
                                  
                                                                                                                                                

 
*  อนัดบัเครดิตทีจ่ดัให้ แก่ธนาคารไทยพาณิชย์นัน้ทรสิเรทติ้งน าขอ้มูลสาธารณะมาใช้ประกอบการพจิารณา โดยทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าข้อมูลดงักล่าวมคีวามเพียงพอ

ส าหรบัการประเมนิสถานะเครดติของธนาคาร ทัง้นี้ การจดัอนัดบัเครดติดงักล่าวด าเนินการโดยไม่มสี่วนร่วมใด ๆ จากทางธนาคารไทยพาณิชย ์

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” และคง
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A-” ในขณะเดียวกัน  
ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติใหแ้ก่หุน้กู้มกีารค ้าประกนัของบรษิทัที่ระดบั “AA+” ด้วย โดยหุน้กู้มี
การค ้าประกนัของบรษิทัไดร้บัการค ้าประกนัโดยธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ได้รบัการ
จดัอนัดบัเครดติทีร่ะดบั “AA+/Stable” จากทรสิเรทติ้ง 

อนัดบัเครดิตยงัคงสะท้อนถึงกระแสเงนิสดที่แขง็แรงจากโรงไฟฟ้าของบรษิัทจากการมสีญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement -- PPA) รวมถงึผลการด าเนินงานที่สม ่าเสมอ
ของโรงไฟฟ้าดังกล่าว และสถานะทางการเงนิของบรษิัทที่อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม 
อนัดบัเครดติก็มขีอ้จ ากดัจากความเสีย่งในการด าเนินงานและการแข่งขนัทีท่วคีวามรุนแรงในธุรกจิ
ผลติแบตเตอรีแ่ละธุรกจิผลติรถยนต์ไฟฟ้า 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

กระแสเงินสดท่ีมัน่คงจำกธรุกิจผลิตไฟฟ้ำ 

การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนของบรษิทันัน้ยงัคงมบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนความ
เข้มแขง็ด้านเครดิตของบรษิทั โดยบรษิัทมกี าลงัการผลติไฟฟ้ารวมอยู่ที่ระดบั 664 เมกะวตัต์ ซึ่ง
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์จ านวน 4 โครงการโดยมกี าลงัการผลติรวม 278 เมกะวตัต์ 
และโรงไฟฟ้าพลงัลม 2 โครงการซึง่มกี าลงัการผลติรวม 386 เมกะวตัต์ ทัง้นี้ โรงไฟฟ้าทัง้หมดของ
บรษิทัได้เริม่ด าเนินการผลิตอย่างเต็มที่มาตัง้แต่ปี 2562 โดยสรา้งรายได้คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 
60%-70% ใหแ้ก่กลุ่ม 

กระแสเงนิสดที่ได้จากโครงการโรงไฟฟ้านัน้มีจ านวนมากและสามารถคาดการณ์ได้โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบัผูร้บัซื้อไฟฟ้าที่แขง็แกร่งซึ่งประกอบด้วยการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) โดยเงื่อนไขของสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าวช่วยปิดความเสีย่งด้านอุปสงค์และช่วยป้องกนับรษิัทจากผลกระทบจากการ
ขึน้ลงของสภาวะเศรษฐกจิได ้ในขณะที่ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารทีอ่ยู่ในระดบัต ่าของโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทติย์และพลงัลมยงัเป็นปัจจยัสนับสนุนความมัน่คงในการสรา้งกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัอกี
ด้วย นอกจากนี้  บรษิัทยงัได้รบัส่วนเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้า (Adder) เป็นเวลา 10 ปีซึ่งจะช่วยเพิ่ม
กระแสเงนิสดและอตัราก าไรใหแ้ก่บรษิทัจนกว่าส่วนเพิม่ค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะหมดอายุลงอกีดว้ย 

ผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลงัลมในปี 2563 ต ำ่กว่ำเป้ำ 

ปรมิาณการผลติไฟฟ้ารวมของบรษิทัลดลงเลก็น้อยในปี 2563 อนัเป็นผลมาจากความเรว็ลมทีต่ ่าใน
หลายๆ พื้นที่ของประเทศ ทัง้นี้ ปรมิาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังลมของบรษิัทต ่ากว่า
ประมาณการของทรสิเรทติ้งประมาณ 15%-17% อย่างไรก็ตาม ปรมิาณไฟฟ้าที่ลดลงดงักล่าวก็
ไดร้บัการชดเชยบางส่วนจากผลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์

