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อันดับเครดิ ตองค์กร:
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หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

BBB+
Stable
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15 มีนำคม 2564

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
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Stable

ทริส เรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้น กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ของ บริษัท ทีพ ีไอ โพลีน
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่
ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่
เกิน 3 พันล้านบาทของบริษทั ที่ระดับ “BBB+” ด้วย โดยบริษทั จะนาเงินที่ได้จากการออกหุน้ กูน้ ้ีไปใช้
ไถ่ถอนหุน้ กูท้ จ่ี ะครบกาหนดในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้
อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่นอนและมันคงของบริ
่
ษัทซึ่งได้รบั จากสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ า (Power Purchase Agreements -- PPA) ที่มีกบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
และข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนเชื้อเพลิงของบริษทั อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอน
ลงจากความเสีย่ งด้านการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงขยะ (Refuse-derived Fuel -- RDF) และ
การหมดอายุสญ
ั ญาของส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้ า (Adder) ทัง้ หมด นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังได้รบั
ผลกระทบในด้านลบจากภาระหนี้สนิ ของบริษทั ที่คาดว่าจะสูงขึน้ ในช่วงของการลงทุน และความเสีย่ ง
จากการลงทุนใน “โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone -- SEZ) อีกด้วย
เช่นกัน
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
อันดับเครดิ ตมีกรอบจำกัดจำกอันดับเครดิ ตของบริษทั แม่
อันดับเครดิตของบริษทั มีกรอบจากัด อยู่ทร่ี ะดับ “BBB+” โดยไม่เกินไปกว่าอันดับเครดิตของบริษทั แม่
เนื่องจากบริษัท เป็ นบริษัทย่ อยหลักของ บริษัท ทีพไี อ โพลีน จากัด (มหาชน) (ได้รบั อัน ดับเครดิต
“BBB+/Stable” จากทริสเรทติ้ง) แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานะเครดิตเฉพาะของบริษทั โดยไม่รวมบริษัท
แม่แล้ว (Stand-alone Company Rating) บริษทั ยังคงได้รบั อันดับเครดิตองค์กรทีร่ ะดับ “A” ซึง่ สะท้อน
ถึงสถานะเครดิตทีแ่ ข็งแกร่งกว่าของบริษทั แม่
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อันดับเครดิต ภายใต้กรอบที่จากัดนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของบริษัท ทัง้ สองในฐานะบริษัท แม่และ
บริษัทลู ก โดยบริษัท ทีพ ีไอ โพลีน ยังคงเป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ข องบริษัท ซึ่งถือหุ้น ในสัดส่ วน 70.24%
นอกจากนี้ คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั แม่ยงั คงมีส่วนเกี่ยวข้องในคณะกรรมการของบริษทั และมี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจและนโยบายทางการเงินของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญอีกด้วย
ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จะยังคงเป็ นบริษทั ทีส่ ร้างกาไรสูงสุดให้แก่กลุ่มบริษทั
โดยคาดว่าจะสร้างกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA) คิดเป็ น
สัดส่วนถึงประมาณ 60%-70% ของกลุ่ม โดยความสามารถในการทากาไรที่แข็งแรงนี้ถอื ว่าเป็ นปั จจัย
สาคัญทีช่ ่วยค้าจุนอันดับเครดิตของกลุ่ม
อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงระดับของการทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญระหว่างบริษทั และบริษทั แม่ ด้วย ทัง้ นี้
การเชื่อมโยงระหว่างกันนัน้ ส่งผลให้บริษทั ต้องเปิ ดรับความเสีย่ งจากสถานะธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ของ
บริษัทแม่ซ่ึงมีความผัน ผวนสูง นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัท ทีพ ีไอ โพลีน เป็ น ทัง้ ผู้รบั ซื้อไฟฟ้ าจาก
บริษัทและเป็ นผู้จาหน่ ายพลังงานความร้อนทิ้ง ให้แก่บริษัท ดังนัน้ หากการดาเนินงานของโรงผลิต
ปูนซีเมนต์ของบริษทั แม่มกี ารหยุดชะงักก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ าและปริมาณความ
ร้อนทิง้ รวมถึงการดาเนินงานโรงไฟฟ้ าของบริษทั ด้วยเช่นกัน
กระแสเงิ นสดที่แข็งแกร่งจำกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟผ.

