
                                                                                                          

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (EGATi)  
ที่ระดบั “AAA” โดยอนัดบัเครดิตสะท้อนถึงสถำนะของบริษัทในกำรเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น
ทัง้หมดโดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อด ำเนินกำรลงทุนในโครงกำรผลติ
ไฟฟ้ำและจดัหำพลงังำนในตำ่งประเทศ อนัดบัเครดติดงักล่ำวยงัสะทอ้นถงึกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็น
สว่นหน่ึงของ กฟผ. และกำรมบีทบำทส ำคญัในกำรสนบัสนุนกลยทุธร์ะยะยำวของ กฟผ. ในดำ้น
กำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำทีเ่พยีงพอส ำหรบัประเทศดว้ย นอกจำกน้ี ในกำรพจิำรณำอนัดบัเครดติ
ยงัค ำนึงถงึกำรทีบ่รษิทัไดร้บักำรสนบัสนุนอยำ่งเตม็ทีจ่ำก กฟผ. ดว้ยเชน่กนั 
 บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จดัตัง้โดยมตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 30 ตุลำคม 2550 
โดยมวีตัถุประสงค์เริม่แรกเพื่อเป็นตวัแทนของ กฟผ. ในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่เป็น
โครงกำรระหวำ่งรฐัในประเทศเพือ่นบำ้น บรษิทัม ีกฟผ. เป็นผูถ้อืหุน้ 100% ตัง้แตว่นัจดัตัง้ ทัง้น้ี 
กฟผ. เป็นรฐัวสิำหกจิส ำคญัทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำใหแ้ก่ประเทศไทย
ทัง้ในดำ้นกำรผลติไฟฟ้ำและระบบสำยสง่ทัง้หมด ณ เดอืนมถิุนำยน 2559 กฟผ. เป็นเจ้ำของ
โรงไฟฟ้ำคดิเป็น 40% ของก ำลงักำรผลติของประเทศ ในขณะทีก่ ำลงักำรผลติสว่นที่เหลอือกี 
60% นัน้เป็นของโรงไฟฟ้ำเอกชน ซึง่ กฟผ. เป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้ำแต่เพยีงผูเ้ดยีว นอกจำกน้ี กฟผ. 
ยงัเป็นเจ้ำของและเป็นผู้บริหำรระบบสำยส่งไฟฟ้ำของประเทศทัง้หมดด้วย กฟผ. จ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำส่วนใหญ่ให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) จำก
บทบำทที่ส ำคญัของ กฟผ. ต่ออุตสำหกรรมไฟฟ้ำของประเทศไทย รวมถงึบทบญัญตัิต่ำง ๆ 
ตำมพระรำชบญัญตักิำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2511 สง่ผลใหค้วำมน่ำเชื่อถอืของ 
กฟผ. ใกลเ้คยีงกบัควำมน่ำเชื่อถอืของรฐับำลไทยเป็นอยำ่งมำก 
 จำกแผนพฒันำก ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ประเทศ
ไทยจะตอ้งน ำเขำ้ไฟฟ้ำรวม 12,347 เมกะวตัต ์ณ สิน้แผนปี 2579 ซึง่เพิม่ขึน้ประมำณ 10,000 
เมกะวตัต์จำกระดบัปจัจุบนั โดยสดัส่วนก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำน ำเข้ำนัน้จะเพิม่ขึ้นอย่ำงมีนัย 
ส ำคญัในระยะ 20 ปีขำ้งหน้ำ จำก 6% ณ สิน้ปี 2557 เป็น 18% ณ สิน้ปี 2579 ดงันัน้ เพื่อควำม
มัน่คงของกำรมแีหล่งพลงังำนไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ บรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนลจงึม ี
พนัธกิจในกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำต่ำง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อจดัส่งไฟฟ้ำให้แก่
ประเทศไทยโดยม ีกฟผ. เป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้ำเป็นสว่นใหญ่หรอืแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 ปจัจุบนับรษิทัมแีผนลงทุนในโรงไฟฟ้ำ 3 โครงกำรในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชน
ลำว (สปป. ลำว) สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (เมียนมำ) และสำธำรณรัฐสงัคมนิยม
เวยีดนำม (เวยีดนำม) โดยมกี ำลงักำรผลติรวมทัง้สิน้ 4,609 เมกะวตัต ์บรษิทัมนีโยบำยในกำร
เขำ้ร่วมทุนประมำณ 30%-40% ในแต่ละโครงกำร ซึ่งใน 3 โครงกำรดงักล่ำว โครงกำรไฟฟ้ำ
พลงัน ้ำน ้ำเงีย้บ 1 (น ้ำเงี้ยบ 1) ซึ่งตัง้อยูใ่น สปป. ลำว มคีวำมคบืหน้ำมำกทีสุ่ด โดยคำดว่ำจะ
เริม่ผลติไฟฟ้ำไดใ้นปี 2562 ณ สิน้เดอืนมถิุนำยน 2559 โครงกำรมคีวำมคบืหน้ำ 45% ซึง่เรว็
กว่ำแผนงำนประมำณ 2% โครงกำรน ้ ำ เงี้ยบ 1 มีก ำลังกำรผลิตติดตัง้ขนำด 289  
เมกะวตัตแ์ละมสีญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะเวลำ 27 ปีกบั กฟผ. โดยจะจดัสง่ไฟฟ้ำมำยงัประเทศ
ไทยจ ำนวน 1,459 ลำ้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง (หน่วย) ต่อปี บรษิทัถอืหุน้ 30% ในโครงกำรน้ีและได้

