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ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด ที่ระดับ
“AAA” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถำนะของบริษทั ในกำรเป็ นบริษทั ย่อยที่ถอื หุน้ ทัง้ หมดโดย
้
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อดำเนินกำรลงทุน12
ในโครงกำรผลิ
Novemberตไฟฟำและ
จัดหำพลังงำนในต่ำงประเทศ อันดับเครดิตดังกล่ำวยังสะท้อนถึง สถำนะของบริษทั ทีจ่ ดั ว่ำเป็ น
ส่วนหนึ่งของ กฟผ. และมีบทบำททีส่ ำคัญในกำรสนับสนุ นกลยุทธ์ระยะยำวของ กฟผ. ในด้ำน
กำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำที่เพียงพอสำหรับประเทศด้วย นอกจำกนี้ กำรพิจำรณำอันดับเครดิต
ดังกล่ำวยังคำนึงถึงกำรทีบ่ ริษทั ได้รบั กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มทีจ่ ำก กฟผ. อีกด้วยเช่นกัน
บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จัดตัง้ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2550
โดยมีภ ำรกิจ ในกำรเป็ น ตัว แทนของ กฟผ. เพื่อ เข้ำ ร่ว มลงทุ น ในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ ที่เ ป็ น
โครงกำรระหว่ำงรัฐในประเทศเพื่อนบ้ำน นอกจำกนี้ บริษทั ยังทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนกำรลงทุน
ของ กฟผ. ในกำรจัด หำพลัง งำนไฟฟ้ ำจำกต่ ำ งประเทศเพื่อ ให้ เ พีย งพอส ำหรับ กำรใช้
ภำยในประเทศ รวมถึงลงทุนในโครงกำรด้ำนพลังงำนต่ำง ๆ เพื่อ สนับสนุ นแผนกำรเติบโตของ
กฟผ. บริษทั มี กฟผ. เป็ นผูถ้ อื หุ้น 100% นับตัง้ แต่วนั จัดตัง้ ทัง้ นี้ กฟผ. (ได้รบั กำรจัดอันดับ
เครดิต "AAA" จำกทริสเรทติง้ ) เป็นรัฐวิสำหกิจหลักซึง่ มีบทบำทสำคัญในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำของ
ประเทศโดยมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำให้แก่ประเทศไทย ณ เดือนมิถุนำยน
2560 กฟผ. เป็ นเจ้ำ ของโรงไฟฟ้ำ ซึ่งคิดเป็ น 38% ของก ำลังกำรผลิต รวมของประเทศ ใน
ขณะเดียวกัน กฟผ. ยังเป็นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้ำในส่วนทีเ่ หลืออีก 62% แต่เพียงผูเ้ ดียว ซึง่ ไฟฟ้ำส่วนที่
เหลือดังกล่ำวผลิตโดยโรงไฟฟ้ำเอกชนและบำงส่วนนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กฟผ. ยัง
เป็ นเจ้ำของและเป็ นผูบ้ ริหำรระบบสำยส่งไฟฟ้ำทัง้ หมดของประเทศด้วย ทัง้ นี้ กฟผ. จำหน่ำย
ไฟฟ้ำส่วนใหญ่ให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค (กฟภ.)
ตำมแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ประเทศ
ไทยจะต้องนำเข้ำไฟฟ้ำรวม 12,347 เมกะวัตต์ ณ สิน้ แผนในปี 2579 ซึง่ มำกกว่ำ 4 เท่ำของกำร
นำเข้ำ ไฟฟ้ำ ในปจั จุบนั โดย ณ สิ้นปี 2559 ประเทศไทยมีสดั ส่วนของปริมำณไฟฟ้ำ นำเข้ำ
ประมำณ 9% ของกำลังกำรผลิตทัง้ หมด ซึง่ สัดส่วนนี้จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 18% ณ สิน้ ปี 2579 ดังนัน้
เพื่อควำมมันคงของกำรมี
่
แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ บริษทั จึงมีพนั ธกิจในกำร
ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำต่ำง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อจัดส่งไฟฟ้ำให้แก่ประเทศไทยโดยมี
กฟผ. เป็นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้ำเป็นส่วนใหญ่หรือแต่เพียงผูเ้ ดียว
โครงกำรลงทุนในปจั จุบนั ของบริษทั ประกอบด้วยโครงกำรโรงไฟฟ้ำในต่ำงประเทศและ
เหมืองถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย บริษทั มีนโยบำยลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำในสัด ส่วน
