์ของบรษิัท โดย
บรษิัทมแีผนจะระดมทุนส ำหรบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์โครงกำรใหม่โดยใช้หนี้เป็นหลกั บรษิัทจะน ำเงนิที่ได้จำกกำรออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ
จ ำนวน 5 พนัล้ำนบำทไปใช้เป็นเงนิลงทุนให้กบั SET Energy ในขณะเดียวกนั SET Energy จะกู้ยมืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิประมำณ 75% ของมูลค่ำ
โครงกำร โดยรวมแลว้ คำดว่ำหนี้รวมของบรษิทัจะเพิม่ขึน้เป็นเกอืบ 1.4 หมื่นลำ้นบำทในปี 2565-2566 ซึง่เพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็จำก 2.1 พนัลำ้นบำทในปี 
2563 ด้วยเหตุนี้เรำจึงคำดว่ำอัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อ EBITDA จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 เท่ำใน 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกจำก 0.5 เท่ำในปี 2563 
อตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนจะเพิม่ขึน้เป็น 41% ในปี 2566 เทยีบกบั 11% ในปี 2563 ซึง่สิง่เหล่ำนี้บ่งบอกถงึควำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีเ่พิม่สงูขึน้ 

อนัดบัเครดติของหุน้กู้ทีอ่อกโดยบรษิทั ซึง่มฐีำนะเป็นบรษิทัแม่ อำจถูกปรบัลดลงใหต้ ่ำกว่ำอนัดบัเครดติของบรษิทัหนึ่งระดบัในอนำคตได้ เนื่องจำกอำจมี
กำรด้อยสิทธิของโครงสร้ำง เนื่องจำกหนี้ของ SET Energy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด ำเนินงำนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร  
ทรสิเรทติ้งจงึคำดว่ำจะระดบัของหนี้ที่มลี ำดบัควำมส ำคญัมำกกว่ำหนี้ในระดบัแม่จะเพิม่ขึน้และมโีอกำสทีจ่ะท ำใหม้กีำรปรบัลดอนัดบัเครดติตรำสำรหนี้ลง
ไดเ้นื่องจำกมคีวำมดอ้ยสทิธทิำงโครงสรำ้ง (Structural Subordination) 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่ำ บรษิทัมสีภำพคล่องเพยีงพอในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำ ณ เดอืนธนัวำคม 2563 บรษิทัมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดประมำณ 
2.5 พนัลำ้นบำทซึง่เพยีงพอส ำหรบักำรไถ่ถอนหุน้กูท้ีจ่ะครบก ำหนดตลอดปี 2564 
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สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

• โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์ห่งใหม่ในพืน้ที ่EEC จะเริม่ก่อสรำ้งในปี 2564 และเริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยใ์นไตรมำสที่ 2 และ 4 ของปี 2565 
• ในช่วงปี 2564-2566 บรษิทัจะสำมำรถผลติไฟฟ้ำไดป้ระมำณ 357-764 ลำ้นหน่วยต่อปี 
• รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวมคำดว่ำจะอยู่ที่จ ำนวน 4.6-4.9 พนัล้ำนบำทในปี 2564-2566 และมอีตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ 

และค่ำตดัจ ำหน่ำย เท่ำกบั 70% ในปี 2565 และลดลงเป็น 66% ในปี 2566 
• ค่ำใช้จ่ำยซ่อมบ ำรุงจะอยู่ที่ประมำณ 1.5 หมื่นล้ำนบำทในช่วงปี 2564-2566 และเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่ นจ ำนวน 

1.4 พนัลำ้นบำทในช่วงเดยีวกนั 
• ออกขำยหุน้กูชุ้ดใหม่จ ำนวน 5 พนัลำ้นบำทในปี 2564 
• บรษิทัตอ้งช ำระคนืหุน้กูจ้ ำนวน 2.2 พนัลำ้นบำทในปี 2564 จ ำนวน 1.3 พนัลำ้นบำทในปี 2565 และจ ำนวน 650 ลำ้นบำทในปี 2566 
• บรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลปีละ 1.3 พนัลำ้นบำทในช่วงปี 2564-2566 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นควำมคำดหวงัของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำระดบัประสทิธภิำพโรงไฟฟ้ำใหส้งูกว่ำ 75% ได้
ในอกี 3 ปีขำ้งหน้ำ และบรษิทัสำมำรถพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในพืน้ที ่EEC ได้ตำมแผนและสำมำรถสรำ้งกระแสเงนิสดไดต้ำมคำด ในขณะที่
บรษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนและกำรก่อภำระหนี้ตำมทีป่ระมำณกำร 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดิตยงัคงมจี ำกดั ซึ่งเป็นผลกระทบจำกส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำที่จะหมดลง นอกจำกนี้ โครงสร้ำงทำงกำรเงนิของบรษิัทก็ยงั
อ่อนแอลงจำกกำรก่อภำระหนี้เพื่อเพื่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์ห่งใหม่ใน EEC 

ในทำงกลบักนั ปัจจยัทีอ่ำจท ำใหม้กีำรลดอนัดบัเครดติกอ็ำจเกดิขึน้ไดห้ำกกระแสเงนิสดของบรษิทัหดตวัอย่ำงรุนแรงซึง่อำจเกดิจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟ้ำที่ต ่ำกว่ำคำดหรอืกำรที่บรษิัทไม่สำมำรถหำธุรกจิเพื่อชดเชยกระแสเงนิสดที่ก ำลงัลดลงได้ แรงกดดนัต่ออนัดบัเครดติอำจเพิม่ขึน้ได้หำกควำม
เสีย่งทำงกำรเงนิของบรษิทัสงูขึน้จำกกำรก่อภำระหนี้จ ำนวนมำกเพื่อลงทุนในโครงกำรใหม่ ๆ 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

      ----------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม --------------------------- 
 

 
2563 2562 2561 2560            2559 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 
 

4,941 5,260 5,997 6,015 5,460 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษ ี  3,374 3,365 3,479 3,437 3,301 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย  4,053 4,036 4,170 4,081 3,954 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  3,704 3,639 3,605 3,398 3,199 
ดอกเบีย้จ่ำยทีป่รบัปรุงแลว้  266 361 504 618 746 
เงนิลงทุน 

 
38 31 17 90 91 

สนิทรพัยร์วม 
 

21,718 21,903 22,798 23,027 24,232 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
2,134 3,417 6,776 9,220 10,700 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

17,156 15,604 13,881 11,208 9,766 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       

อตัรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย (%) 

 
82.03 76.73 69.54 67.85 72.42 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถำวร (%) 
 

15.76 15.42 15.80 15.29 13.93 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 
15.23 11.19 8.28 6.60 5.30 

อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย  
ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) 

 0.53 0.85 1.62 2.26 2.71 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิ (%) 
 

173.59 106.50 53.21 36.86 29.89 
อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
11.06 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 เอสพีซีจ ีจ ำกดั (มหำชน) (SPCG) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A- 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
SPCG21DA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,700 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2564 A- 
SPCG22DA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,250 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 A- 
SPCG23DA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 650 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 A- 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนภำยใน 10 ปี A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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