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CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

A

หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A-

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ที่
ระดับ “A” พร้อมทัง้ คงอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของบริษทั ทีร่ ะดับ “A-” ด้วย โดย
หุน้ กูด้ งั กล่าวมีอนั ดับเครดิตต่ากว่าอันดับเครดิตองค์กรของบริษทั อยู่ 1 ระดับเนื่องจากมีลกั ษณะการ
ด้อยสิทธิทางโครงสร้าง (Structural Subordination) เมือ่ เทียบกับเงินกูป้ ั จจุบนั ของบริษทั ย่อย
อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะหนึ่งในผูน้ าด้านการผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย ตลอดจนการลงทุนที่ม ี
การกระจายความเสีย่ งทีด่ ี กระแสเงินสดทีค่ าดการณ์ได้จากการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาวกับการ
ไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิต แห่ ง ประเทศไทย (หรือ กฟผ. ซึ่ง ได้ร ับ การจัด อัน ดับ เครดิต ที่ร ะดับ “AAA” จาก
ทริสเรทติ้ง) รวมถึง ผลงานในการพัฒนาและดาเนินงานโรงไฟฟ้ าที่ได้รบั การยอมรับ อย่างไรก็ตาม
อันดับเครดิตลดทอนลงจากภาระเงินกูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ ในช่วงของการขยายงานจานวนมาก

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :

วันที่ทบทวนล่าสุด: 25/12/61
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่

อันดับ
เครดิ ต

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ

25/12/61

A

Stable

ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
มีสถานะเป็ นผูน้ าในตลาด
บริษทั เป็ นหนึ่งในผู้นาด้านการผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย โดยมีกาลังการผลิต ติดตัง้ ทีค่ ดิ ตามสัดส่วน
การลงทุนในโรงไฟฟ้ าซึ่งดาเนินงานแล้วอยู่ท่ี 2,701 เมกะวัตต์ (Megawatts Equity -- MWe) และ
หลังจากพัฒนาโครงการแล้วเสร็จทัง้ หมด กาลังการผลิต ดังกล่าวของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เท่าเป็ น
6,906 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทเป็ นโรงไฟฟ้ า ทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิง
ภายใต้โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ (Independent Power Producer -- IPP) (5,072 เมกะวัตต์ หรือ
73% ของทัง้ หมด) และโรงไฟฟ้ าระบบผลิตพลังงานร่วมหรือโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration) ภายใต้
โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (Small Power Producer -- SPP) (1,403 เมกะวัตต์ หรือ 20% ของ
ทัง้ หมด)
กระแสเงิ นสดที่ คาดการณ์ได้จากการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.