30%-40% ในแต่ละโครงกำร ปจั จุบนั บริษทั ลงทุนในโรงไฟฟ้ำ 3 แห่งซึง่ มีกำลังกำรผลิตทัง้ หมด
4,259 เมกะวัตต์ โครงกำรโรงไฟฟ้ ำ ทัง้ 3 แห่ง ประกอบด้ว ย โครงกำรน้ ำเงี้ยบ 1 ซึ่ง อยู่ใ น
สำธำรณรัฐประชำธิป ไตยประชำชนลำว (สปป. ลำว) โครงกำรกวำงจิ 1 ซึ่ง อยู่ใ นประเทศ
เวียดนำม และโครงกำรมำยตงซึง่ อยูใ่ นประเทศเมียนมำ
จำกทัง้ 3 โครงกำรดังกล่ำว โครงกำรน้ ำเงีย้ บ 1 มีควำมคืบหน้ำมำกที่สุด โดยคำดว่ำจะ
เริม่ ผลิตไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ได้ในปี 2562 ทัง้ นี้ ณ เดือนมิถุนำยน 2560 โครงกำรมีควำมคืบหน้ำ
81% ซึง่ เร็วกว่ำแผนงำน 0.35% โครงกำรน้ ำเงี้ยบ 1 เป็ นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำซึง่ มีกำลัง
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กำรผลิตติดตัง้ ขนำด 289 เมกะวัตต์และมีสญ
ั ญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำระยะเวลำ 27 ปี กบั กฟผ. โดยจะจัดส่งไฟฟ้ำมำยังประเทศไทยจำนวน 1,490 ล้ำน
กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
(หน่วย) ต่อปี บริษทั ถือหุน้ 30% ในโครงกำรนี้และได้ตงั ้ งบประมำณลงทุนตำมสัดส่วนกำรร่วมทุนในโครงกำรไว้จำนวน 84 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ
โครงกำรกวำงจิ 1 เป็ นโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินขนำด 1,320 เมกะวัตต์ในประเทศเวียดนำม โดย Ministry of Industry and Trade (MOIT)
ของประเทศเวียดนำมได้อนุมตั ผิ ลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเมื่อช่วงปลำยปี 2559 ปจั จุบนั บริษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำกับ MOIT ในกำร
จัดทำร่ำง Principle Project Agreement ซึง่ จะเป็ นกรอบสำหรับกำรจัดทำสัญญำอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงกำร เช่น สัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ (Power
Purchase Agreement -- PPA) เป็นต้น สำหรับโครงกำรมำยตงซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำในประเทศเมียนมำนัน้ บริษทั ได้ปรับแบบให้เป็ นเขื่อนแบบ
ขัน้ บันได (Cascade Dam) ซึง่ มีขนำดกำลังกำรผลิต 2,650 เมกะวัตต์สำหรับกำรพัฒนำระยะแรกตำมควำมต้องกำรของรัฐบำลเมียนมำ ซึง่ ตำมแผน
เดิมโครงกำรนี้จะพัฒนำเป็ นโรงไฟฟ้ำขนำดกำลังกำรผลิต 7,000 เมกะวัตต์ ปจั จุบนั โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงรำยงำนผลกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ของโครงกำร
ในเดือนพฤศจิกำยน 2559 บริษทั ได้ซอ้ื หุน้ จำนวน 11.53% ใน Adaro Indonesia ซึง่ เป็ นหนึ่งในบริษทั เหมืองถ่ำนหินทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีมลู ค่ำกำรซือ้ ทัง้ หมด 325 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือประมำณ 11,700 ล้ำนบำท ตำมสัญญำกำรซือ้ หุน้ นัน้ บริษทั ได้ชำระเงินครัง้ แรก
จำนวน 163.5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ฯ (ประมำณ 5,800 ล้ำนบำท) ในเดือนพฤศจิกำยน 2559 ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 161.5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ฯ
(ประมำณ 5,900 ล้ำนบำท) นัน้ จะชำระในระหว่ำงปี 2565-2570 หำกเงื่อนไขต่ำง ๆ บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกำยน 2559 จนถึงเดือนมีนำคม 2560 บริษทั ได้รบั เงินปนั ผลแล้วทัง้ สิน้ 83.4 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ฯ (ประมำณ 2,970 ล้ำนบำท) จำก Adaro
Indonesia
กฟผ. ได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกกระทรวงพลังงำนของไทยในกำรจัดเตรียมเงินทุนให้แก่บริษทั สำหรับลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ จำนวน 17,000 ล้ำน