ปรมิาณไฟฟ้าที่บรษิัทผลิตได้ทัง้หมดในปี 2563 อยู่ที่ 1,353 กกิะวตัต์ชัว่โมง (GWh) ลดลง 2.5% 
จากตวัเลขในปี 2562 ทัง้นี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ปรมิาณฟฟ้าทัง้หมดทีผ่ลติไดข้องบรษิทั
อยู่ที่ 361 กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึ้นประมาณ 2% จากจ านวน 353 กิกะวตัต์ชัว่โมงในช่วงเดยีวกนั
ของปี 2563 ในการนี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าปรมิาณไฟฟ้าทัง้หมดที่ผลิตได้ของบรษิัทน่าจะถึงระดับ 
1,430-1,480 กกิะวตัต์ชัว่โมงในปี 2564 ตามประวตัคิ่าเฉลีย่ความเรว็ลมในอดตี 

  

บริษทั พลงังำนบริสทุธ์ิ จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 89/2564 
 10 มิถนุำยน 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A- 

หุน้กูม้กีารค ้าประกนั  AA+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 19/06/63 
อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

10/05/62 A Stable 
09/04/61 A- Stable 
02/06/59 BBB+ Stable 
   
   
   
   
   
   

ติดต่อ: 

ประวติร ชยัช านะภยั, CFA 

pravit@trisrating.com 
 

เสรมิวทิย ์ศรโียธา 
sermwit@trisrating.com 
 

ภารตั มหทัธโน 

parat@trisrating.com 
 

วยิดา ประทุมสวุรรณ์, CFA 

wiyada@trisrating.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 



                                                                                                            
                                    

      
                                                                                                                                                                                                2 

 

บริษทั พลงังำนบริสุทธ์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ปริมำณไฟฟ้ำน่ำจะเพ่ิมข้ึนหลงัจำกกำรเปล่ียนแผงโซลำรเ์ซลล์ 

ทริสเรทติ้งคาดว่าปรมิาณการผลิตไฟฟ้ารวมของบรษิัทน่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2565 เมื่อพิจารณาจากแผนการปรบัปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลัง
แสงอาทติย์ของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัวางแผนจะเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้อยู่มาเป็นแผงโซลารเ์ซลล์แบบสองหน้า (Bifacial) ส าหรบัโรงไฟฟ้า 2 แห่งใน
จงัหวดัลพบุรแีละนครสวรรค์โดยใช้เงนิลงทุนจ านวน 2.8 พนัล้านบาท การเปลี่ยนแผงดงักล่าวคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปีนี้และน่าจะส่งผลให้ปรมิาณ
ไฟฟ้าทีผ่ลติได้เพิม่ขึน้ประมาณ 10%-15% ทัง้นี้ เมื่อการตดิตัง้แผงชนิดใหม่แล้วเสรจ็ ทรสิเรทติ้งคาดว่าก าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้หมดของบรษิทัจะเพิม่ขึน้
ประมาณ 3%-4% ในปี 2565 โดยหากผลการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์นี้เป็นที่น่าพอใจ บรษิัทก็จะวางแผนเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ใหม่ในโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทติยอ์ื่นๆ ทีเ่หลอือยู่ต่อไป 

นโยบำยภำครฐัช่วยเร่งอปุสงคใ์นกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำ 

นโยบายของรฐับาลไทยในการเร่งการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านัน้ได้เอื้อประโยชน์ต่อบรษิัทโดยสะท้อนถึงโอกาสในการเติบโตในระยะยาวส าหรบัธุรกจิผลิ ต
แบตเตอรีแ่ละธุรกจิรถไฟฟ้าของบรษิทั ทัง้นี้ รฐับาลได้ปรบัเป้าหมายใหเ้ร่งการผลติรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ที่ระดบั 50% ของการผลติรถยนต์ใหม่ภายในปี 
2573 และให้ถงึ 100% ภายในปี 2578 ซึ่งเรว็กว่าแผนเดิมถงึ 5 ปี ทัง้นี้ ภายใต้แผนดงักล่าว การผลติรถยนต์ไฟฟ้าทัง้หมดในประเทศไทยคาดว่าจะถึง
ระดบั 1.05 ลา้นคนัภายในปี 2568 และ 6.22 ลา้นคนัภายในปี 2573 จากประมาณ 0.21 ลา้นคนัในปี 2563 

