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เหตุผล
ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั ทีทซี แี อล จำกัด (มหำชน) เป็ น “BBB” จำก
“BBB+” โดยกำรลดอันดับเครดิตดังกล่ำวสะท้อนถึง ผลกำรดำเนินทีอ่ ่อนแอของบริษทั จำนวนงำน
ใหม่ทไ่ี ด้รบั น้อยลงและภำระหนี้ทอ่ี ยูร่ ะดับสูงเกินกว่ำประมำณกำร
12 November 2011
อัน ดับ เครดิต ยัง สะท้อ นถึง สถำนะทำงกำรตลำดของบริษัท ที่มีค วำมแข็ง แกร่ง ในธุ ร กิจ
ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบวิศวกรรม กำรจัดหำเครื่องจักรและอุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำงแบบครบ
วงจร (Engineering, Procurement, and Construction -- EPC) ตลอดจนควำมสำมำรถในกำร
รับเหมำงำนโครงกำรที่มขี นำดใหญ่ทงั ้ ในประเทศและต่ำงประเทศ และกำรขยำยธุรกิจไปสู่ธุรกิจ
ไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำม จุดแข็งดังกล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำกกำรมีภำระหนี้ท่อี ยูร่ ะดับสูงของบริษทั
รวมถึงควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินโครงกำรในต่ำงประเทศ วงจรขึน้ ลงของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง และ
กำรแข่งขันทีร่ ุนแรง
บริ ษั ท ที ที ซี แ อลก่ อ ตัง้ ในปี 2528 จำกกำรร่ ว มทุ น ระหว่ ำ ง บริ ษั ท อิ ต ำเลี ย นไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) และ Toyo Engineering Corporation (TEC) ซึง่ เป็ นบริษทั EPC ใน
ประเทศญีป่ นุ่ บริษทั ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2552 ณ เดือนสิงหำคม
2560 TEC ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ 10% ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด
บริษทั เป็ นผูร้ บั เหมำงำน EPC ครบวงจรสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม รวมถึงโรงงำนปิ โตรเคมีและ
โรงกลัน่ โรงงำนผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ โรงผลิตปุ๋ย โรงกลันน
่ ้ำมันและแยกก๊ำซ และโรงไฟฟ้ำ
บริษทั รับงำนมูลค่ำสูงและเติบโตจำกงำนในต่ำงประเทศ แม้ว่ำจะมีควำมเสีย่ งจำกโครงกำร
ขนำดใหญ่ แต่บริษทั ก็มผี ลงำนในอดีตทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในผลงำนทีม่ คี ุณภำพจำกกำรมีลูกค้ำทีม่ คี วำม
น่ำเชื่อถือซึง่ รวมถึงบริษทั กลันน
่ ้ ำมันและบริษทั ปิ โตรเคมีรำยใหญ่หลำยรำย บริษทั ได้ขยำยธุรกิจ
ไปสูก่ ำรเป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้ำเพือ่ ช่วยลดควำมเสีย่ งจำกวัฏจักรของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและกำรแข่งขัน
ทีร่ ุนแรง กำรขยำยธุรกิจส่งผลให้โครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษทั มีภำระหนี้สงู ขึน้ อย่ำงมำก
กำรลดอัน ดับ เครดิต เป็ นผลจำกผลกำรด ำเนิน งำนที่ต่ ำกว่ำคำดของบริษัท บริษัท ได้ร ับ
ผลกระทบอย่ำงมำกจำกกำรชะลอกำรลงทุนของภำคเอกชน รำยได้ของบริษทั ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2560 ทำได้เพียง 8,294 ล้ำนบำท ลดลงถึง 46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ต่ำ
กว่ำประมำณกำรของทริสเรทติง้ รำยได้ของบริษทั คำดว่ำจะอยูท่ ร่ี ะดับ 9,000-10,000 ล้ำนบำทต่อปี
ในช่วงปี 2560 และ 2561 ขณะที่รำยได้ในช่วง 3 ปี ท่ผี ำ่ นมำอยู่ท่ี 20,000 ล้ำนบำทต่อปี รำยได้ท่ี
ลดลงเนื่องจำกจำนวนงำนใหม่ทล่ี ดลงอย่ำงมำก ซึง่ ส่งผลให้กำรเติบโตของบริษทั ลดลงจำกปริมำณ
งำนทีย่ งั ไม่สง่ มอบเหลือจำนวนน้อย
กำรปรับลดอันดับเครดิตยังเป็นผลจำกสถำนะทำงกำรเงินทีอ่ อ่ นแอลงจำกภำระหนี้ของบริษทั
ที่ยงั คงอยู่ใ นระดับสูง โดยบริษัท มีภำระหนี้ สูง กว่ำ ประมำณกำรของทริส เรทติ้ง เนื่อ งจำกควำม
ต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนและกำรลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจไฟฟ้ำของบริษทั
อันดับเครดิตดังกล่ำวสะท้อนถึงสถำนะทำงกำรตลำดทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ในธุรกิจรับเหมำ