บำท ณ เดือนมิถุนำยน 2560 กฟผ. ได้เพิม่ ทุนให้แก่บริษทั สำหรับกำรลงทุน 11,307 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ บริษทั ได้นำเงินดังกล่ำวไปใช้ลงทุนในโครงกำร
น้ำเงีย้ บ 1 จำนวน 3,692 ล้ำนบำท ใช้พฒ
ั นำโครงกำรมำยตงจำนวน 1,526 ล้ำนบำท ใช้ลงทุนใน Adaro Indonesia จำนวน 5,904 ล้ำนบำท และใช้
ในโครงกำรกวำงจิ 1 จำนวน 185 ล้ำนบำท
กำรดำเนินงำนของบริษทั มีควำมใกล้ชดิ และผสำนเป็ นหนึ่งเดียวกับ กำรดำเนินงำนของ กฟผ. และกำรทีบ่ ริษทั เป็ นบริษทั ลูกทีถ่ อื หุน้ ทัง้ หมด
โดย กฟผ. ทำให้บริษทั ได้รบั กำรสนับสนุ นจำก กฟผ. ในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็ นด้ำนบุคลำกร ระบบกำรปฏิบตั งิ ำน กำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ และกำรแบ่งปนั ประสบกำรณ์ ผูบ้ ริหำรและคณะกรรมกำรของบริษทั ก็ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำก กฟผ. นอกจำกนี้ ค่ำใช้จำ่ ยดำเนินงำนและเงิน
ลงทุนของบริษทั ก็ได้รบั กำรสนับสนุนจำก กฟผ. ด้วยเช่นกัน
ปจั จุบนั บริษทั อยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นของกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรพัฒนำโครงกำรนำน 5-10 ปี อย่ำงไรก็ตำม กำร
ลงทุนใน Adaro Indonesia จะช่วยลดกำรขำดทุนของบริษทั โดยคำดว่ำบริษทั จะได้รบั เงินปนั ผลจำก Adaro Indonesia ประมำณ 300 ล้ำนบำทต่อปี
ในช่วงปี 2561-2562
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำบริษทั จะยังคงเป็ นบริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ ทัง้ หมดโดย กฟผ. และยังคงมี
บทบำททีส่ ำคัญต่อ กฟผ. ในกำรแสวงหำพลังงำนไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศมำใช้ในประเทศไทย
ปจั จัยทีอ่ ำจมีผลในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของบริษทั ได้แก่ กำรปรับลดอันดับเครดิต ของ กฟผ. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษทั และ กฟผ. ที่
เปลีย่ นไปอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือกำรสนับสนุนจำก กฟผ. ทีล่ ดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ เป็นต้น

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

4 กันยายน 2560

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.-มิ .ย.
2560
5
219
2,566
305
17,723
0
5,823
11,900
1
(1,040)

--------------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม ------------------------2559
2558
2557
2556
2555
13
(126)
(107)
6,468
17,576
0
5,930
11,646
1
(1,588)

11
(14)
(65)
501
5,977
66
5,911
2
(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)

6*
ไม่ระบุ

(1)
ไม่ระบุ

(0)
ไม่ระบุ

(7)
ไม่ระบุ

(5)
ไม่ระบุ

(85)
ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
0

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ไม่ระบุ
-

ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี
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เพียงความเห็นเกี่ยวกับ ความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั
นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับ และข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์
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 หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศั ยข้อมูลดังกล่าว 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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