ทรสิเรทติ้งมองว่าการที่บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าก่อนผู้ประกอบการรายอื่นนัน้ช่วยท าให้บรษิัทได้ประโยชน์จากแนวโน้มวงจรขา ขึ้นของ
อุตสาหกรรมตัง้แต่ช่วงเริม่ตน้ โดยธุรกจิรถยนต์ไฟฟ้าของบรษิทันัน้มคีวามเชื่อมโยงระหว่างกนั โดยประกอบดว้ยโรงงานแบตเตอรีข่นาดก าลงัการผลติ 1 
กกิะวตัต์ชัว่โมงต่อปี โรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้า ธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งด้วยเรอืไฟฟ้า และสถานีอดัประจุไฟฟ้าอกีกว่า 400 แห่ง 
ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัเป็นผูผ้ลติแบตเตอรีร่ายแรกๆ ทรสิเรทติ้งจงึเชื่อว่าบรษิัทจะมคีวามได้เปรยีบและไดป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยงของธุรกจิซึ่งอยู่ใน
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกจิรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ บรษิัทยงัได้ร่วมมอืกบัพนัธมติรที่มปีระสบการณ์ในการขยายความรูด้้านเทคนิคและ
ขอบเขตของการใหบ้รกิารในอนาคตอกีดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและความเสี่ยงที่หลากหลายยงัคงสร้างความกดดนัให้แก่ธุรกิจใหม่ของบรษิัท ทัง้นี้ การ
แขง่ขนัในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรีม่แีนวโน้มทีจ่ะทวคีวามรุนแรงจากการเขา้มาของผูผ้ลติรถยนต์ระดบัโลกหลายรายหรอืผูป้ระกอบการที่มขีนาด
ใหญ่กว่า ในขณะทีค่วามเสีย่งที่ส าคญัอื่นๆ ส าหรบัธุรกจิใหม่นี้ยงัรวมไปถงึการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีบตเตอรีท่ี่เป็นไปอย่างรวดเรว็ แนวโน้มราคา
แบตเตอรีท่ีล่ดลง และอุปสงค์รถยนต์ไฟฟ้าทีอ่าจจะช้ากว่าที่คาดการณ์ไวเ้นื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกจิอนัเกดิจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) 

รำยได้จำกรถยนต์ไฟฟ้ำน่ำจะเร่ิมในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564 

ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้จากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของบรษิัทจะค่อยๆ เพิม่ขึน้ในปี 2564 โดยเริม่จากการจ าหน่ายรถโดยสารไฟฟ้า ปัจจุบนัโรงงานผลิต
แบตเตอรีข่องบรษิทัทีม่คีวามจุ 1 กกิะวตัต์ชัว่โมงก าลงัอยู่ระหว่างการทดสอบและมกี าหนดเริม่เดนิเครื่องในเดอืนมถิุนายนปีนี้ โดยแบตเตอรีท่ีผ่ลติไดจ้ะใช้
ในรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่บรษิทัผลติเองเป็นหลกั ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งก็คาดว่าโรงงานประกอบรถโดยสารไฟฟ้าที่มกี าลงัการผลิต 3,000 
คนัต่อปีจะเริม่ด าเนินการได้ในช่วงครึง่หลงัของปีนี้ ทัง้นี้ บรษิทัได้รบัค าสัง่ซื้อส าหรบัการส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าจ านวน 500 คนัใหแ้ก่บรษิทัผูใ้หบ้รกิาร
รถโดยสารเอกชนรายหนึ่ง โดยบรษิัทจะส่งมอบรถได้ตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บรษิัทยงัมีแผนจะเข้าร่วมประมูลเพื่อจดั
จ าหน่ายรถโดยสารไฟฟ้าประมาณ 2,500 คนัและการบรกิารดา้นการบ ารุงรกัษาใหแ้ก่องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อกีดว้ย 

ทรสิเรทติ้งมองว่าความส าเร็จของบรษิัทในธุรกิจผลติแบตเตอรีจ่ะขึ้นอยู่กบัการสรา้งความไว้วางใจในคุณภาพของแบตเตอรี่และการได้รบัค าสั ง่ซื้อที่
เพยีงพอเพื่อใชก้ าลงัการผลติของโรงงานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ ในขณะทีก่ารเป็นพนัธมติรกบัผูผ้ลติรถยนต์หรอืลูกคา้รายใหญ่เพื่อใหไ้ดส้ญัญาซื้อขาย
ระยะยาวจะมคีวามส าคญัต่อแนวโน้มของธุรกจิและเพิม่ความสามารถในการสรา้งรายไดใ้นอนาคตอกีดว้ย 

