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อันดับเครดิ ตองค์กร:

AAA

เหตุผล
ทริสเรทติง้ จัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (EGATi) ที่
ระดับ “AAA” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกำรเป็ นบริษทั ย่อยที่สำคัญของ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ที่ท ำหน้ ำที่จ ดั หำพลัง งำนไฟฟ้ำ จำกต่ำ งประเทศเพื่อส่ง เข้ำ มำใน
12 November
ประเทศไทย อันดับเครดิตดังกล่ำวยังสะท้อนถึง กำรดำเนินงำนที่ใกล้ชดิ กับ กฟผ. และกำรมี
บทบำทสำคัญในกำรสนับสนุ นกลยุทธ์ระยะยำวของ กฟผ. ทำงด้ำนกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำที่
เพียงพอสำหรับประเทศด้วย ทัง้ นี้ ในกำรพิจำรณำอันดับเครดิตยัง คำนึงถึง กำรที่บริษทั ได้รบั
กำรสนับสนุ นอย่ำงเต็มที่จำก กฟผ. รวมถึงกำรที่บริษทั มีบทบำทสำคัญในกำรเป็ นหน่ วยงำน
ลงทุนสำหรับ กฟผ. ในกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำในต่ำงประเทศเพื่อ มำใช้ภำยในประเทศด้วย
เช่นกัน
บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จัดตัง้ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2550
โดยมีวตั ถุประสงค์เริม่ แรกเพื่อเป็ นตัวแทนของ กฟผ. ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรโรงไฟฟ้ำทีเ่ ป็ น
โครงกำรระหว่ำงรัฐในประเทศเพื่อนบ้ำน บริษทั มี กฟผ. เป็ นผูถ้ อื หุ้น 100% ตัง้ แต่วนั ทีจ่ ดั ตัง้
ทัง้ นี้ กฟผ. เป็นรัฐวิสำหกิจสำคัญทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำให้แก่ประเทศ
ไทยโดยดูแลทัง้ ในด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำและระบบสำยส่งทัง้ หมด ณ เดือนมิถุนำยน 2558 กฟผ.
เป็นเจ้ำของโรงไฟฟ้ำคิดเป็น 43% ของกำลังกำรผลิตของประเทศ และสำหรับกำลังกำรผลิตส่วน
ทีเ่ หลือนัน้ กฟผ. เป็ นผูซ้ อ้ื ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำเอกชนแต่เพียงผูเ้ ดียว นอกจำกนี้ กฟผ. ยังเป็ น
เจ้ำของและเป็ นผูบ้ ริหำรระบบสำยส่งไฟฟ้ำของประเทศทัง้ หมดด้วย กฟผ. จำหน่ำยไฟฟ้ำส่วน
ใหญ่ให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค (กฟภ.) จำกบทบำททีส่ ำคัญ
ของ กฟผ. ต่ออุตสำหกรรมไฟฟ้ำของประเทศไทย รวมถึงกำรมีขอ้ กำหนดในกำรจัดตัง้ กฟผ. ที่
ระบุในพระรำชบัญญัตกิ ำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 จึงมีผลให้ควำมน่ำเชื่อถือ
ของ กฟผ. ใกล้เคียงกับควำมน่ำเชื่อถือของรัฐบำลไทยเป็นอย่ำงมำก
จำกแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ประเทศ
ไทยจะต้องนำเข้ำไฟฟ้ำรวม 12,347 เมกะวัตต์ ซึง่ เพิม่ ขึน้ ประมำณ 10,000 เมกะวัตต์จำกระดับ
ปจั จุบนั โดยสัดส่วนกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำนำเข้ำนัน้ จะเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญจำก 6% ณ สิน้ ปี
2557 เป็ น 18% ณ สิน้ ปี 2579 ดังนัน้ เพื่อควำมมันคงของกำรมี
่
แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำระยะยำว
ของประเทศ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนลจึ
่
ง มีพนั ธกิจในกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
้
ต่ำง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อจัดส่งไฟฟำให้แก่ประเทศไทยโดยมี กฟผ. เป็ นผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ำ
เป็นส่วนใหญ่หรือแต่เพียงผูเ้ ดียว
ป จั จุ บ ัน บริษัท มีแ ผนลงทุ น โครงกำรโรงไฟฟ้ ำ 3 โครงกำรในประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป. ลำว) สำธำรณรัฐแห่ง สหภำพเมียนมำ (เมียนมำ) และ
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (เวียดนำม) ซึ่งมีกำลัง กำรผลิตรวมทัง้ สิน้ 8,491 เมกะวัตต์
บริษทั มีนโยบำยในกำรเข้ำร่วมทุนประมำณ 30%-40% ในโครงกำรดังกล่ำว ซึง่ จำก 3 โครงกำร
นัน้ โครงกำรไฟฟ้ำพลังน้ ำน้ ำเงีย้ บ 1 (น้ ำเงี้ยบ 1) ซึ่งตัง้ อยู่ใน สปป. ลำวมีควำมคืบหน้ำมำก
ทีส่ ุด ซึง่ คำดว่ำจะเริม่ ผลิตไฟฟ้ำได้ในปี 2562 โครงกำรน้ ำเงี้ยบ 1 มีกำลังกำรผลิตติดตัง้ ขนำด
291 เมกะวัตต์และมีสญ
ั ญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำระยะเวลำ 27 ปี กบั กฟผ. โดยจะจัดส่งไฟฟ้ำมำยัง
ประเทศไทยจำนวน 1,459 ล้ำนกิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อปี บริษทั ถือหุน้ 30% ในโครงกำรนี้และได้ตงั ้
งบประมำณลงทุนตำมสัดส่วนกำรร่วมทุนในโครงกำรนี้จำนวน 84 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ นอกจำก
โครงกำรน้ ำเงี้ยบ 1 แล้ว บริษัทยัง อยู่ระหว่ำงกำรศึก ษำควำมเป็ นไปได้สำหรับกำรพัฒนำ
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โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินขนำด 1,200 เมกะวัตต์ในประเทศเวียดนำม (โครงกำรกวำงจิ) และโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำขนำด 7,000 เมกะวัตต์ท่ีประเทศเมียนมำ
(โครงกำรมำยตง) ด้ว ย ปจั จุบนั กฟผ. ได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกกระทรวงพลังงำนของไทยในกำรจัดเตรียมเงินทุน ให้แ ก่บริษทั สำหรับกำรลงทุนใน
โครงกำรต่ำง ๆ จำนวน 17,000 ล้ำนบำทแล้ว
กำรดำเนินงำนของบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
นัน้ มีควำมใกล้ชดิ และผสำนเป็ นหนึ่งเดียวกับ กำรดำเนินงำนของ กฟผ. และกำรทีบ่ ริษทั
เป็นบริษทั ลูกทีถ่ อื หุน้ ทัง้ หมดโดย กฟผ. ก็ทำให้บริษทั ได้รบั กำรสนับสนุนจำก กฟผ. ในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องไม่วำ่ จะเป็ นด้ำนบุคลำกร ระบบกำร
ปฏิบตั งิ ำน กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และกำรแบ่งปนั ประสบกำรณ์ ผูบ้ ริหำรและคณะกรรมกำรของบริษทั ก็ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำก กฟผ. นอกจำกนี้
ค่ำใช้จำ่ ยดำเนินงำนและเงินลงทุนของบริษทั ก็ได้รบั กำรสนับสนุนจำก กฟผ. ด้วยเช่นกัน
ปจั จุบนั บริษทั อยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นของกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำซึง่ ต้องใช้ระยะเวลำในกำรพัฒนำโครงกำรนำน 5-10 ปี ดังนัน้ จึงคำดว่ำบริษทั
จะยังคงมีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนอย่ำงน้อยอีก 3 ปีจนกระทังโครงกำรน
่
้ำเงีย้ บ 1 ซึง่ เป็นโครงกำรลงทุนโครงกำรแรกของบริษทั จะเริม่ ผลิตไฟฟ้ำใน
เชิงพำณิชย์ในปี 2562
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำบริษทั จะยังคงเป็ นบริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ ทัง้ หมดโดย กฟผ. และยังคงมี
บทบำททีส่ ำคัญต่อ กฟผ. ในกำรแสวงหำพลังงำนไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศมำใช้ในประเทศไทย
ปจั จัยที่อำจมีผลในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของบริษทั ได้แก่ ควำมน่ ำเชื่อถือของ กฟผ. ที่ลดลง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษทั และ กฟผ. ที่
เปลีย่ นไป หรือกำรสนับสนุนจำก กฟผ. ทีล่ ดลง เป็นต้น

