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A

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A-

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ที่
ระดับ “A” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้าน
บาทของบริษัทที่ระดับ “A-” ด้วย โดยหุ้นกู้ดงั กล่าวมีอนั ดับเครดิตต่ ากว่าอันดับเครดิตองค์กรของ
บริษัทอยู่ 1 ระดับเนื่องจากมีลกั ษณะการด้อยสิทธิทางโครงสร้าง (Structural Subordination) เมื่อ
เทียบกับเงินกูป้ ั จจุบนั ของบริษทั ย่อย สาหรับเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กูใ้ นครัง้ นี้ บริษทั จะนาไปชาระ
คืนหนี้ทก่ี าลังจะครบกาหนด และนาใช้เป็ นเงินลงทุนของบริษทั
อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะหนึ่งในผูน้ าด้านการผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย ตลอดจนการลงทุนที่ม ี
การกระจายความเสีย่ งทีด่ ี กระแสเงินสดทีค่ าดการณ์ได้จากการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาวกับการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (หรือ กฟผ. ซึ่งได้รบั การจัดอันดับเครดิตทีร่ ะดับ “AAA/Stable” จาก
ทริส เรทติ้ง) และผลงานในการพัฒนาและดาเนิน งานโรงไฟฟ้ าที่ ได้ร บั การยอมรับ นอกจากนี้ การ
พิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวยังคานึงถึงความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ 2 แห่ง
ภายใต้โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ (Independent Power Producer -- IPP) ของบริษทั รวมถึงภาระ
เงินกูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ ของบริษทั ในช่วงพัฒนาโครงการต่าง ๆ อีกด้วย
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
เป็ นผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ารายใหญ่ที่สดุ ที่มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.
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ณ เดือนกันยายน 2561 บริษทั มีสญ
ั ญาซื้อขายกับ กฟผ. ทัง้ สิ้น จานวน 9,931 เมกะวัตต์ โดยบริษัท
ลงทุนในโรงไฟฟ้ าก๊าซภายใต้โครงการ IPP จานวน 4 แห่งซึ่งมีกาลังการผลิตตามสัญญาทัง้ สิ้น 8,200
เมกะวัตต์ (หรือประมาณ 83% ของกาลังการผลิตตามสัญญาทัง้ หมด) นอกจากนี้ บริษทั ยังลงทุนใน
โรงไฟฟ้ าระบบผลิตพลังงานร่วมหรือโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration) ภายใต้โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าราย
เล็ก (Small Power Producer -- SPP) อีก 19 แห่งซึ่งมีกาลังการผลิตตามสัญญาทัง้ สิ้น 1,710 เมกะ
วัตต์ (หรือประมาณ 17% ของกาลังการผลิตตามสัญญาทัง้ หมด) และโรงไฟฟ้ าชีวมวลอีก 1 แห่งซึ่งมี
กาลังการผลิตตามสัญญา 21 เมกะวัตต์ดว้ ย ปั จจุบนั โรงไฟฟ้ าซึง่ มีกาลังการผลิตตามสัญญารวมทัง้ สิ้น
4,770 เมกะวัตต์ได้เปิ ดดาเนินงานแล้ว ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้ า ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างจะเพิม่
กาลังการผลิตตามสัญญาให้แก่บริษัทอีก 6,329 เมกะวัตต์ บริษัทคาดว่าโรงไฟฟ้ าที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาจะก่อสร้างแล้วเสร็จทัง้ หมดภายในปลายปี 2567 ซึ่งจะทาให้บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนราย
ใหญ่สุดทีม่ โี รงไฟฟ้ าเชือ่ มต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้ าของ กฟผ.

parat@trisrating.com

สาหรับกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทั นัน้ จะเพิม่ เป็ น 6,534 เมกะวัตต์ภายในปี
2567 จาก 2,187 เมกะวัตต์ ณ เดือนกันยายน 2561 โดยประมาณ 90% ของกาลังการผลิตไฟฟ้ าที่
บริษทั ลงทุนนัน้ มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาวกับ กฟผ.
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การลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี

ภารัต มหัทธโน
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การลงทุนในโรงไฟฟ้ าของบริษทั นัน้ มีการกระจายความเสีย่ งทีด่ ี โดย ณ เดือนกันยายน 2561 บริษทั
ลงทุนในโรงไฟฟ้ าทัง้ หมด 31 แห่งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โรงไฟฟ้ าทัง้ 31 แห่งดังกล่าวมีกาลัง
การผลิตตามสัดส่วนการลงทุนทัง้ สิ้น 6,534 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ า 20 แห่งซึ่งมีกาลังการผลิตตาม
สัดส่วนการลงทุนรวม 2,187 เมกะวัตต์ได้เปิ ดดาเนินงานแล้ว ส่วนโรงไฟฟ้ าซึ่งมีกาลังการผลิตส่วนที่
เหลืออยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ าทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิง ของบริษทั มีกาลังการผลิต ทัง้ สิ้น 6,450 เมกะวัตต์ หรือคิด
เป็ น 99% ของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทั ในขณะทีก่ าลังการผลิตส่วนทีเ่ หลืออีก
84 เมกะวัต ต์เป็ น โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้ าชีว มวลซึ่ง ตัง้ อยู่ในประเทศไทยและ

ประเทศเวียดนาม
โรงไฟฟ้ าของบริษัทที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ น เชื้อเพลิง ส่ วนใหญ่ ต งั ้ อยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยจาแนกเป็ น โรงไฟฟ้ า
โคเจนเนอเรชันภายใต้
่
โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็กจานวน 19 แห่งซึง่ มีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 1,231 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
ร่วม (Combined-cycle) ภายใต้โครงการ IPP อีก 4 แห่งซึ่งมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 5,072 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชันนั
่ น้ ตัง้
กระจายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นทีภ่ าคกลางและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) จานวน 7 โรง ในขณะที่
โรงไฟฟ้ า IPP นัน้ ตัง้ อยู่ในจังหวัดสระบุร ี อยุธยา และระยอง
กระแสเงิ นสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.
บริษทั จาหน่ายไฟฟ้ าประมาณ 90% ของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนให้แก่ กฟผ. ภายใต้โครงการ SPP และ IPP โดยแต่ละสัญญามีอายุ 25 ปี นับ
จากวันทีโ่ รงไฟฟ้ าเริม่ ดาเนินงานเชิงพาณิชย์ สาหรับโครงการ IPP นัน้ กฟผ. จะต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment -- AP) เต็มจานวน
ให้แก่บริษทั ตราบเท่าทีบ่ ริษทั สามารถดารงความพร้อมจ่ายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าได้ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา แม้ว่า กฟผ. จะไม่สงจ่
ั ่ ายไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า
IPP ของบริษทั แต่ กฟผ. ก็ยงั คงต้องจ่ายชาระในส่วนของค่า AP ส่วนสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าของ SPP นัน้ จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย โดยภายใต้สญ
ั ญา
SPP นัน้ กฟผ. จะต้องสังจ่
่ ายไฟฟ้ าไม่ต่ากว่า 80% ของกาลังการผลิตตามสัญญาซึ่งคานวณจากจานวนชัวโมงที
่
ส่ ามารถดาเนินงานได้ ทัง้ โรงไฟฟ้ า IPP
และ SPP นัน้ ต่างก็มกี ลไกในการส่งผ่านต้นทุนเชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ
ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานบรรเทาลงด้วยการมีสญ
ั ญาให้บริ การซ่ อมบารุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว
โรงไฟฟ้ าของบริษทั ใช้เทคโนโลยีทผ่ี ่านการพิสูจน์แล้วจากผูผ้ ลิตทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น Siemens รวมถึง GE และ Mitsubishi นอกจากนี้ บริษทั ยังมีสญ
ั ญา
ให้บริการซ่อมบารุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว (Long-term Service Agreements -- LTSA) และสัญญาจัดหาอะไหล่ระยะยาว (Long-term Parts
Agreement -- LTPA) กับผูผ้ ลิตอีกด้วย โดยสัญญาบริการต่าง ๆ เหล่านี้มอี ายุเท่ากับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าทีม่ กี บั กฟผ. การมีสญ
ั ญาบริการเหล่านี้ช่วยเพิม่
ความมันใจในการรั
่
บบริการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์หลัก ๆ ของโรงไฟฟ้ า รวมถึงช่วยบรรเทาความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
สาคัญ การมีโรงไฟฟ้ า SPP ทีม่ รี ปู แบบเหมือนกันรวมถึงการบริหารจัดการอะไหล่แบบรวมศูนย์ยงั ช่วยให้บริษทั มีอะไหล่ทเ่ี พียงพอและยังสามารถบริหาร
ต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพได้อกี ด้วย
มีประวัติการดาเนิ นงานโรงไฟฟ้ า IPP และ SPP ที่น่าเชื่อถือ
คณะผูบ้ ริหารและคณะผูป้ ฏิบตั กิ ารของบริษทั มีประสบการณ์ในการพัฒนาและดาเนินงานโรงไฟฟ้ าในประเทศไทยมากว่า 20 ปี คณะผูบ้ ริหารได้แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการบริหารโครงการโดยทุกโครงการของบริษทั ทีป่ ั จจุบนั เปิ ดดาเนินงานแล้วล้วนมีประวัตกิ ารเปิ ดดาเนินงานได้ตรงตามเวลาและ
ภายในงบประมาณทีก่ าหนดไว้ทงั ้ สิน้ ซึง่ ผลงานเหล่านี้ช่วยสร้างความมันใจได้
่
ว่าโครงการทีบ่ ริษทั กาลังพัฒนาอยู่ในปั จจุบนั จะสามารถเปิ ดดาเนินงานได้
ตรงตามเวลาทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ า SPP และ IPP ของบริษทั ยังสามารถดารงความพร้อมจ่ายได้สงู กว่าเป้ าหมายอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ความเสี่ยงจากการก่อสร้างบรรเทาลงได้จากการมีผร้ ู บั เหมาที่มีชื่อเสียง
ปั จจุบนั บริษทั มีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้ าอยู่หลายโครงการ บริษทั มีวธิ บี รรเทาความเสีย่ งจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าโดยการลงนามในสัญญารับเหมางาน
วิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง (Engineering, Procurement, and Construction – EPC) กับผูร้ บั เหมาทีม่ ชี ่อื เสียง โดย
บริษทั ได้เลือก Toyo Engineering Corporation เป็ นผูร้ บั เหมา EPC สาหรับโรงไฟฟ้ า SPP แห่งใหม่ของบริษทั จานวน 5 แห่ง ทัง้ นี้ Toyo Engineering
Corporation ได้เคยก่อสร้างโรงไฟฟ้ า SPP ให้แก่บริษทั มาแล้ว 7 แห่งโดยสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้ าหมายและอยู่ภายใต้งบประมาณทีก่ าหนดไว้
Mitsubishi Hitachi Power System (MHPS) ก็ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั เหมา EPC สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ า IPP แห่งใหม่ของบริษทั จานวน 2 แห่งด้วย
เช่นกัน MHPS ก็มปี ระวัตผิ ลงานทีด่ โี ดยได้เคยก่อสร้างโรงไฟฟ้ า IPP ให้แก่บริษทั มาแล้ว 2 แห่งซึ่งสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามเป้ าหมายและอยู่
ภายใต้งบประมาณทีก่ าหนดไว้เช่นกัน
ภาระหนี้ เพิ่ มขึน้ เนื่ องจากการขยายงานขนาดใหญ่
ในช่วงเวลาประมาณการระหว่างปี 2561-2567 คาดว่าบริษัทจะใช้เงินลงทุนทัง้ สิ้นประมาณ 128,000 ล้านบาท โดยประมาณ 113,000 ล้านบาทจะใช้
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า SPP และ IPP ของบริษทั ให้แล้วเสร็จ อีกประมาณ 7,200 ล้านบาทจะใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า ในประเทศโอมาน ส่วนทีเ่ หลืออีก
ประมาณ 8,100 ล้านบาทจะใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศเวียดนาม รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลใน
ประเทศไทย
โรงไฟฟ้ า SPP จานวน 7 แห่งของบริษทั เริม่ ทยอยดาเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ตงั ้ แต่ช่วงกลางปี 2560 จนถึงเดือนกันยายน 2561 ส่วนโรงไฟฟ้ า SPP อีก 5
แห่งจะเริม่ เปิ ดดาเนินงานในช่วงปลายปี 2561 ไปจนถึงกลางปี 2562 นอกจากนี้ บริษทั ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ IPP ขนาดใหญ่อกี 2 โครงการ
ซึ่งมีกาลังการผลิต รวม 5,000 เมกะวัตต์ด้วยมูลค่าเงินลงทุนทัง้ สิ้นประมาณ 100,000 ล้านบาทด้วย คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริม่ ก่อสร้างได้ใ นช่วง
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ปลายปี 2561 โดยหน่วยผลิตไฟฟ้ าหน่ วยแรกคาดว่าจะเริม่ เปิ ดดาเนินงานได้ในช่วงกลางปี 2564 ในขณะทีห่ น่ วยผลิตหน่ วยสุดท้ายจะเริม่ ดาเนินงานได้
ภายในสิน้ ปี 2567
เมือ่ พิจารณาถึงจานวนโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างและแผนสาหรับโครงการใหม่ ๆ แล้ว ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะเพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ ทริสเรทติ้งประมาณการว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน ของบริษัทจะเพิม่ ขึ้นไปอยู่ท่ปี ระมาณ 70% ในช่วงระหว่างปี 2563-2566
ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ ายจะเพิม่ ขึน้ ถึงจุดสูงสุดทีป่ ระมาณ 10 เท่า แต่กค็ าด
ว่าอัตราส่วนนี้จะปรับตัวดีข้นึ อย่างมีนัยสาคัญตัง้ แต่ปี 2566 เป็ นต้นไป และคาดว่าจะลดลงมาอยู่ในระดับทีผ่ ่อนคลายลงที่ 3-4 เท่าภายในปี 2568 เมื่อ
โครงการโรงไฟฟ้ าทัง้ หมดของบริษทั เปิ ดดาเนินงาน
ช่วงเก็บเกี่ยวผลกาไรจะเริ่ มตัง้ แต่ปี 2568 เป็ นต้นไป
คาดว่าบริษทั จะเริม่ รับรูผ้ ลกาไรจากโรงไฟฟ้ า SPP และ IPP ได้อย่างเต็มทีต่ งั ้ แต่ปี 2568 เป็ นต้นไป โดยคาดว่ากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ ายจะเพิม่ ขึ้นเกือบ 4 เท่า เป็ นประมาณ 10,000 ล้านบาทในปี 2563 จาก 2,700 ล้านบาทในปี 2560 หลังจากทีโ่ รงไฟฟ้ า SPP ทัง้ หมด
ของบริษทั เปิ ดดาเนินงานครบทุกแห่ง และคาดว่าบริษทั จะมีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ ายเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญอีกครัง้
เป็ นประมาณ 25,000 ล้านบาทในปี 2568 เมือ่ โครงการ IPP ทัง้ 2 แห่งของบริษทั เปิ ดดาเนินงานเต็มปี เป็ นปี แรก
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ ของทริสเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้ าของบริษทั จะมีการดาเนินงานอย่างราบรื่นและสามารถ
สร้างกระแสเงินสดได้ตามแผน ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้ าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างนัน้ คาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินงานได้ตามกาหนดการ
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
โอกาสทีบ่ ริษทั จะได้รบั การปรับอันดับเครดิตเพิม่ ในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้ามีค่อนข้างจากัด ในขณะทีป่ ั จจัยทีอ่ าจมีผลต่อการลดอันดับเครดิตอาจเกิด
จากผลของการพัฒนาโรงไฟฟ้ าใหม่ ๆ ของบริษทั ทีล่ ่าช้าไปจากกาหนดการอย่างมีนัยสาคัญจนกระทบต่อ กระแสเงินสดทีค่ าดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การ
ลงทุนขนาดใหญ่โดยใช้การก่อหนี้จนทาให้โครงสร้างเงินทุนของบริษทั อ่อนแอลงไปอีกก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีจ่ ะกดดันอันดับเครดิตของบริษทั ได้

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

3

ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อ
รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
ต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-ก.ย.
2561
11,921
3,033
4,461
5,219
2,962
2,267
11,666
107,771
44,688
44,138

------------------ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ------------------2560
2559
2558
2557
4,370
511
4,267
2,724
(171)
2,950
19,016
100,652
36,308
39,348

257
(556)
999
(426)
(2,041)
1,663
19,831
59,816
49,821
3,782

692
(505)
(337)
(411)
(1,225)
774
8,135
20,822
15,593
2,495

782
(342)
(218)
(291)
(586)
328
387
10,254
4,643
3,661

11.70

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

6.36 **
2.30

5.54
0.92

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

6.18 **

13.33

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

9.45 **
50.31

(0.47)
47.99

ไม่ระบุ
92.94

ไม่ระบุ
86.21

ไม่ระบุ
55.91

25.44

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
31 ตุลาคม 2550
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บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (GULF)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
AStable

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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