คำดว่ำฐำนะกำรเงินจะฟ้ืนตวั 

สถานะทางการเงนิของบรษิทันัน้อ่อนแอลงเลก็น้อยในปี 2563 อนัเนื่องมาจากกระแสเงนิสดทีล่ดลงในขณะทีบ่รษิทัมหีนี้สนิเพิม่ขึน้จากการพฒันาโครงการ
การผลติแบตเตอรีแ่ละรถยนต์ไฟฟ้า โดยก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัในปี 2563 อยู่ที ่9.3 พนัลา้นบาท ลดลง
ประมาณ 6.4% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อนัเนื่องมาจากไฟฟ้าทีผ่ลติไดม้ปีรมิาณลดลงและค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายธุรกจิ
ใหม่ ซึง่ส่งผลท าใหอ้ตัราส่วนหนี้ทางการเงนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้เป็น 4.7 เท่าในปี 2563 จาก 3.4 
เท่าในปี 2562  

ในช่วงปี 2564-2566 ทรสิเรทติ้งคาดว่าฐานะการเงนิของบรษิัทน่าจะฟ้ืนตวัหลงัจากโครงสรา้งหลกั ๆ ของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของบรษิัทแล้วเสรจ็ในปี 
2564 ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าเงนิลงทุนรวมของบรษิทัจะอยู่ที่ 6.5 พนัลา้นบาทในปี 2564 และจะลดลงเหลอืประมาณครึง่หนึ่งในช่วงปี 2565-2566 ทรสิ
เรทติ้งคาดการณ์ว่าธุรกจิผลติไฟฟ้าของบรษิทัจะยงัคงเป็นธุรกจิทีส่รา้งผลก าไรหลกัต่อไปในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า ส่วนรายได้จากธุรกจิรถยนต์ไฟฟ้านัน้จะ
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บริษทั พลงังำนบริสุทธ์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เพิม่ขึ้นแต่เชื่อว่าผลก าไรยงัไม่น่าจะมสีาระส าคญัต่อกลุ่ม ทรสิเรทติ้งคาดว่าก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่ายของบรษิทัจะ
ยงัคงอยู่ในช่วง 1.05-1.15 หมื่นล้านบาทต่อปีซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกจิผลิตไฟฟ้า อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายน่าจะค่อยๆ ปรบัตวัดขีึน้มาอยู่ที่ระดบัประมาณ 4 เท่า ในขณะที่อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ
สุทธน่ิาจะฟ้ืนตวัมาอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 20% 

สภำพคล่องอยู่ในระดบัท่ีจดักำรได้ 

ในช่วงเวลา 12 เดอืนขา้งหน้าทรสิเรทติ้งประเมนิว่าแหล่งเงนิทุนของบรษิทัจะเพยีงพอส าหรบัความตอ้งการในการใชจ้่ายต่างๆ โดยแหล่งที่มาของเงนิทุน
จะประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดมลูค่ารวม 4.78 พนัลา้นบาท ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2564 และเงนิทุนจากการด าเนินงานที่คาดว่าจะอยู่ที่
ประมาณ 8.6 พนัล้านบาท ในขณะที่การใช้เงนิทุนของบรษิทัจะเป็นไปเพื่อการช าระคนืเงนิกู้ธนาคารจ านวน 2.3 พนัล้านบาท การจ่ายเงนิปันผลจ านวน 
1.1 พนัลา้นบาท และการลงทุนจ านวน 6.5 พนัลา้นบาท นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าบรษิทัจะออกหุน้กูใ้หม่เพื่อช าระคนืหนี้หุน้กูม้ลูค่า 4 พนัลา้นบาท
ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในเดอืนกรกฎาคม 2564 นี้ 

สถำนะเครดิตของผู้ค ำ้ประกนั 

อนัดบัเครดิตองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์สะท้อนถึงสถานะในการแข่งขนัในฐานะที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศไทยในด้านของ
สนิทรพัย์ ตลอดจนการมีธุรกิจสนิเชื่อรายย่อยที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างรายได้ที่มีการกระจายตัวเป็นอย่างดี นอกจากนี้ อนัดับเครดิตยั งค านึงถึง
เงนิกองทุนที่เข้มแขง็ และความสามารถในการรองรบัการตัง้ส ารองในระดบัสูง (capital buffer)  รวมถึงสถานะแหล่งเงนิทุนและสภาพคล่องที่แขง็แกร่ง 
และการบรหิารความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัเพยีงพออกีดว้ย 

