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เรื่อง
เรียน

แจ้งรายงานผลการวิเคราะห์อันดับเครดิต
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
วารสาร “ข่าวเครดิต”โดยทริสเรทติ้ง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ บริษัท ทริส
เรทติ้ง จํากัด (“ทริสเรทติ้ง”) จัดทําอัน ดับ เครดิตองค์กร นั้น ทริสเรทติ้งได้มีการประกาศผลอัน ดับ เครดิต
ดังกล่าวแก่สารธารณชน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของทริสเรทติ้ง ซึ่งเป็นรายงานผลอันดับ
เครดิตองค์กรของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ BBB และแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” (Stable) รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพล สาวทรัพย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 148/2561
9 ตุลาคม 2561

เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB” โดย
อันดับเครดิตสะท้อนถึงผลการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่สามารถคาดการณ์ได้ของ
ธุร กิจ ผลิต ไฟฟ้ า ซึ่งปั จจัย ดังกล่ า วช่ ว ยลดทอนความเป็ น วงจรขึ้น และลงของธุ ร กิจก่ อ สร้า งได้
อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตลดทอนลงจากความผันผวนของปริมาณและราคาของวัตถุดบิ เชื้อเพลิง
ชีวมวล ตลอดจนความเสี่ยงในการดาเนินการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ และระดับการก่อ หนี้ท่อี าจเพิ่ม
สูงขึน้ นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันทีไ่ ม่สูงนักของ
บริษทั และการแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจก่อสร้างด้วย
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
กระแสเงิ นสดที่ คาดการณ์ ได้จากธุรกิ จผลิ ตไฟฟ้ า
การกาหนดอันดับเครดิตของบริษทั ขึ้นอยู่กบั กระแสเงินสดทีค่ าดการณ์ได้ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าเป็ น
สาคัญ โดยธุรกิจดังกล่าวจะยังคงเป็ นปั จจัยขับเคลือ่ นทีส่ าคัญของกาไร ซึง่ ในมุมมองของทริสเรทติ้ง
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ าเป็ นทีม่ าของความสาเร็จในการฟื้ นตัวทางธุรกิจของบริษทั
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ าบริหารงานโดย บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย
หลักทีส่ ร้างกาไรให้แก่บริษทั ปั จจุบนั บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง มีโรงไฟฟ้ าชีวมวลทีด่ าเนินการ
แล้ว จานวน 6 แห่ ง โดยมีกาลังการผลิตรวมตามสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้ า อยู่ท่ี 52.8 เมกะวัต ต์ และ
ปั จจุบนั กาลังเพิม่ กาลังการผลิตให้มากขึ้น ธุรกิจผลิตไฟฟ้ าสร้างกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ ายในสัดส่วน 90% ของกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่ายของบริษทั
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ าสร้างกระแสเงิน สดที่มนคงเนื
ั่
่ องจากโรงไฟฟ้ าของบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง มี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาวกับผูผ้ ลิตและผูจ้ ่ายกระแสไฟฟ้ าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานภาครัฐ ซึ่งในสัญญา
แต่ละฉบับมีการระบุราคาซื้อขายไว้อย่างชัดเจน
ผลการดาเนิ นงานที่ แข็งแกร่งของโรงไฟฟ้ า