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัทเป็ นเจ้าของและดาเนิน งานโรงไฟฟ้ าทัง้ หมด 8 แห่งโดยส่วนใหญ่ใช้ ขยะ RDF ความร้อนทิ้ง
และถ่านหินเป็ นเชื้อเพลิง บริษัทเป็ นผูผ้ ลิต ไฟฟ้ าด้วยเชื้อเพลิงขยะรายใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทยด้วย

กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 440 เมกะวัตต์ โดยจัดสรรให้แก่ กฟผ. จานวน 180 เมกะวัตต์และส่วนทีเ่ หลือจาหน่ายให้แก่บริษทั ทีพไี อ โพลีน
อันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มนคงของบริ
ั่
ษทั จากการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาวกับ กฟผ. (ได้รบั การจัดอันดับเครดิต “AAA/Stable” จาก
ทริสเรทติ้ง) โดยในปั จจุบนั บริษทั มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าจานวน 3 ฉบับซึ่งมีขนาดกาลังการผลิตรวม 163 เมกะวัตต์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ านัน้ มีส่วน
ช่วยอย่างมากในการลดความเสี่ยงด้านอุปสงค์ อีกทัง้ ยังให้ส่วนเพิม่ Adder อีก 3.50 บาทต่อหน่วยจากอัตราค่าไฟฟ้ าฐานที่ประมาณ 3 บาทต่อหน่วย
เป็ นระยะเวลา 7 ปี โดย Adder ดังกล่าวส่งผลให้บริษทั มีอตั ราผลกาไรทีส่ งู ซึง่ โดยรวมแล้วบริษทั มีอตั รา EBITDA ถึง 50%-55%
มีต้นทุนเชื้อเพลิ งที่แข่งขันได้
บริษทั มีขอ้ ได้เปรียบจากต้นทุนของเชือ้ เพลิงจาก RDF และความร้อนทิ้งที่มรี าคาถูก ทัง้ นี้ เนื่องจากเชื้อเพลิง RDF ขยะนัน้ มีราคาทีค่ ่อนข้างต่าเพราะมี
ทีม่ าจากขยะฝังกลบและขยะชุมชน ในขณะที่ความร้อนทิ้ง ซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ นัน้ ก็ถอื เป็ นข้อได้เปรียบเฉพาะตัวในการ
แข่งขันของบริษทั เนื่องจากโรงไฟฟ้ าของบริษทั นัน้ ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงงานปูนซีเมนต์ของบริษทั แม่ อย่างไรก็ตาม ปริมาณความร้อนทิ้งก็มคี วามไม่แน่นอน
และขึน้ อยู่กบั อัตราการใช้กาลังการผลิตของโรงงานปูนซีเมนต์ของบริษทั แม่ดว้ ยเช่นกัน
ควำมเสี่ยงในกำรดำเนิ นงำนโรงไฟฟ้ ำลดลงจำกกำรปรับปรุงประสิ ทธิ ภำพที่ต่อเนื่ อง
ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั นัน้ ถูกลดทอนด้วยความซับซ้อนของโรงไฟฟ้ าขยะและคุณภาพของเชื้อเพลิงที่มคี วามหลากหลาย โรงไฟฟ้ าที่ใช้
เชื้อเพลิง RDFถือ ว่ามีค วามซับซ้อนสูงกว่าโรงไฟฟ้ าที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซหรือถ่านหิน โดยทัว่ ไปและมีค วามเสี่ยงที่การดาเนิน งานจะสะดุด สูงกว่า
โรงไฟฟ้ าที่ใช้เชื้อเพลิงที่มคี ุณภาพเสถียรกว่า อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งด้านการดาเนินงานก็ลดลงจากประสบการณ์ท่มี ากขึน้ ของบริษทั และโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ าในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ตดิ ตัง้ หม้อต้มไอน้าเพิม่ เติมจานวน 2 ชุดในโรงไฟฟ้ าเพื่อป้ องกันไม่ให้การ
ผลิตไฟฟ้ ามีการสะดุดอีกด้วย โดยการติดตัง้ หม้อต้มไอน้าชุดที่ 3 นัน้ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งก็ยงั เชื่อ
ว่าบริษัทยังจาเป็ น ที่จะต้องมีการลงทุนสาหรับการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าและช่วยให้การผลิตไฟฟ้ าเป็ นไปอย่าง
ราบรื่นมากขึน้
ในปี 2563 ผลการด าเนิ น งานของบริษัท ดีข้ึน จากปี ก่ อ นหน้ า โดยปริม าณไฟฟ้ ารวมที่ผ ลิต ได้ นั ้น เพิ่ม ขึ้น คิด เป็ น 5.4% หรือ เพิ่ม ขึ้น เป็ น 2,063
กิกะวัตต์ชวโมง
ั่