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

• รายไดข้องบรษิทัจะเพิม่ขึน้เป็น  2-2.6 หมื่นลา้นบาทในระหว่างปี 2564-2566  
• ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายคาดว่าจะเตบิโตอยู่ทีร่ะดบั 1.05-1.15 หมื่นลา้นบาท ต่อปีในช่วงปี 2564-2566 
• ค่าใชจ้่ายลงทุนจะอยู่ที ่6.5 พนัลา้นบาทในปี 2564 และประมาณ 3.5 พนัลา้นบาทต่อปีในระหว่างปี 2565-2566 
• อตัราการจ่ายเงนิปันผลจะเพิม่ขึน้เป็น 30% ของก าไรสุทธ ิ

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะท้อนถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่ากระแสเงนิสดทีม่ ัน่คงจ านวนมากของบรษิทัจากธุรกจิผลติไฟฟ้าจะ
ยงัคงเป็นแหล่งกระแสเงนิสดหลกัใหแ้ก่กลุ่ม ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าฐานะทางการเงนิของบรษิทัจะฟ้ืนตวัและสอดคล้องกบัการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้ง 
หลงัจากทีธุ่รกจิใหม่เริม่สรา้งผลตอบแทนทีน่่าพอใจใหแ้ก่บรษิทัในระยะเวลา 2-3 ปีขา้งหน้า 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติมคี่อนขา้งจ ากดัในระยะปานกลางเนื่องจากความเสีย่งในการพฒันาโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิผลติแบตเตอรีแ่ละธุรกิจผลติ
รถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรกต็าม โอกาสในการปรบัเพิม่อนัดบัเครดติอาจเกดิขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถขยายฐานกระแสเงนิสดได้อย่างมสีาระส าคญัในขณะทีย่งั
สามารถรกัษาสถานะทางการเงนิที่ดีเอาไว้ได้ ในทางกลับกัน อนัดบัเครดิตอาจได้รบัการปรบัลดลงหากสถานะทางการเงนิของบรษิัทอ่อนแอกว่าที่ 
ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ไวอ้ย่างมนีัยส าคญัซึ่งอาจเกดิจากการลงทุนที่ใช้เงนิกู้อย่างเกนิตวัหรอืมกีารขาดทุนอย่างมากจากการด าเนินโครงการใหม่ ๆ ของ
บรษิทั 

อนัดบัเครดติและแนวโน้มอนัดบัเครดติหุน้กู้มกีารค ้าประกนัของบรษิทัสะท้อนถงึคุณภาพเครดติของผูค้ ้าประกนัคอืธนาคารไทยพาณิชย์แต่เพยีงประการ
เดยีว โดยอนัดบัเครดติและแนวโน้มอนัดบัเครดติของหุน้กู้มกีารค ้าประกนัดงักล่าวอาจได้รบัการทบทวนใหม่หากอนัดบัเครดติของธนาคารไทยพาณิชย์
เปลีย่นแปลงไป 
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บริษทั พลงังำนบริสุทธ์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

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

 
ม.ค.-มี.ค.

2564 
2563 2562 2561 2560 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

4,706 17,109 14,913 11,578 11,584 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  1,783 6,538 7,423 5,302 4,907 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  2,499 9,329 9,970 7,168 6,503 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  2,071 7,702 8,548 6,033 5,344 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  391 1,646 1,433 1,106 1,202 
เงนิลงทุน  1,522 7,247 14,726 5,779 3,524 
สนิทรพัยร์วม 

 
81,018 78,484 70,220 59,208 44,530 

หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

42,483 44,104 34,372 24,803 24,292 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
31,189 29,627 24,866 19,518 14,744 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (%) 

 53.1 54.5 66.9 61.9 56.1 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

8.6 **            8.9 12.4 11.3 11.7 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
6.4 5.7 7.0 6.5 5.4 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 
4.5 **            4.7 3.4 3.5 3.7 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  18.3 **          17.5 24.9 24.3 22.0 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
57.7 59.8 58.0 56.0 62.2 

* งบการเงนิรวม 
**  ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั พลงังำนบริสุทธ์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 

บริษทั พลงังำนบริสุทธ์ิ จ ำกดั (มหำชน) (EA) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
EA217A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA+ 
EA227A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A- 
EA227B: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A- 
EA228A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A- 
EA237A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A- 
EA248A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A- 
EA257A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A- 
EA26OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 A- 
EA297A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2572 A- 
EA298A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2572 A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไวเ้พื่อใชใ้นภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจดัอันดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน หรือค าแนะน าในลักษณะอื่นใด การจดัอันดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู ้และวตัถุประสงค์ของ ผูร้บัขอ้มูลรายใดรายหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


