
                                                                                                          

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติง้จดัอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (EGATi) ที่
ระดบั “AAA” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึกำรเป็นบรษิทัย่อยที่ส ำคญัของ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ท ำหน้ำที่จดัหำพลงังำนไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อส่งเข้ำมำใน
ประเทศไทย อนัดบัเครดติดงักล่ำวยงัสะท้อนถึงกำรด ำเนินงำนที่ใกล้ชดิกบั กฟผ. และกำรมี
บทบำทส ำคญัในกำรสนับสนุนกลยุทธร์ะยะยำวของ กฟผ. ทำงดำ้นกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำที่
เพยีงพอส ำหรบัประเทศด้วย ทัง้น้ี ในกำรพจิำรณำอนัดบัเครดติยงัค ำนึงถงึกำรที่บรษิทัได้รบั
กำรสนับสนุนอยำ่งเตม็ที่จำก กฟผ. รวมถงึกำรที่บรษิทัมบีทบำทส ำคญัในกำรเป็นหน่วยงำน
ลงทุนส ำหรบั กฟผ. ในกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำในต่ำงประเทศเพื่อมำใช้ภำยในประเทศด้วย
เชน่กนั 
 บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จดัตัง้โดยมตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 30 ตุลำคม 2550 
โดยมวีตัถุประสงค์เริม่แรกเพื่อเป็นตวัแทนของ กฟผ. ในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรโรงไฟฟ้ำทีเ่ป็น
โครงกำรระหว่ำงรฐัในประเทศเพื่อนบ้ำน บรษิทัม ีกฟผ. เป็นผูถ้อืหุ้น 100% ตัง้แต่วนัทีจ่ดัตัง้ 
ทัง้น้ี กฟผ. เป็นรฐัวสิำหกจิส ำคญัทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำใหแ้ก่ประเทศ
ไทยโดยดูแลทัง้ในดำ้นกำรผลติไฟฟ้ำและระบบสำยสง่ทัง้หมด ณ เดอืนมถิุนำยน 2558 กฟผ. 
เป็นเจำ้ของโรงไฟฟ้ำคดิเป็น 43% ของก ำลงักำรผลติของประเทศ และส ำหรบัก ำลงักำรผลติสว่น
ทีเ่หลอืนัน้ กฟผ. เป็นผูซ้ือ้ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำเอกชนแต่เพยีงผูเ้ดยีว นอกจำกน้ี กฟผ. ยงัเป็น
เจำ้ของและเป็นผูบ้รหิำรระบบสำยสง่ไฟฟ้ำของประเทศทัง้หมดดว้ย กฟผ. จ ำหน่ำยไฟฟ้ำสว่น
ใหญใ่หแ้ก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (กฟภ.) จำกบทบำททีส่ ำคญั
ของ กฟผ. ตอ่อุตสำหกรรมไฟฟ้ำของประเทศไทย รวมถงึกำรมขีอ้ก ำหนดในกำรจดัตัง้ กฟผ. ที่
ระบุในพระรำชบญัญตักิำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2511 จงึมผีลใหค้วำมน่ำเชื่อถอื
ของ กฟผ. ใกลเ้คยีงกบัควำมน่ำเชื่อถอืของรฐับำลไทยเป็นอยำ่งมำก 
 จำกแผนพฒันำก ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ประเทศ
ไทยจะตอ้งน ำเขำ้ไฟฟ้ำรวม 12,347 เมกะวตัต ์ซึง่เพิม่ขึน้ประมำณ 10,000 เมกะวตัตจ์ำกระดบั
ปจัจุบนั โดยสดัสว่นก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำน ำเขำ้นัน้จะเพิม่ขึน้อยำ่งมนีัยส ำคญัจำก 6% ณ สิน้ปี 
2557 เป็น 18% ณ สิน้ปี 2579 ดงันัน้ เพื่อควำมมัน่คงของกำรมแีหล่งพลงังำนไฟฟ้ำระยะยำว
ของประเทศ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนลจงึมพีนัธกิจในกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
ต่ำง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อจดัสง่ไฟฟ้ำใหแ้ก่ประเทศไทยโดยม ีกฟผ. เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้ำ
เป็นสว่นใหญ่หรอืแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 ปจัจุบันบริษัทมีแผนลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 3 โครงกำรในประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป. ลำว) สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำ (เมียนมำ) และ
สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนำม (เวยีดนำม) ซึ่งมีก ำลงักำรผลติรวมทัง้สิน้ 8,491 เมกะวตัต ์
บรษิทัมนีโยบำยในกำรเขำ้รว่มทุนประมำณ 30%-40% ในโครงกำรดงักล่ำว ซึง่จำก 3 โครงกำร
นัน้ โครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ้ำน ้ำเงีย้บ 1 (น ้ำเงี้ยบ 1) ซึ่งตัง้อยู่ใน สปป. ลำวมคีวำมคบืหน้ำมำก
ทีสุ่ด ซึง่คำดว่ำจะเริม่ผลติไฟฟ้ำไดใ้นปี 2562 โครงกำรน ้ำเงี้ยบ 1 มกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ขนำด 
291 เมกะวตัต์และมสีญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะเวลำ 27 ปีกบั กฟผ. โดยจะจดัส่งไฟฟ้ำมำยงั
ประเทศไทยจ ำนวน 1,459 ลำ้นกโิลวตัต-์ชัว่โมงตอ่ปี บรษิทัถอืหุน้ 30% ในโครงกำรน้ีและไดต้ัง้
งบประมำณลงทุนตำมสดัสว่นกำรร่วมทุนในโครงกำรน้ีจ ำนวน 84 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั นอกจำก
โครงกำรน ้ ำเงี้ยบ 1 แล้ว บริษัทยงัอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับกำรพฒันำ

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AAA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
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โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิขนำด 1,200 เมกะวตัต์ในประเทศเวยีดนำม (โครงกำรกวำงจิ) และโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำขนำด 7,000 เมกะวตัต์ที่ประเทศเมยีนมำ 
(โครงกำรมำยตง) ด้วย ปจัจุบนั กฟผ. ได้รบักำรอนุมตัจิำกกระทรวงพลงังำนของไทยในกำรจดัเตรยีมเงนิทุนให้แก่บรษิทัส ำหรบักำรลงทุนใน
โครงกำรตำ่ง ๆ จ ำนวน 17,000 ลำ้นบำทแลว้ 
 กำรด ำเนินงำนของบรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล นัน้มคีวำมใกลช้ดิและผสำนเป็นหน่ึงเดยีวกบักำรด 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     
   

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) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: AAA 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable              
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ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

2558  
           2557            2556            2555 2554  

รำยได ้  2 12 2 1 2  
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ  - - - - -  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน  (56) (587) (73) (112) (121)  
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  (30) (446) (97) (109) (124)  
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน  - 627 303 1 1  
สนิทรพัยร์วม  5,622 4,296 2,894 190 231  
เงนิกูร้วม  - - - - -  
หนี้สนิรวม  82 413 100 79 80  
ส่วนของผูถ้อืหุน้  5,541 3,883 2,794 110 152  
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  0 1 1 0 0  
เงนิปนัผล  - - - - -  
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

 (2,115) (4,239) (10,228) (7,949) (7,825)  

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)  (1) *           (18) (5) (85) (95)  
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ  

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%)  ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ  
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%)  - - - - -  
* ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 
 

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

© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2558 หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำร
จดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ือ้ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเสีย่งหรอืควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรือของบรษิทั
นัน้ๆ โดยเฉพำะ ควำมเหน็ทีร่ะบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมตอ้งกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มลูดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ำกดั จงึไมร่บัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเว้นผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของ
วธิกีำรจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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