ติ ดต่อ:
รพีพล มหพันธ์

rapeepol@trisrating.com
ประวิตร ชัยชานะภัย, CFA

pravit@trisrating.com
มณเฑียร จันทร์กล่ า

monthian@trisrating.com

โรงไฟฟ้ าทีด่ าเนินการแล้วของบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง มีผลการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่ง มาโดย
ตลอดในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา อัต รากาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่ าตัดจาหน่ าย
(กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้) ของโรงไฟฟ้ า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ทป่ี ระมาณ 50%
ทริสเรทติ้งเห็นว่ากระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากโรงไฟฟ้ าช่วยลดทอนความผันผวนของธุรกิจ
ก่อสร้างซึง่ มีธรรมชาติเป็ นวงจรขึน้ และลง โดยทริสเรทติ้งมองว่าโรงไฟฟ้ าดังกล่าวจะยังคงมีผลการ
ดาเนินงานทีน่ ่าพอใจต่อไปอีกในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
ความเสี่ยงจากปริ มาณและราคาของวัตถุดิบเชื้อเพลิ ง
แม้จะมีผลการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่ง แต่โรงไฟฟ้ าก็มคี วามเสีย่ งจากความผันผวนของปริมาณและ
ราคาวัตถุดบิ ที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง บริษัททีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการตัง้
โรงไฟฟ้ าให้อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดบิ และจ้างผูร้ บั เหมาบริการเดินเครื่องและบารุงรักษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดหาวัตถุดบิ ชีวมวลเพื่อป้ อนโรงไฟฟ้ าส่วนใหญ่นอกเหนือไปจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ า
อย่ างไรก็ต าม บริษัททีพ ีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ไม่สามารถผลักภาระความเสี่ย งด้านราคาให้แก่
ผูร้ บั เหมาดังกล่าวได้

บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง วางแผนจะดาเนินงานโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ด้วยตนเองซึ่งก็จะทาให้ความเสีย่ งด้านวัตถุดบิ เพิม่ สูงขึน้ บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์
โฮลดิง้ ได้ทาสัญญาซื้อขายวัตถุดบิ ระยะยาวกับผูจ้ าหน่ายท้องถิน่ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าจะมีเชื้อเพลิง ใช้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การบังคับ ให้ปฏิบตั ติ าม
สัญญายังคงเป็ นสิง่ ท้าทาย บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง พยายามลดความเสีย่ งดังกล่าวด้วยการให้ผจู้ าหน่ ายวัตถุดบิ เข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในโครงการของ
บริษทั อีกทัง้ ยังได้พฒ
ั นาปลูกพืชพลังงานเป็ นเชือ้ เพลิงของตนเองอีกด้วย ซึง่ ความพยายามดังกล่าวก็ทาให้ทริสเรทติ้งเชือ่ ว่า บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
จะสามารถจัดการกับความเสีย่ งด้านวัตถุดบิ ได้เป็ นอย่างดี
ความเสี่ยงในการดาเนิ นการโครงการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่
บริษัททีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง มีความเสี่ยงจากการดาเนินการเนื่องจากมีโครงการโรงไฟฟ้ าใหม่หลายแห่ง ความล่าช้าในการก่อสร้าง ทาเลที่ตงั ้ ของ
โครงการ และประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมอาจเป็ นปั จจัยทีส่ ร้างผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อโครงการใหม่ได้
ในปี 2559 บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลจานวน 3 แห่งในจังหวัดยะลาและนราธิวาสโดยมีกาลังการผลิตตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ ารวม 24.7 เมกะวัตต์ บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ยังมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าภายใต้โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กสาหรับโรงไฟฟ้ า
ขนาด 21 เมกะวัตต์ในจังหวัดปั ตตานีซง่ึ ถือว่าเป็ นโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ทส่ี ุดของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้ าจากพลังงานขยะซึง่ มีกาลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าที่ 8 เมกะวัตต์อกี ด้วย โดยโรงไฟฟ้ าทัง้ หมดดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา
และคาดว่าจะเริม่ ดาเนินการได้ในระหว่างปี 2562-2563
กาลังการผลิตทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจะสร้างความท้าทายใหม่ เช่น การจัดหาวัตถุดบิ เชือ้ เพลิงและการจัดหากาลังคน นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลแห่งใหม่ของบริษทั ก็อยู่ภายใต้ระบบการประมูลซึง่ มีราคาขายไฟฟ้ าต่าลงมากโดยอยู่ระหว่าง 2.8-3.4 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ขณะทีโ่ รงไฟฟ้ าใน
ปั จจุบนั ของบริษทั มีราคาขายไฟฟ้ าสูงกว่า 4 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่ ดังนัน้ การควบคุมต้นทุนสาหรับโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่จงึ ต้องกระทาอย่างรัดกุมยิง่ ขึน้
ธุรกิ จก่อสร้างมีความสามารถในการแข่งขันไม่สงู นัก
ในการพิจารณาอันดับเครดิต ทริสเรทติ้งยังคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันทีไ่ ม่สูงนักของบริษทั ในธุรกิจก่อสร้างด้วย ธุรกิจดังกล่าวมีขนาดค่อนข้าง
เล็กเมือ่ เทียบกับผูร้ บั เหมาก่อสร้างรายอื่นทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง โดยในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมาบริษทั มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างอยู่ท่ี
ประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยเฉลีย่ ซึง่ ทริสเรทติ้งเห็นว่าการมีขนาดธุรกิจทีค่ ่อนข้างเล็กทาให้บริษทั ไม่สามารถรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ ทัง้ นี้ ในช่วง
3 ปี ทผ่ี ่านมา มูลค่าสัญญาก่อสร้างของบริษทั อยู่ในระดับไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อสัญญา
บริษทั มีขอบเขตงานก่อสร้างทีจ่ ากัดโดยเน้นเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงแรม และศูนย์การค้า ในขณะทีผ่ ลงานก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ ามีอยู่ไม่มากนัก
บริษทั มีความตัง้ ใจจะรับงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐเพือ่ รักษารายได้จากธุรกิจก่อสร้างมิให้ลดต่าลง อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังไม่มผี ลงาน
ทีป่ รากฏเด่นชัดในงานก่อสร้างประเภทนี้และยังต้องแข่งขันกับผูร้ บั เหมาขนาดใหญ่อกี เป็ นจานวนมากด้วย
รายได้จะเพิ่ มขึน้ จากธุรกิ จผลิ ตไฟฟ้ า
ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการดาเนินงานของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 5,000 ล้านบาทในปี 2564 จากประมาณ 3,600 ล้านบาทในปี 2561 โดยธุรกิจผลิต
