บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

AAA

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
16/09/58

อันดับ
เครดิ ต
AAA

ครัง้ ที่ 128/2561
31 สิ งหาคม 2561

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ทีร่ ะดับ “AAA” โดย
อัน ดับ เครดิต ดัง กล่ า วสะท้อ นถึง สถานะของบริษัท ในการเป็ น บริษัท ย่ อ ยที่ถือ หุ้น ทัง้ หมดโดย
การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิต แห่ ง ประเทศไทย (หรือ กฟผ. ซึ่ง ได้ร ับ อัน ดับ เครดิต ระดับ “AAA” จาก
ทริสเรทติ้ง) และบทบาททีส่ าคัญในการเป็ นตัวแทนของ กฟผ. ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า
และพลังงานที่เกี่ยวข้อ งในต่ างประเทศ นอกจากนี้ อัน ดับเครดิตดังกล่าวยังได้พ ิจารณาถึง การ
บูรณาการทีเ่ ป็ นหนึ่งเดียวของ กฟผ. และบริษทั รวมถึงการสนับสนุนทีแ่ ข็งแกร่งจาก กฟผ. ด้วย
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
บทบาทการเป็ นตัวแทนการลงทุนของ กฟผ.
สถานะอันดับเครดิตของบริษัทนัน้ เชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิ กับสถานะอันดับเครดิตของ กฟผ. โดย
บริษทั ได้รบั การจัดตัง้ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคม 2550 เพื่อเป็ นตัวแทนการลงทุนของ
กฟผ. ในโครงการโรงไฟฟ้ าและพลังงานทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศ ซึง่ กฟผ. เป็ นผูถ้ อื หุน้ 100% ใน
บริษทั ทัง้ กฟผ. และบริษทั ถือว่าเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายของไทย
นับตัง้ แต่ การจัดตัง้ บริษัท ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท ได้ถูกกาหนดให้ทาหน้าที่สนับสนุ น
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของ กฟผ. โดยบริษทั นัน้ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของ กฟผ. ในการเข้าร่วม
โครงการผลิตไฟฟ้ าในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G-to-G) ในประเทศเพือ่ นบ้านต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษทั ยังมี
นโยบายในการลงทุนในโครงการด้านพลังงานในต่างประเทศเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้ าให้เพียงพอ
สาหรับประเทศอีกด้วย
โรงไฟฟ้ า 3 โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา

sermwit@trisrating.com

ปั จจุบนั การลงทุนของบริษทั ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้ า 3 แห่งในต่างประเทศและการลงทุนใน
Adaro Indonesia ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ า 3 แห่งนัน้
มีกาลังการผลิตรวมทัง้ สิ้น 4,259 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ าน้ าเงีย้ บ 1 ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินกวางจิ 1 ในประเทศ
เวียดนาม และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ ามายตงในประเทศเมียนมา จากทัง้ 3 โครงการดังกล่าว
โครงการน้าเงีย้ บ 1 มีความคืบหน้าในการพัฒนามากทีส่ ุด