ทัง้ นี้ หลังจากบริษัทได้ติดตัง้ หม้อต้มไอน้ า 2 ชุดแรก ส่งผลให้โรงไฟฟ้ าที่จาหน่ ายไฟฟ้ าให้แก่ กฟผ. มีการดาเนินงานเป็ นไปด้วยดี
รวมทัง้ ยังมีอตั ราการใช้งานทีส่ งู ขึน้ และมีความเสถียรมากยิง่ ขึน้ ด้วย ในทางกลับกัน โรงไฟฟ้ าที่จาหน่ายไฟฟ้ าให้แก่บริษทั แม่นัน้ ได้รบั ผลกระทบจากการ
หยุดดาเนินงานของโรงงานปูนซีเมนต์อนั เป็ นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รสั โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) เนื่องจากความต้องการ
ในการใช้ไฟฟ้ าของโรงงานปูนซีเมนต์ลดลง จึงทาให้โรงไฟฟ้ าถ่านหินกาลังการผลิต 150 เมกะวัตต์ยงั คงไม่สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มกาลัง
พยำยำมหำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำใหม่เพื่อมำชดเชยผลกระทบจำก Adder ที่กำลังจะหมดอำยุ
Adder ทีใ่ กล้หมดอายุสญ
ั ญาจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและการสร้างกระแสเงินสดของบริษทั โดย Adder ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
2 ฉบับแรกรวม 73 เมกะวัตต์จะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคมและสิงหาคม 2565 ผลกระทบดังกล่าวจะเห็นได้อย่างเต็มที่ในปี 2566 โดยคาดว่า EBITDA
ของบริษทั จะลดลงประมาณ 2 พันล้านบาท ทัง้ นี้ ในอนาคตบริษทั จะยังคงมีความเสีย่ งทีผ่ ลกาไรอาจหดตัวอย่างต่อเนื่องจาก Adder ของสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ าจานวนมากทีส่ ุดทีข่ นาด 90 เมกะวัตต์จะหมดอายุลงในเดือนเมษายน 2568
ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่าความยังยื
่ นของธุรกิจผลิตไฟฟ้ าของบริษทั นัน้ จะขึน้ อยู่กบั จานวนสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าใหม่ทบ่ี ริษทั สามารถหาได้นับจากนี้
ไป โดยบริษัท กาลังพยายามแสวงหาการลงทุน ใหม่ ๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อชดเชยรายได้ท่ีกาลังลดน้ อยถอยลง ล่าสุ ดบริษัทชนะการประมูล โครงการ
โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์ท่จี งั หวัดสงขลาโดยได้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าเป็ นเวลา 20 ปี ด้วยกาลังการผลิตตามสัญญาที่ขนาด 7.92 เมกะ
วัตต์และได้รบั อัตราค่าไฟฟ้ าที่ 5.78 บาทต่อหน่วยสาหรับ 8 ปี แรกและ 5.08 บาทต่อหน่วยหลังจากนัน้ ในขณะเดียวกัน โครงการยังได้รบั ค่ากาจัดขยะ
ในอัตรา 400 บาทต่อตันอีกด้วย บริษทั ยังได้เตรียมเข้าร่วมการประมูลโครงการโรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงขยะอีก 11 โครงการซึ่งคาดว่าจะเปิ ดประมูลในช่วงปี
2564-2565 โดยกาลังการผลิตตามสัญญาอยู่ระหว่าง 8-9.9 เมกะวัตต์ต่อโครงการ นอกจากนี้ บริษทั ยังอยู่ในระหว่างการเสนอเรื่องขอจาหน่ายไฟฟ้ าที่
ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงขยะ RDF ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าจานวน 40 เมกะวัตต์ให้แก่ผรู้ บั ซื้อไฟฟ้ าจากภาครัฐอีกด้วย
ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัท มีศกั ยภาพในการได้รบั สัญญาภายใต้โครงการโรงไฟฟ้ าใหม่ ๆ อีกหลายโครงการเนื่ องจากบริษัทมีความเชี่ย วชาญในการ
ดาเนินงานโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะอยู่แล้ว ผูบ้ ริหารของบริษทั คาดการณ์ในเบือ้ งต้นว่าโครงการโรงไฟฟ้ าใหม่ๆ แต่ละโครงการน่าจะสร้างรายได้ประมาณ
400-500 ล้านบาทต่อปี และจะมี EBITDA ทีป่ ระมาณ 300-400 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังมองว่าความสาเร็จในการได้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า