ไฟฟ้ าจะเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนการเติบโต รายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้ า จะเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นประมาณ 3,000 ล้านบาทในปี 2564 จากประมาณ
1,600 ล้านบาทในปี 2561 ทัง้ นี้ ภายใต้ประมาณการของทริสเรท กาลังการผลิตในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจะเพิม่ ขึน้ เท่าตัวในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากธุรกิจก่อ สร้างของบริษัทจะอยู่ในระดับ 1,400-2,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า จากระดับเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ท่ี
ประมาณ 2,100 ล้านบาท ความแข็งแกร่งของธุรกิจ ผลิตไฟฟ้ ามีส่วนช่วยลดแรงกดดันในการประมูลงานก่อสร้างของบริษทั ทัง้ นี้ การลงทุนภาคเอกชน
ยังคงขยายตัวอย่างจากัด บริษทั พยายามทีจ่ ะรับงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐเพือ่ ทีจ่ ะรักษาระดับรายได้จากธุรกิจก่อสร้างเอาไว้ บริษทั มี
งานทีร่ อรับรูร้ ายได้มลู ค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2561 ซึง่ จะช่วยประกันรายได้ในอนาคตได้ส่วนหนึ่งสาหรับในช่วงปี 2561-2562
ตามประมาณการของทริสเรทติ้ง รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของบริษทั จะยังคงอยู่ในระดับต่ากว่า 200 ล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า บริษทั มี
จานวนสินค้าทีอ่ ยู่อาศัยเหลือขายไม่ถงึ 100 ล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2561 ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังไม่คดิ ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตอย่าง
รวดเร็วภายในไม่กป่ี ี ขา้ งหน้า
ผลการดาเนิ นงานมีความแข็งแกร่ง
ทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดาเนินงานของบริษทั จะยังคงแข็งแกร่งในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า ในขณะทีธ่ ุรกิจผลิตไฟฟ้ าจะทวีความสาคัญเพิม่ ขึน้ โดยความสามารถ
ในการทากาไรของธุรกิจผลิตไฟฟ้ ามีสงู กว่าธุรกิจก่อสร้างอย่างมีนยั สาคัญ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรากาไรจากการดาเนิน งาน (กาไรจากการดาเนินงานก่อน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้) ของบริษทั จะทรงตัวเหนือระดับ 20% ในช่วงปี 2561-2564
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บริษัทมีผลขาดทุนจากธุรกิจก่อสร้างในช่วงปี 2555-2558 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึ้นของค่าจ้างขัน้ ต่ าและราคาวัสดุ ก่อสร้าง อีกทัง้ ยังมาจากการ
ประเมินราคาทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพอีกด้วย ทัง้ นี้ ธุรกิจก่อสร้างได้เริม่ ฟื้ นตัวในช่วงทีผ่ ่านมา บริษทั ได้ทาการปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการโครงการใหม่เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของธุรกิจก่อสร้างเพิม่ ขึ้ นมาอยู่ท่ี 12.2% ในช่วงครึง่ แรกของปี 2561 จากระดับต่ากว่า
3% ในช่วงปี 2555-2558 ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าธุรกิจก่อสร้างของบริษทั จะยังคงสร้างผลกาไรในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
การก่อหนี้ น่าจะเพิ่ มสูงขึน้
บริษัททีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ให้การค้าประกันหนี้ของกิจการร่วมค้า ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้านัน้ ๆ ดังนัน้ ในการ
พิจารณาสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ ทริสเรทติ้งจึงได้รวมเอาสินทรัพย์ หนี้สนิ และผลการดาเนินงานของกิจการ
ร่วมค้าเข้ามารวมกับงบการเงินรวมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ ในกิจการร่วมค้าแต่ละแห่งด้วย
หนี้ส ินของบริษัท จะเพิ่มขึ้น ในช่ว งไม่ก่ปี ี ขา้ งหน้า โดยบริษัททีพ ีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง วางแผนจะลงทุนประมาณ 5,500 ล้านบาทในโรงไฟฟ้ าใหม่
นอกจากนัน้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษทั จะกูย้ มื เงินเพิม่ ขึน้ เพือ่ นามาใช้รองรับเงินทุนหมุนเวียนหากบริษทั มีการรับงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม แม้ระดับการก่อหนี้จะเพิม่ ขึ้น แต่ทริสเรทติ้งยังเชื่อว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน ของบริษทั จะยังคงอยู่ในระดับไม่เกิน
60% ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าจากระดับ 38.6% ณ เดือนมิถุนายน 2561
กระแสเงินสดเมือ่ เทียบกับหนี้ของบริษทั จะลดลงจากหนี้สนิ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน จะลดลงเป็ นประมาณ
13% ในปี 2562 ก่อนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไปทีป่ ระมาณ 17% ในปี 2564 อัตราส่วนดังกล่าวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญมาอยู่ท่ี 32.1% ในช่วงครึง่