บริษทั กฟผ. อิ นเตอร์เนชั ่นแนล จำกัด (EGATi)
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บริษทั กฟผ. อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

16 กันยายน 2558

ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
หน่วย: ล ้านบาท

รำยได้
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรดำเนินงำน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ั
เงินปนผล
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/รำยได้ (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/ดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน/เงินกูร้ วม (%)
อัตรำส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้ำงเงินทุน (%)
*

ม.ค.-มี.ค.
2558
2
(56)
(30)
5,622
82
5,541
0
(2,115)

------------------------ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ---------------2557
2556
2555
2554
12
(587)
(446)
627
4,296
413
3,883
1
(4,239)

2
(73)
(97)
303
2,894
100
2,794
1
(10,228)

1
(112)
(109)
1
190
79
110
0
(7,949)

2
(121)
(124)
1
231
80
152
0
(7,825)

(1) *
ไม่ระบุ

(18)
ไม่ระบุ

(5)
ไม่ระบุ

(85)
ไม่ระบุ

(95)
ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี
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เพียงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเสีย่ งหรือควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั
นัน้ ๆ โดยเฉพำะ ควำมเห็นทีร่ ะบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคำแนะนำเกีย่ วกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับ และข้อมูลทีป่ รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ ดั ทำ หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด ได้จดั ทำขึน้ โดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของ
วิธกี ำรจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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บริษทั กฟผ. อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

16 กันยายน 2558