ใหม่จานวน 40 เมกะวัตต์จะเป็ นปั จจัยในเชิงบวกทีส่ าคัญเนื่องจากโรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงขยะของบริษทั นัน้ มีความพร้อมในการผลิตไฟฟ้ าได้อยู่แล้ว อย่างไร
ก็ตาม ทริสเรทติ้งก็มองว่าการแสวงหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าใหม่เพิม่ เติมนัน้ ยังเป็ นเรื่องที่ท้าทายเป็ นอย่างมากเมื่อพิจารณาจากการแข่งขันด้านการ
ประมูลทีร่ ุนแรง
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ควำมเสี่ยงจำกโครงกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิ จพิเศษ
ทริสเรทติ้งมองว่าการลงทุน ล่วงหน้ าของบริษัทในโครงการพัฒนาพื้น ที่เศรษฐกิจพิเศษที่จงั หวัดสงขลานัน้ จะทาให้บริษัทเผชิญ กับความเสี่ยงหลาย
ประการ ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวอาจจะยังต้องใช้เวลามากเนื่องจากขัน้ ตอนของทางราชการที่ใช้เวลานาน โดยล่าสุด นายกรัฐมนตรียงั คงยืนยันความ
มุ่งมันของรั
่
ฐบาลในการพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยได้ อนุ มตั ิให้ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต. ) ดาเนินการต่อโดยยึดมติ
คณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง ทีผ่ ่านมาบริษทั มีการวางแผนจะซื้อที่ดนิ ทัง้ หมดจานวน 17,500 ไร่ในพื้นทีท่ ่มี โี อกาสได้รบั การพัฒนาดังกล่าว บริษทั ได้
ชาระค่าที่ดนิ ไปแล้วเป็ นจานวนเงิน เกือบ 1 หมื่นล้านบาทและคาดว่าจะต้องจ่ายอีก ประมาณ 4.4 พันล้านบาทสาหรับที่ดนิ ส่วนที่เหลือ การซื้อที่ดนิ ผืน
ใหญ่ส่งผลทาให้บริษทั มีภาระหนี้สนิ และดอกเบี้ย จ่ายชาระที่สงู มาก ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารของบริษทั คาดว่าสินทรัพย์หลักในโครงการ เช่น โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่
และนิคมอุตสาหกรรมนัน้ น่าจะเริม่ ดาเนินการได้ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้ง ยังมองว่าความเสี่ยงที่โครงการจะล่าช้านัน้ ก็มคี วามเป็ นไปได้
ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัท จะยังไม่มกี ารลงทุนเพิม่ เติมใด ๆ ในโครงการดังกล่าวเว้นแต่ในกรณีท่บี ริษัทได้รบั ความเห็นชอบอย่างเป็ น ทางการจากทาง
ภาครัฐ เช่น การทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าใหม่ ๆ
ในกรณีทโ่ี ครงการพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษสามารถดาเนินต่อไปได้ บริษทั อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า 1 แสนล้านบาทสาหรับการพัฒนาโครงการ
ซึง่ ถือว่าเป็ นจานวนเงินมหาศาลสาหรับงบการเงินของบริษทั ส่วนในด้านผลตอบแทนนัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั คาดว่าบริษทั น่าจะสร้าง EBITDA เพิม่ เติม
ได้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาทต่อปี เมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทริสเรทติ้งเชื่อว่า บริษทั น่าจะจาเป็ นต้องแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ คี วามพร้อมหรือ
บริษทั อาจจะต้องจัดทาแผนการเงินทีเ่ หมาะสมเพื่อหลีกเลีย่ งภาระหนี้ทส่ี งู เกินกว่าจะรับได้ดงั กล่าว
มีโอกำสที่จะกำไรจะยืนได้จำกกำรลงทุน ๆ ใหม่
ภายใต้ประมาณการขัน้ พื้นฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่ากาไรและกระแสเงินสดของบริษทั จะขึน้ สู่ระดับสูงสุดในปี 2564 ก่อนที่จะค่อย ๆ ลดลงในช่วงปี 25652566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการหมดอายุของ Adder ของโรงไฟฟ้ าบางส่วน ส่วนปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ านัน้ น่าจะเติบโตเพิม่ ขึน้ ไปอีกหลังจากหม้อ