ติ ดต่อ:
รพีพล มหพันธ์

rapeepol@trisrating.com
เสริมวิทย์ ศรีโยธา

sermwit@trisrating.com
ภารัต มหัทธโน

parat@trisrating.com
วิยดา ประทุมสุวรรณ์, CFA

wiyada@trisrating.com

อัน ดับเครดิต อยู่ภ ายใต้ส มมติฐานในการมีก ระแสเงิน สดที่ค าดการณ์ ไ ด้จากโรงไฟฟ้ าของบริษัท
ปั จจุบนั บริษัทจาหน่ ายไฟฟ้ าประมาณ 90% ของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนให้แก่ กฟผ.
ภายใต้โครงการ SPP และ IPP โดยหลังจากพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า IPP ขนาดใหญ่ 2 โครงการซึง่ มี
ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ ทีค่ ดิ ตามสัดส่วนการลงทุนรวมกัน 3,710 เมกะวัตต์แล้วเสร็จในช่วงปลายปี
2567 บริษทั จะเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่สุดทีม่ โี รงไฟฟ้ าเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้ าของ
กฟผ.
แต่ละสัญญาทีท่ าไว้กบั กฟผ. มีอายุ 25 ปี นับจากวันที่โรงไฟฟ้ าเริม่ ดาเนินงานเชิงพาณิชย์ สาหรับ
โครงการ IPP นัน้ กฟผ. จะต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment - AP) เต็มจานวนให้แก่
บริษทั ตราบเท่าทีบ่ ริษทั สามารถดารงความพร้อมจ่ายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าได้ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
แม้ว่า กฟผ. จะไม่สงจ่
ั ่ ายไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า IPP ของบริษทั แต่ กฟผ. ก็ยงั คงต้องจ่ายชาระในส่วน
ของค่า AP ส่วนสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าของ SPP นัน้ จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย โดยภายใต้สญ
ั ญา SPP
นัน้ กฟผ. จะต้องสังจ่
่ ายไฟฟ้ าไม่ต่ ากว่า 80% ของกาลังการผลิตตามสัญญาซึ่งคานวณจากจานวน
ชัวโมงที
่
่สามารถดาเนินงานได้ ทัง้ โรงไฟฟ้ า IPP และ SPP นัน้ ต่างก็มกี ลไกในการส่งผ่านต้นทุน
เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้กระแสเงินสดทีไ่ ด้จากโรงไฟฟ้ าเหล่านี้สามารถคาดการณ์ได้
การลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี
การลงทุนในโรงไฟฟ้ าของบริษทั นัน้ มีการกระจายความเสีย่ งทีด่ ี บริษทั ลงทุนในโรงไฟฟ้ ามากกว่า 30
แห่งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โรงไฟฟ้ าทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงถือเป็ นสินทรัพย์หลักของ
บริษัทในการผลิตไฟฟ้ าโดยคิดเป็ น สัดส่ว น 93% หรือ 6,450 เมกะวัตต์ของกาลังการผลิต ไฟฟ้ า