งำนประเภท EPC โดยเฉพำะงำนก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั เป็ นหนึ่งในผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง
ชัน้ นำ 5 อันดับแรกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยพิจำรณำจำกรำยได้และ
ขนำดของสินทรัพย์ บริษทั สำมำรถรับงำนขนำดใหญ่ทงั ้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำต้ำ ร์
มำเลเซีย และเวียดนำม บริษัท ได้ลดกำรด ำเนิ นงำนในประเทศสหรัฐ อเมริก ำเพื่อมุ่ง ทำงำนใน
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ประเทศเพือ่ นบ้ำน ในช่วงปี 2558 ถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษทั มีรำยได้จำกโครงกำรในต่ำงประเทศประมำณ 60% ซึง่ กำรกระจำยควำมเสีย่ ง
ของทีต่ งั ้ โครงกำรช่วยเสริมสถำนะอันดับเครดิตให้แก่บริษทั
กำรประเมินอันดับเครดิตยังพิจำรณำรวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทั ในกำรขยำยไปสูธ่ ุรกิจโรงไฟฟ้ำด้วย โดยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำช่วยให้
บริษทั ได้งำนรับเหมำก่อสร้ำงและมีรำยได้ต่อเนื่อง โครงกำรโรงไฟฟ้ำทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของบริษทั คือโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมขนำด 120 เมกะวัตต์ในเขต
Ahlone เมืองย่ำงกุ้ง ประเทศเมียนมำ (โครงกำร Ahlone) ซึง่ โครงกำรดังกล่ำวมีตน้ ทุนก่อสร้ำงประมำณ 5,500 ล้ำนบำท ถึงแม้ว่ำสัดส่วนรำยได้จำก
ธุรกิจขำยไฟฟ้ำจะไม่มำก แต่กส็ ำมำรถสร้ำงผลกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA) จำนวนมำกเมื่อโครงกำร
Ahlone เริม่ สร้ำงรำยได้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 EBITDA จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำคิดเป็ น 68% ของ EBITDA ทัง้ หมดของบริษทั หรือ ประมำณ 660
ล้ำนบำท
ในทำงตรงกันข้ำม อันดับเครดิตมีขอ้ จำกัดจำกโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั ทีอ่ ่อนแอลงจำกกำรกู้ยมื เพื่อขยำยธุรกิจ โดยบริษทั ก่อหนี้สงู ขึน้ เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงกำรขนำดใหญ่ซง่ึ มีวงจรกำรสร้ำงกระแสเงินสดทีย่ ำวขึน้ และเพื่อใช้ลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจไฟฟ้ำ ซึง่ ในปี น้ีบริษทั ซือ้ หุน้ ของ
บริษทั TTCL Power Holdings Pte. Ltd. เพิม่ เติมมูลค่ำรวมประมำณ 1,800 ล้ำนบำท
บริษทั มีแผนลงทุนและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในประเทศเมียนมำ 2 โครงกำร โดยแต่ละโครงกำรมีขนำด 1,280 เมกะวัตต์ มูลค่ำเงินลงทุน
ประมำณ 100,000 ล้ำนบำทต่อโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม ทริสเรทติง้ เห็นว่ำทัง้ 2 โครงกำรดังกล่ำวจะยังไม่เกิดขึน้ ในระยะอันใกล้น้ีเนื่องจำกต้องใช้เงิน
ลงทุนจำนวนมำกและขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนทีล่ ำ่ ช้ำของรัฐบำลเมียนมำ อย่ำงไรก็ตำม หำกโครงกำรดังกล่ำวผ่ำนกำรอนุ มตั กิ ็จะทำให้ภำระหนี้ของบริษทั
เพิม่ สูงขึน้ อย่ำงมำก
อันดับเครดิตยังถูกลดทอนบำงส่วนจำกควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินโครงกำรในต่ำงประเทศแม้ว่ำจะมีขอ้ ดีจำกกำรกระจำยควำมเสีย่ งของที่ตงั ้
โครงกำรก็ตำม หำกกำรดำเนินโครงกำรล้มเหลวก็จะส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั แย่ลง นอกจำกนี้ อันดับเครดิตยังมีขอ้ จำกัดจำกกำรแข่งขันที่
รุนแรงระหว่ำงผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง โดยเฉพำะผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงต่ำงประเทศ ซึง่ ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นโดยรวมของบริษทั ลดลงจนอยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ
10%
บริษทั มีควำมอ่อนไหวตำมวัฏจักรของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง กำรชะลอกำรลงทุนของกลุ่มธุรกิจโรงกลันน
่ ้ ำมันและปิ โตรเคมีสง่ ผลให้ รำยได้และ