ต้มไอน้าชุดที่ 3 ได้รบั การติดตัง้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสแรกของปี น้ี โรงไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์แห่งใหม่ทบ่ี ริษทั เพิง่ ชนะการประมูล
มาได้นนั ้ คาดว่าจะเริม่ สร้างรายได้ภายในช่วงปลายปี 2566 นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งสมมุตวิ ่า บริษทั จะได้โรงไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงขยะเพื่มอีกโดยมีกาลังการผลิต
รวมประมาณ 60 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งยังไม่ได้รวมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าจานวน 40 เมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงขยะแห่งใหม่ทบ่ี ริษทั
กาลังดาเนินการขออยู่และไม่รวมเงินลงทุนเพิม่ เติมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในโครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษเข้าไว้ในประมาณการยกเว้นการซื้อทีด่ นิ ส่วนที่
เหลือ
ทริสเรทติ้งคาดการณ์ ว่ารายได้ของบริษทั จะขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 1.1 หมื่นล้านบาทในปี 2564 ก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 1 หมื่นบาทต่อปี ในระหว่างปี
2565 และ 2566 อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษทั จะฟื้ นกลับมาอยู่ท่รี ะดับ 1.2 หมื่นล้านบาทในปี 2567 เมื่อโรงไฟฟ้ าใหม่ทงั ้ หมดเปิ ด
ดาเนินงานแล้ว ในทิศทางคล้ายกัน ทริสเรทติ้งคาดว่า EBITDA ของบริษทั จะอยู่ทป่ี ระมาณ 6 พันล้านบาทในปี 2564 และจะลดลงเหลือ 4.5-5.0 พันล้าน
บาทต่อปี ในปี 2565-2566 โดย EBITDA น่าจะฟื้ นตัวมาอยู่ท่ีระดับใกล้เคียง 6 พันล้านบาทได้ในปี 2567 ในขณะที่ความเสีย่ งในด้านลบอาจจะเกิดจาก
ความไม่แน่นอนจากผลของการประมูล ตลอดจนความล่าช้าในการเปิ ดประมูล และการดาเนินงานโรงไฟฟ้ าถ่านหินของบริษทั ทีอ่ ่อนแอเป็ นเวลานาน
สัดส่วนภำระหนี้ สินมีแนวโน้ มเพิ่มมำกขึ้น
ในระหว่างปี 2564-2566 ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้สนิ ของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ จากแผนการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท โดยอัตราส่วนภาระหนี้สนิ จะค่อย ๆ
เพิม่ ขึน้ ในช่วงพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่และน่าจะปรับลดลงอย่างมากหลังจากโครงการเหล่านี้เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ โดยทริสเรทติ้งคาด
ว่าบริษทั จะต้องลงทุนอีกประมาณ 1.95 หมื่นล้านบาทในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าซึง่ จะประกอบไปด้วยการซื้อทีด่ นิ ที่เหลืออีกจานวน 4.4 พันล้านบาท และการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงขยะแห่งใหม่ ๆ อีกจานวน 1.26 หมื่นล้านบาท
ดังนัน้ อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อส่วนทุน ของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ 40% ในช่วงปี 2564-2566 จาก 26.6% ในปี 2563 และจะลดลงเหลือ
ประมาณ 30% ในปี 2567 เมื่อโรงไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงขยะแห่งใหม่เริม่ เปิ ดดาเนินงาน อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA จะเพิม่ ขึน้ ไปอยู่ท่ี 5 เท่า
ในช่วงเวลาประมาณการจาก 1.8 เท่าในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ในระดับ 3 เท่าในปี 2567
สมมติ ฐำนกรณี พื้นฐำน
•
•
•
•
•

ปริมาณไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้จะค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2.35 กิกะวัตต์ชวโมงต่
ั่
อปี ในปี 2566 จาก 2.1 กิกะวัตต์ชวโมงต่
ั่
อปี ในปี 2564
รายได้จากการดาเนินงานรวมจะลดลงมาอยู่ท่ี 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ในระหว่างปี 2565-2566 จาก 1.1 หมื่นล้านบาทในปี 2564
อัตรา EBITDA จะลดลงเหลือ 45% ในปี 2566 จาก 55% ในปี 2564
เงินลงทุนรวมจะอยู่ทจ่ี านวนประมาณ 1.95 หมื่นล้านบาทในช่วงประมาณการในปี 2565-2566
อัตราการจ่ายปันผลจะอยู่ท่ี 50% ต่อปี
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แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ "คงที่" สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าการดาเนินงานโรงไฟฟ้ าของบริษัทจะยังคงสร้างกระแสเงินสดที่
มันคงในระยะยาว
่
นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษัทจะได้สญ
ั ญาภายใต้โครงการโรงไฟฟ้ าใหม่ ๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยชดเชยกระแสเงินสดที่ลดลง
หลังจาก Adder หมดอายุลงได้บางส่วนซึง่ จะทาให้ผลการดาเนินงานและอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินของบริษทั เป็ นไปตามที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ ใน
ขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคาดด้วยว่าสถานะของบริษทั ในการเป็ นบริษทั ย่อยหลักของบริษทั ทีพไี อ โพลีน นัน้ จะยังคงไม่เปลีย่ นแปลง
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
โอกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั มีจากัดในระยะสัน้ เนื่องจากทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะเข้าสู่รอบการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะแห่งใหม่ ๆ และโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างไรก็ตาม โอกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตก็อาจจะเกิดขึน้ ได้
หากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ อย่างมาก ซึง่ กรณีดงั กล่าวอาจเกิดขึน้ ได้หากบริษทั สามารถพิสจู น์ให้เห็นได้ว่าบริษทั ได้ประโยชน์จาก
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ าและได้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าฉบับใหม่ ๆ
ในทางกลับกัน การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึน้ ได้หากผลการดาเนินงานของบริษทั อ่อนแอกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสาคัญ หรือหาก
บริษทั มีการลงทุนที่ใช้เงินกู้จานวนมากซึง่ ส่งผลให้สถานะทางการเงินรวมของกลุ่มถดถอยลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้ม
อันดับเครดิตยังอาจได้รบั การปรับลดลงด้วยเช่นกันหากทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตของบริษทั ทีพไี อ โพลีน
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ข้อมูลงบกำรเงินและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)

----------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม -----------------------------2563
2562
2561
2560
2559
11,302
10,692
7,704
4,894
4,407
4,818
4,759
3,736
2,500
1,960
5,694
5,566
4,217
2,867
2,331
5,172
5,218
4,018
2,681
2,129
399
246
39
110
209
6,068
6,877
4,940
4,982
3,893
43,775
37,853
31,541
27,567
18,169
10,458
6,123
1,225
0
7,145
28,928
27,110
25,048
24,214
8,321
50.4

52.1

54.7

58.6

52.9

12.3
14.3

14.5
22.6

13.8
108.0

12.4
26.0

14.8
11.2

1.8

1.1

0.3

0.0

3.1

49.5
26.6

85.2
18.4

328.1
4.7

N.M.
0.0

29.8
46.2

* งบการเงินรวม

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่ 26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) (TPIPP)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
TPIPP21NA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
TPIPP22NA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
TPIPP247A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
Stable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษัท ทริสเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสี่ยงหรื อความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษัทนัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา ห รือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึ้นโดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของ ผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัท และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้ รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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