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เหตุผล
ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (EGATi)
ที่ระดับ “AAA” โดยอัน ดับเครดิตสะท้อ นถึง สถำนะของบริษัทในกำรเป็ น บริษัทย่อ ยที่ถือหุ้น
ทัง้ หมดโดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อดำเนินกำรลงทุนในโครงกำรผลิต
12 November
ไฟฟ้ำและจัดหำพลังงำนในต่ำงประเทศ อันดับเครดิตดังกล่ำวยังสะท้อนถึง กำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ น
ส่วนหนึ่งของ กฟผ. และกำรมีบทบำทสำคัญในกำรสนับสนุนกลยุทธ์ระยะยำวของ กฟผ. ในด้ำน
กำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำทีเ่ พียงพอสำหรับประเทศด้วย นอกจำกนี้ ในกำรพิจำรณำอันดับเครดิต
ยังคำนึงถึงกำรทีบ่ ริษทั ได้รบั กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มทีจ่ ำก กฟผ. ด้วยเช่นกัน
บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จัดตัง้ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2550
โดยมีวตั ถุประสงค์เริม่ แรกเพื่อเป็ นตัวแทนของ กฟผ. ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่เป็ น
โครงกำรระหว่ำงรัฐในประเทศเพือ่ นบ้ำน บริษทั มี กฟผ. เป็นผูถ้ อื หุน้ 100% ตัง้ แต่วนั จัดตัง้ ทัง้ นี้
กฟผ. เป็ นรัฐวิสำหกิจสำคัญทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำให้แก่ประเทศไทย
ทัง้ ในด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำและระบบสำยส่งทัง้ หมด ณ เดือนมิถุนำยน 2559 กฟผ. เป็ นเจ้ำของ
โรงไฟฟ้ำคิดเป็ น 40% ของกำลังกำรผลิตของประเทศ ในขณะทีก่ ำลังกำรผลิตส่วนที่เหลืออีก
60% นัน้ เป็นของโรงไฟฟ้ำเอกชน ซึง่ กฟผ. เป็ นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้ำแต่เพียงผูเ้ ดียว นอกจำกนี้ กฟผ.
ยัง เป็ นเจ้ำของและเป็ นผู้บริหำรระบบสำยส่ง ไฟฟ้ำ ของประเทศทัง้ หมดด้วย กฟผ. จ ำหน่ ำ ย
ไฟฟ้ำ ส่วนใหญ่ ให้แ ก่ ก ำรไฟฟ้ำ นครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำ ส่วนภูมิภ ำค (กฟภ.) จำก
บทบำทที่สำคัญของ กฟผ. ต่ออุตสำหกรรมไฟฟ้ำของประเทศไทย รวมถึงบทบัญญัติต่ำ ง ๆ
ตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ส่งผลให้ควำมน่ำเชื่อถือของ
กฟผ. ใกล้เคียงกับควำมน่ำเชื่อถือของรัฐบำลไทยเป็นอย่ำงมำก
จำกแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ประเทศ
ไทยจะต้องนำเข้ำไฟฟ้ำรวม 12,347 เมกะวัตต์ ณ สิน้ แผนปี 2579 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ประมำณ 10,000
เมกะวัต ต์จ ำกระดับปจั จุบนั โดยสัด ส่วนก ำลัง กำรผลิตไฟฟ้ำ นำเข้ำ นัน้ จะเพิม่ ขึ้นอย่ำ งมีนัย
สำคัญในระยะ 20 ปีขำ้ งหน้ำ จำก 6% ณ สิน้ ปี 2557 เป็น 18% ณ สิน้ ปี 2579 ดังนัน้ เพื่อควำม
มันคงของกำรมี
่
แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนลจึ
่
งมี
้
้
พันธกิจในกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำต่ำง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้ำ นเพื่อ จัดส่ง ไฟฟำ ให้แ ก่
ประเทศไทยโดยมี กฟผ. เป็นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้ำเป็นส่วนใหญ่หรือแต่เพียงผูเ้ ดียว
ปจั จุบนั บริษทั มีแผนลงทุนในโรงไฟฟ้ำ 3 โครงกำรในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว (สปป. ลำว) สำธำรณรัฐ แห่ง สหภำพเมีย นมำ (เมีย นมำ) และสำธำรณรัฐ สัง คมนิ ย ม
เวียดนำม (เวียดนำม) โดยมีกำลังกำรผลิตรวมทัง้ สิน้ 4,609 เมกะวัตต์ บริษทั มีนโยบำยในกำร
เข้ำร่วมทุนประมำณ 30%-40% ในแต่ละโครงกำร ซึ่งใน 3 โครงกำรดังกล่ำว โครงกำรไฟฟ้ำ
พลังน้ ำน้ ำเงีย้ บ 1 (น้ ำเงี้ยบ 1) ซึ่งตัง้ อยูใ่ น สปป. ลำว มีควำมคืบหน้ำมำกทีส่ ุด โดยคำดว่ำจะ
เริม่ ผลิตไฟฟ้ำได้ในปี 2562 ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2559 โครงกำรมีควำมคืบหน้ำ 45% ซึง่ เร็ว