กำไรของบริษทั ลดลงอย่ำงมำก ในปี 2559 บริษทั แทบจะไม่ได้รบั งำนก่อสร้ำงใหม่เลย ขณะทีใ่ นช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษทั ได้งำนใหม่ประมำณ
8,000 ล้ำนบำท ซึง่ ยังต่ำกว่ำประมำณกำรและเป็นเหตุให้รำยได้ในอนำคตของบริษทั ลดลงอย่ำงรุนแรง ณ เดือนกันยำยน 2560 บริษทั มีมลู ค่ำงำนในมือที่
ยังไม่สง่ มอบ (Backlog) จำนวน 13,700 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ ตำมสมมติฐำนของทริสเรทติง้ คำดว่ำมูลค่ำงำนดังกล่ำวจะทยอยรับรูเ้ ป็นรำยได้คดิ เป็ น 20% ในปี
2560 ของรำยได้ของบริษทั คิดเป็น 48% ในปี 2561 คิดเป็น 28% ในปี 2562 และคิดเป็น 10% ในปี 2563
สถำนะทำงกำรเงินของบริษทั ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ต่ำกว่ำประมำณกำรพืน้ ฐำนของทริสเรทติง้ โดยอัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้ของบริษทั อยูท่ ่ี 7.06% ภำยใต้สมมติฐำนพืน้ ฐำนซึง่ ยังไม่รวมกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินทัง้ 2 โครงกำร
ในประเทศเมียนมำ ทริสเรทติง้ คำดว่ำรำยได้รวมของบริษทั จะอยูท่ ร่ี ะดับ 9,000-10,000 ล้ำนบำทต่อปี ในปี 2560 และ 2561 เนื่องจำกมูลค่ำงำนทีย่ งั ไม่สง่
มอบจำนวนน้อย รำยได้จะกลับไปอยูท่ ร่ี ะดับ 17,000-20,000 ล้ำนบำทต่อปี ในปี 2562 และ 2563 หำกกำรลงทุนของภำคเอกชนเริม่ ฟื้นตัว
ทริสเรทติง้ คำดว่ำอัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั จะปรับตัวขึน้ ไปอยูท่ ร่ี ะดับ 7%-8% ในช่วงปี 2561-2563 อัตรำส่วนกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนของบริษทั คำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ จำกรำยได้จำกโครงกำร Ahlone ในขณะทีเ่ งินทุนจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ซึง่ รวมเงินจำกรำยได้และกระแส
เงินสดตำมข้อตกลงสัมปทำนระยะยำวจำกโครงกำร Ahlone คำดว่ำจะอยูท่ ร่ี ะดับประมำณ 500-1,000 ล้ำนบำทต่อปี
ในช่วงปี 2561-2563 ประมาณการพืน้ ฐานของทริสเรทติง้ คาดว่าบริษทั จะรักษำระดับอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนให้อยูใ่ นช่วง 67%70% สภำพคล่องของบริษทั เมื่อวัดจำกอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมและอัตรำส่วน EBITDA ต่อดอกเบีย้ จ่ำยแล้วคำดว่ำจะปรับตัวดี
ขึน้ บริษทั จะมีรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จำกโครงกำร Ahlone ซึง่ ช่วยเพิม่ สภำพคล่องให้สงู ขึน้ ในขณะทีอ่ ตั รำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมคำดว่ำจะ
อยูท่ ร่ี ะดับ 5%-10% และอัตรำส่วนกำไรต่อดอกเบีย้ จ่ำยจะอยูท่ ร่ี ะดับ 3 เท่ำหรือสูงกว่ำ
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำบริษทั จะยังคงรักษำสถำนะทำงกำรตลำด EPC ทีแ่ ข็งแกร่งเอำไว้ได้ บริษทั
จะสำมำรถได้งำนใหม่เพื่อเพิม่ มูลค่ำงำนในมือทีย่ งั ไม่สง่ มอบ อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั คำดว่ำจะอยูท่ ร่ี ะดับ 7%-8% และอัตรำส่วน
เงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนไม่เกิน 70% ในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำ นอกจำกนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตดังกล่ำวยังสะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำบริษทั จะบริหำร
สภำพคล่องอย่ำงระมัดระวังเพือ่ ใช้ชำระหนี้ทจ่ี ะถึงกำหนด
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กำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตไม่น่ำจะเกิดขึน้ ในระยะสัน้ เว้นแต่ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั จะสูงกว่ำประมำณกำรและภำระหนี้ลดลงอย่ำงมีนัย สำคัญ
ในขณะเดียวกัน อันเครดิตอำจปรับลดลงหำกควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษทั อ่อนแอลงเกินกว่ำประมำณกำร หรือหำกอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อ
โครงสร้ำงเงินทุนสูงเกินกว่ำระดับ 70% ในระยะเวลำทีต่ อ่ เนื่อง