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AAA 
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  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
16/09/58 AAA Stable 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 

เสรมิวทิย ์ศรโียธำ               
sermwit@trisrating.com 
 
ณธิำวลัย ์อศิรเสนำ ณ อยุธยำ, CFA 
nitawan@trisrating.com 
 
วยิดำ ประทุมสุวรรณ์, CFA               
wiyada@trisrating.com 
 
WWW.TRISRATING.COM 

 

บริษทั กฟผ. อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
ครัง้ท่ี 87/2559                                                                                                                                                                          23 สิงหำคม 2559 

2011 

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC 

Announcement no. 111                                                                                                                                    12 November 

2011 

 
  



                                                                                                           

  
Page  2 

 
  

   23 สิงหาคม 2559 บริษทั กฟผ. อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

ตัง้งบประมำณลงทุนตำมสดัสว่นกำรรว่มทุนในโครงกำรน้ีจ ำนวน 84 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 
 บรษิทัยงัไดเ้สนอผลกำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรและรำยงำนผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มส ำหรบักำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ
ขนำด 1,320 เมกะวตัตใ์นประเทศเวยีดนำม (โครงกำรกวำงจ)ิ ดว้ย ส ำหรบัโครงกำรมำยตงซึง่เป็นโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำในประเทศเมยีนมำนัน้ บรษิทัได้
ปรบัแบบเขื่อนใหเ้ป็น Cascade Dam ซึง่มขีนำดก ำลงักำรผลติ 3,000 เมกะวตัตส์ ำหรบักำรพฒันำระยะแรกตำมควำมตอ้งกำรของรฐับำลเมยีนมำ 
ซึง่ตำมแผนเดมิโครงกำรน้ีจะพฒันำเป็นโรงไฟฟ้ำขนำดก ำลงักำรผลติ 7,000 เมกะวตัต ์ปจัจุบนั กฟผ. ไดร้บักำรอนุมตัจิำกกระทรวงพลงังำนของ
ไทยในกำรจดัเตรยีมเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทัส ำหรบักำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 17,000 ลำ้นบำท ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2559 กฟผ. ไดเ้พิม่ทุน
ให้แก่บรษิทัส ำหรบักำรลงทุนจ ำนวน 5,218 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรลงทุนโครงกำรน ้ำเงี้ยบ 1 จ ำนวน 3,692 ล้ำนบำทและใชส้ ำหรบักำรพฒันำ
โครงกำรมำยตงจ ำนวน 1,526 ลำ้นบำท  
 กำรด ำเนินงำนของบรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนลนัน้มคีวำมใกล้ชดิและผสำนเป็นหน่ึงเดยีวกบักำรด ำเนินงำนของ กฟผ. และกำรทีบ่รษิทั
เป็นบรษิทัลกูทีถ่อืหุน้ทัง้หมดโดย กฟผ. กท็ ำใหบ้รษิทัไดร้บักำรสนบัสนุนจำก กฟผ. ในดำ้นตำ่ง ๆ อยำ่งตอ่เน่ืองไมว่ำ่จะเป็นดำ้นบุคลำกร ระบบกำร
ปฏบิตังิำน กำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ และกำรแบ่งปนัประสบกำรณ์ ผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรของบรษิทักไ็ด้รบักำรแต่งตัง้จำก กฟผ. นอกจำกน้ี 
คำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนินงำนและเงนิลงทุนของบรษิทักไ็ดร้บักำรสนบัสนุนจำก กฟผ. ดว้ยเชน่กนั 
 ปจัจุบนับรษิทัอยูใ่นชว่งเริม่ตน้ของกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรพฒันำโครงกำรนำน 5-10 ปี ดงันัน้ จงึคำดว่ำบรษิทั
จะยงัคงมผีลกำรด ำเนินงำนขำดทุนอยำ่งน้อยอกี 3 ปีจนกระทัง่โครงกำรน ้ำเงีย้บ 1 ซึง่เป็นโครงกำรลงทุนโครงกำรแรกของบรษิทัจะเริม่ผลติไฟฟ้ำใน
เชงิพำณิชยใ์นปี 2562 อยำ่งไรกต็ำม ในปี 2559 บรษิทัตัง้เป้ำหมำยจะซือ้หุน้ในสดัสว่นประมำณ 10%-20% ในบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิเหมอืงถ่ำนหนิใน
ประเทศอนิโดนีเซยีโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรบัรู้เงนิปนัผลจำกกำรลงทุนให้เพยีงพอกบัค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนของบรษิทั นอกจำกน้ี กำรลงทุนยงัมี
วตัถุประสงคเ์พือ่กำรจดัหำแหลง่ถำ่นหนิใหแ้ก่โรงไฟฟ้ำถำ่นหนิของ กฟผ. และโรงไฟฟ้ำกวำงจขิองบรษิทัดว้ย โดยกำรลงทุนน้ีจะใชเ้งนิเพิม่ทุนจำก 
กฟผ.      
   

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำบรษิทัจะยงัคงเป็นบรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้ทัง้หมดโดย กฟผ. และยงัคงมี

บทบำททีส่ ำคญัตอ่ กฟผ. ในกำรแสวงหำพลงังำนไฟฟ้ำจำกตำ่งประเทศมำใชใ้นประเทศไทย  
ปจัจยัที่อำจมผีลในเชงิลบต่ออนัดบัเครดิตของบรษิทั ได้แก่ ควำมน่ำเชื่อถอืของ กฟผ. ที่ลดลง ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบรษิทัและ กฟผ. ที่

เปลีย่นไป หรอืกำรสนบัสนุนจำก กฟผ. ทีล่ดลง เป็นตน้ 
 

 
บริษทั กฟผ. อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (EGATi) 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

      -------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------------- 
 ม.ค.-มี.ค. 

2559  
2558             2557            2556            2555 2554  

รายได ้ 3 11 12 2 1 2  
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ - - - - - -  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน (109) (45) (242) (73) (112) (121)  
เงนิทุนจากการด าเนินงาน (35) (65) (101) (97) (109) (124)  
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 105 162 971 303 1 1  
สนิทรพัยร์วม 5,670 5,921 4,296 2,894 190 231  
เงนิกูร้วม - - - - - -  
หนี้สนิรวม 72 66 413 100 79 80  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,598 5,855 3,883 2,794 110 152  
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 0 1 1 1 0 0  
เงนิปนัผล - - - - - -  
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

(1,331) (1,356) (1,413) (10,228) (7,949) (7,825)  

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) (1) *             (1)            (18) (5) (85) (95)  
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ  

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ  
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) - - - - - -  
* ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อำคำรสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
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