กว่ ำ แผนงำนประมำณ 2%
โครงกำรน้ ำ เงี้ ย บ 1 มีก ำลัง กำรผลิต ติด ตัง้ ขนำด 289
้
เมกะวัตต์และมีสญ
ั ญำซือ้ ขำยไฟฟำระยะเวลำ 27 ปี กบั กฟผ. โดยจะจัดส่งไฟฟ้ำมำยังประเทศ
ไทยจำนวน 1,459 ล้ำนกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
(หน่วย) ต่อปี บริษทั ถือหุน้ 30% ในโครงกำรนี้และได้
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ตัง้ งบประมำณลงทุนตำมสัดส่วนกำรร่วมทุนในโครงกำรนี้จำนวน 84 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
บริษทั ยังได้เสนอผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรและรำยงำนผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อมสำหรับกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
ขนำด 1,320 เมกะวัตต์ในประเทศเวียดนำม (โครงกำรกวำงจิ) ด้วย สำหรับโครงกำรมำยตงซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำในประเทศเมียนมำนัน้ บริษทั ได้
ปรับแบบเขื่อนให้เป็ น Cascade Dam ซึง่ มีขนำดกำลังกำรผลิต 3,000 เมกะวัตต์สำหรับกำรพัฒนำระยะแรกตำมควำมต้องกำรของรัฐบำลเมียนมำ
ซึง่ ตำมแผนเดิมโครงกำรนี้ จะพัฒนำเป็ นโรงไฟฟ้ำขนำดกำลังกำรผลิต 7,000 เมกะวัตต์ ปจั จุบนั กฟผ. ได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกกระทรวงพลังงำนของ
ไทยในกำรจัดเตรียมเงินทุนให้แก่บริษทั สำหรับกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ จำนวน 17,000 ล้ำนบำท ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2559 กฟผ. ได้เพิม่ ทุน
ให้แก่บริษทั สำหรับกำรลงทุนจำนวน 5,218 ล้ำนบำท เพื่อ ใช้ในกำรลงทุนโครงกำรน้ ำเงี้ยบ 1 จำนวน 3,692 ล้ำนบำทและใช้สำหรับกำรพัฒนำ
โครงกำรมำยตงจำนวน 1,526 ล้ำนบำท
กำรดำเนินงำนของบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนลนั
่
น้ 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 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 บริษทั ตัง้ เป้ำหมำยจะซือ้ หุน้ ในสัดส่วนประมำณ 10%-20% ในบริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจเหมืองถ่ำนหินใน
ประเทศอินโดนีเซียโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับรู้เงินปนั ผลจำกกำรลงทุนให้เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนของบริษทั นอกจำกนี้ กำรลงทุนยัง มี
วัตถุประสงค์เพือ่ กำรจัดหำแหล่งถ่ำนหินให้แก่โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินของ กฟผ. และโรงไฟฟ้ำกวำงจิของบริษทั ด้วย โดยกำรลงทุนนี้จะใช้เงินเพิม่ ทุนจำก
กฟผ.
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
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บริษทั กฟผ. อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

23 สิ งหาคม 2559

ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
หน่วย: ล ้านบาท

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

ม.ค.-มี.ค.
2559
3
(109)
(35)
105
5,670
72
5,598
0
(1,331)

-------------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม ------------------------2558
2557
2556
2555
2554
11
(45)
(65)
162
5,921
66
5,855
1
(1,356)

12
(242)
(101)
971
4,296
413
3,883
1
(1,413)

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

(1)
ไม่ระบุ

(18)
ไม่ระบุ

(5)
ไม่ระบุ

(85)
ไม่ระบุ

(95)
ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี
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เพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั
นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้ รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของ
วิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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