บริษทั ทีทีซีแอล จากัด (มหาชน) (TTCL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
Stable
ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *

หน่วย: ล ้านบาท

รายได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน (ปรับปรุงแล้ว)
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ั
เงินปนผล
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา และค่าตัด
จาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัด
จาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)

ม.ค.-ก.ย.
2560
8,294
323
72
(410)
275
115
25,656
11,779
20,347
5,309
38
123
7.06

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

2559

2558

2557

2556

2555

20,024
428
355
666
1,072
77
25,812
8,725
19,471
6,341
51
280
4.59

21,524
355
137
1,200
1,372
97
25,897
9,684
19,608
6,289
49
297
3.66

19,575
106
506
414
533
56
22,652
7,391
16,237
6,415
49
392
2.38

17,865
27
775
825
825
81
14,979
934
9,042
5,937
30
355
5.57

11,358
0
482
520
520
802
7,659
0
5,338
2,321
24
216
5.48

5.94
2.82

5.32
2.37

6.33

22.96
39.65

33.50
> 40

88.32
13.59

> 250
0

3.63 **
2.99
3.53 **
68.93

12.28
57.91

14.16
60.63

6.64
7.21
53.54

หมายเหตุ: เงินทุนจากการดาเนินงานปรับปรุงด ้วยสัญญาสัมปทานจากโรงไฟฟ้ า Ahlone ดังนัน
้ อัตราส่วนทางการเงินทัง้ หมดถูกปรับปรุงตัง้ แต่ปี 2557
*
**

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
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