ประวิตร ชัยชานะภัย, CFA

โครงการน้าเงี้ยบ 1 จะเปิ ดดาเนิ นงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
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โครงการน้ า เงี้ย บ 1 มีเป้ าหมายเริ่ม ดาเนิ น งานเชิง พาณิช ย์ใ นเดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2562 โดยเป็ น
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้าทีต่ งั ้ อยู่ใน สปป.ลาว ด้วยกาลังการผลิตติดตัง้ 289 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษทั มี
สัดส่วนการลงทุน 30% ในโครงการ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นในโครงการที่เหลือ ประกอบด้วย Kansai
Electric Power Company (45%) และ Lao Holding State Enterprise (25%) โครงการนี้มมี ลู ค่า
การลงทุน ประมาณ 906 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ โดยบริษัทลงทุน ในโครงการนี้ป ระมาณ 79 ล้า น
ดอลลาร์ส หรัฐฯ (หรือ ประมาณ 2,625 ล้านบาท) โครงการน้ าเงี้ย บ 1 มีส ญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ
กฟผ. ระยะเวลา 27 ปี ทก่ี าลังการผลิต ขนาด 269 เมกะวัตต์ ณ เดือนมิถุนายน 2561 โครงการนี้ม ี
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง 97.75% และคาดว่าจะสามารถเริม่ เปิ ดดาเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ใน
เดือ นกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากเงิน ปั น ผลประมาณ 200-300 ล้านบาทต่อ ปี
หลังจากโครงการเปิ ดดาเนินงานเต็มปี แรก
การลงทุนในธุรกิ จเหมืองถ่านหิ นยังคงเป็ นแหล่งสร้างกระแสเงิ นสดหลักของบริ ษทั
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Adaro Indonesia ยังคงเป็ นแหล่งรายได้หลักของบริษทั ในระยะ 3 ปี
ข้างหน้าต่อไป บริษทั ถือหุน้ 11.53% ใน Adaro Indonesia ด้วยเงินลงทุนทัง้ สิ้น 325 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ โดย Adaro Indonesia เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตถ่านหินรายใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยกาลังการผลิตโดยเฉลีย่ ประมาณ 50 ล้านตันต่อปี และมี
ปริมาณสารองถ่านหินทีพ่ สิ จู น์ได้จานวน 837 ล้านตัน ณ เดือนธันวาคมปี 2560
นับตัง้ แต่ทบ่ี ริษทั ได้เริม่ ลงทุนใน Adaro Indonesia ในปี 2559 บริษทั ได้รบั เงินปั นผลจากกิจการดังกล่าวแล้ว ทัง้ สิ้น 4,493 ล้านบาท ทริสเรทติ้งประมาณ
การว่าบริษทั จะได้รบั เงินปั นผลจาก Adaro Indonesia ประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี ระหว่างปี 2562 และปี 2563 บนสมมติฐานราคาถ่านหินในปั จจุบนั
โดยรายได้เงินปั นผลนี้เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายดาเนินงานของบริษทั ทีป่ ระมาณ 200 ล้านบาทต่อปี
บูรณาการเป็ นหนึ่ งเดียวกับ กฟผ.
การบูรณาการอย่างเป็ นหนึ่งเดียวกับ กฟผ. ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีท่ ริสเรทติ้งนามาใช้ประกอบการพิจารณาอันดับเครดิตของบริษทั นับตัง้ แต่ทบ่ี ริษทั ก่อตัง้
กฟผ. ได้ส่งผูบ้ ริหารระดับสูงบางส่วนมาดูแลบริษทั นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการลงทุนของบริษทั ด้วย โดยโครงการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะต้องส่งให้ กฟผ. พิจารณาก่อนทีจ่ ะส่งต่อไปยังกระทรวงพลังงานเพือ่ การอนุมตั ขิ น้ึ สุดท้าย
ทริสเรทติ้งเชือ่ ว่า กฟผ. จะยังคงให้การสนับสนุ น แก่บริษทั อย่างเต็มทีเ่ นื่องจากบริษทั เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาวของ กฟผ. โดย กฟผ.
ได้จดั เตรียมเงินเพิม่ ทุน ไว้ให้แก่บริษทั รวมทัง้ สิ้น 17,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุ นการลงทุนตามแผนของบริษทั ณ เดือนมีนาคม 2561 กฟผ. ได้เพิม่ ทุน
ให้แก่บริษทั แล้วรวม 12,197 ล้านบาท โดยเงินเพิม่ ทุนจานวน 11,307 ล้านบาทนัน้ ใช้สาหรับการลงทุนในโครงการน้ าเงีย้ บ 1 โครงการมายตง โครงการ
กวางจิ 1 และการลงทุนใน Adaro Indonesia
นอกจากการสนับสนุนด้านการเงินแล้ว กฟผ. ยังให้การสนับสนุ น บริษทั ทัง้ ในด้านบุคลากร ระบบการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละการ
แบ่งปั นประสบการณ์กบั บริษทั ด้วย นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษทั ก็ได้รบั การแต่งตัง้ มาจาก กฟผ. ด้วยเช่นกัน
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะยังคงเป็ นบริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ ทัง้ หมดโดย กฟผ. และจะ
ยังคงมีบทบาททีส่ าคัญต่อ กฟผ. ในการแสวงหาพลังงานไฟฟ้ าจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
ปั จจัยทีอ่ าจมีผลในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของบริษทั ได้แก่ การปรับลดอันดับเครดิตของ กฟผ. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั และ กฟผ. ทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างมี
นัยสาคัญ หรือการสนับสนุนจาก กฟผ. ทีล่ ดลงอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้น
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝ่ ายทุนและการลงทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
หมายเหตุ:
*
**

--------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------2560
2559
2558
2557

ม.ค.-มิ .ย.
2561
213
0
(53)
381
128
17,351
3
12,121
1.6 **

1,348
0
662
2,225
643
17,675
0
12,282
10.8

40
0
(132)
(77)
6,483
17,570
0
11,640
(1.3)

11
0
(14)
(65)
501
5,977
0
5,911
(0.3)

12
0
(242)
(101)
972
4,296
0
3,883
(7.2)

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

รายได้ดงั กล่าวได้รวมส่วนแบ่งกาไร/(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทั ร่วมตัง้ แต่ปี 2559 แล้ว
งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
ยังไม่ได้ปรับอัตราส่วนเป็ นตัวเลขเต็มปี
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บริ ษทั กฟผ. อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (EGATi)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

AAA
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั 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 ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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