แรกของปี 2561 ซึ่งเป็ นการเพิม่ ขึ้นจากตัวเลขติดลบในช่วงก่อนปี 2558 โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้ าช่วยหนุ นให้กาไรเพิม่ ขึ้น ส่วนในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้านัน้
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายจะลดลงแต่ยงั คงสูงกว่า 4 เท่า
สภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
ทริสเรทติ้งเชื่อว่า บริษัทจะสามารถจัดการกับสภาพคล่องได้เป็ นอย่างดี โดยบริษัทมีภาระหนี้ค่อนข้างต่ าและไม่มกี ารใช้เงินทุนที่ไม่สอดคล้องในด้าน
ระยะเวลาแต่อย่างใด ทัง้ นี้ บริษทั มีหนี้ทจ่ี ะครบกาหนดชาระในช่วงครึง่ หลังของปี 2561 ประมาณ 460 ล้านบาท ซึ่งเกือบ 280 ล้านบาทเป็ นเงินกูร้ ะยะสัน้
ทีบ่ ริษทั ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนทีเ่ หลืออีกประมาณ 180 ล้านบาทเป็ นเงินกูโ้ ครงการระยะยาวทีบ่ ริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ใช้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้ า
ณ เดือนมิถุนายน 2561 บริษทั มีวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้และเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดรวมกันประมาณ 650 ล้านบาท ซึ่งน่ าจะ
เพียงพอในการรองรับภาระหนี้ทงั ้ หมดทีจ่ ะครบกาหนดในปี น้ี ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้านัน้ ทริสเรทติ้งคาดว่ากาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจาหน่ายจะอยู่ในช่วง 800-1,300 ล้านบาทต่อปี ในขณะทีบ่ ริษทั มีภาระจะต้องชาระคืนหนี้ระยะยาวจานวน 400-500 ล้านบาทต่อปี
บริษัทไม่มขี อ้ กาหนดทางการเงินใดใดสาหรับเงินกู้ธนาคาร แต่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ของบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จะต้องดารงอัตราส่วน
ความสามารถในการชาระหนี้เอาไว้ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่าหรือ 1.2 เท่า และจะต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่ให้เกิน 2.5 เท่า ซึง่ ทีผ่ ่านมาบริษทั ย่อยและ
กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามข้อกาหนด ทริสเรทติ้งเชือ่ ว่าบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าจะสามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดดังกล่าวตลอดช่วง
12-18 เดือนข้างหน้าได้ดว้ ยเช่นกัน
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจะยังคงเป็ นธุรกิจหลักทีส่ ร้างกาไรและสร้างกระแสเงิน
สดจานวนมากได้ตามทีว่ างแผนไว้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าโครงการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ ๆ จะสร้างแล้วเสร็จตามแผนและสร้างผลตอบแทนเป็ นทีน่ ่ าพอใจ
นอกจากนี้ ธุรกิจก่อสร้างจะยังคงสร้างผลกาไร ในขณะทีบ่ ริษทั จะสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้เป็ นอย่างดี
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ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
การปรับเพิม่ อันดับเครดิตอาจเกิดขึน้ ได้หากผลการดาเนินงานและโครงสร้างเงินทุนของบริษทั แข็งแรงกว่าทีค่ าดไว้อย่างมีนัยสาคัญ เช่น หากกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายเพิม่ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญและบริษัทสามารถบริหารจัดการระดับการก่อหนี้ได้เ ป็ นอย่างดี ในทาง
ตรงกันข้าม การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึน้ ได้หากผลการดาเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้ าต่ากว่าประมาณการเป็ นอย่างมากหรือโครงสร้างเงินทุนของ
บริษทั ด้อยลงจากการลงทุนด้วยการก่อหนี้จานวนมาก
ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

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 (%)
*
**

ม.ค.-มิ .ย.
2561
1,701
431
335
431
373
54
163
7,126
2,209
3,512

--------------------ณ วันที่ 31 ธันวาคม --------------2560
2559
2558
2557
3,594
716
573
712
603
90
808
6,936
1,989
3,262

2,841
423
334
423
364
71
1,028
6,547
1,423
2,854

2,690
-3
(69)
(3)
(164)
88
603
5,429
717
2,514

2,213
(117)
(174)
(117)
(210)
81
673
4,948
513
1,669

25.34

19.92

14.87

(0.11)

(5.29)

11.55 **
8.03

10.55
7.94

7.23
5.99

(1.77)
(0.03)

(5.66)
(1.44)

2.67 **

2.80

3.37

(240.54)

(4.39)

32.13 **
38.61

30.34
37.88

25.60
33.27

(22.88)
22.20

(40.92)
23.52

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง
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บริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (TPOLY)
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable
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อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประ เมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ 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

บริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน)

5