ในขณะที่กาลังการผลิตส่วนที่เหลือ อีก 456 เมกะวัตต์เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศเวียดนาม (430 เมกะวัตต์) และ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลในประเทศไทย (25 เมกะวัตต์) บริษทั ขยายการลงทุนไปในต่างประเทศในช่วงทีผ่ ่านมาซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของบริษทั
โรงไฟฟ้ าของบริษัทที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ น เชื้อเพลิงส่ วนใหญ่ต งั ้ อยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยจาแนกเป็ น โรงไฟฟ้ า
โคเจนเนอเรชันภายใต้
่
โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็กจานวน 19 แห่งซึ่งมีกาลังการผลิตติดตัง้ ทีค่ ดิ ตามสัดส่วนการลงทุน 1,256 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ า
พลังความร้อนร่วม (Combined-cycle) ภายใต้โครงการ IPP อีก 4 แห่งซึง่ มีกาลังการผลิตติดตัง้ ทีค่ ดิ ตามสัดส่วนการลงทุน 5,072 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ าโค
เจนเนอเรชันนั
่ น้ ตัง้ กระจายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีภ่ าคกลางและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) จานวน 7
โรง ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้ า IPP นัน้ ตัง้ อยู่ในจังหวัดสระบุร ี อยุธยา และระยอง
มีประวัติการดาเนิ นงานโรงไฟฟ้ า IPP และ SPP ที่น่าเชื่อถือ
คณะผูบ้ ริหารและคณะผูป้ ฏิบตั กิ ารของบริษทั มีประสบการณ์ในการพัฒนาและดาเนินงานโรงไฟฟ้ าในประเทศไทยมากว่า 20 ปี คณะผูบ้ ริหารได้แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการบริหารโครงการโดยทุกโครงการของบริษทั ทีป่ ั จจุบนั เปิ ดดาเนินงานแล้วล้วนมีประวัตกิ ารเปิ ดดาเนิ นงานได้ตรงตามเวลาและ
ภายในงบประมาณทีก่ าหนดไว้ทงั ้ สิน้ ซึง่ ผลงานเหล่านี้ช่วยสร้างความมันใจได้
่
ว่าโครงการทีบ่ ริษทั กาลังพัฒนาอยู่ในปั จจุบนั จะสามารถเปิ ดดาเนินงานได้
ตรงตามเวลาทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ า SPP และ IPP ของบริษทั ยังสามารถดารงความพร้อมจ่ายได้สงู กว่าเป้ าหมายอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
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 า การมีสญ
ั ญาบริการเหล่านี้ช่วยเพิม่ ความมันใจ
่
ในการรับบริการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์หลัก ๆ ของโรงไฟฟ้ า รวมถึงช่วยบรรเทาความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีส่ าคัญ การมี
พอร์ตไฟฟ้ าขนาดใหญ่ยงั ช่วยให้บริษทั ได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดและเทอมการค้าทีด่ จี ากผูผ้ ลิต นอกจากนัน้ การมีโรงไฟฟ้ า SPP ทีม่ รี ปู แบบ
เหมือนกันรวมถึงการบริหารจัดการอะไหล่แบบรวมศูนย์ยงั ช่วยให้บริษทั มีอะไหล่ทเ่ี พียงพอและยังสามารถบริหารต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพได้อกี ด้วย
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 ส่วนใหญ่ของบริษทั โดยทุกโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
เป้ าหมายและอยู่ภายใต้งบประมาณทีก่ าหนดไว้ Mitsubishi Hitachi Power System (MHPS) ก็เป็ นอีกรายหนึ่งทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั เหมา EPC
สาหรับโรงไฟฟ้ า IPP แห่งใหม่ของบริษทั จานวน 2 แห่งด้วยเช่นกัน ซึง่ MHPS มีประวัตผิ ลงานทีด่ โี ดยได้เคยก่อสร้างโรงไฟฟ้ า IPP ให้แก่บริษทั มาแล้ว 2
แห่ ง และสามารถก่อ สร้างได้แล้ว เสร็จตามเป้ าหมายและอยู่ ภ ายใต้ง บประมาณที่กาหนดไว้ เ ช่น กัน บริษัทเพิ่ง ลงนามในสัญญารับเหมา EPC กับ
PowerChina HDEC- INTL Consortium สาหรับโรงไฟฟ้ าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม โดย PowerChina HDEC- INTL Consortium ประกอบไปด้วย
PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited และ PowerChina International Group Limited ซึ่งทัง้ คู่เป็ นบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดยรัฐบาลจีน
กลุ่ม PowerChina มีประสบการณ์มากมายในงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ าหลากหลายประเภทรวมไปถึงโรงไฟฟ้ าพลังงานลม
การขยายธุรกิ จไปประเทศเวียดนามเพื่อการเติ บโต
บริษทั เพิง่ ริเริม่ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนามโดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ ทีค่ ดิ ตามสัดส่วนการลงทุน รวมกันทัง้ หมด
430 เมกะวัตต์ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของบริษทั โดยโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 3 แห่ง (135
เมกะวัตต์) และโรงไฟฟ้ าพลังงานลมจานวน 1 แห่ง (295 เมกะวัตต์) ซึ่งโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งแรกขนาดกาลังการผลิตรวมกัน 107 เมกะ
วัตต์นนั ้ ดาเนินงานแล้ว ขณะที่โครงการที่เหลือมีกาหนดเปิ ดดาเนินงานเชิงพาณิชย์ในปี 2563 และ 2564 ผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 2 แห่งแรกเป็ นทีน่ ่าพอใจ โดยตัง้ แต่เริม่ ดาเนินงานในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 ปริมาณไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้กส็ ูงกว่าปริมาณไฟฟ้ าทีค่ าดว่าจะผลิต
ได้ตามความน่าจะเป็ นทีร่ ะดับ 75% (ระดับ P75)
โครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศเวียดนามมีค วามเสี่ย งหลายประการ โดยบริษัทต้องเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ การบังคับใช้ส ญ
ั ญา
โครงสร้างพื้นฐานทีย่ งั ไม่เพียงพอ รวมถึงความล่าช้าของงานก่อสร้าง ทริสเรทติ้งยังเห็นว่าสถานะเครดิตของการไฟฟ้ าเวียดนาม (Vietnam Electricity
หรือ EVN) ทีร่ ฐั เป็ นผูถ้ อื หุน้ นัน้ ยังไม่แข็งแรงเท่ากับผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ าในประเทศไทยทีร่ ฐั เป็ นผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ระบบสายส่งไฟฟ้ าของประเทศเวียดนามใน
บางจังหวัดโดยเฉพาะบินห์ถ่วนและนินห์ถ่วนนัน้ ก็กาลังเผชิญกับปั ญหาความสามารถในการรองรับปริมาณกระแสไฟฟ้ า ซึง่ น่าจะต้องใช้เวลาในการพัฒนา
อีกอย่างน้อย 2 ปี ตามความเห็นของทริสเรทติ้ง
เงินลงทุนรวมของบริษัทในประเทศเวียดนามคิดเป็ นสัดส่วนต่ ากว่า 10% ของพอร์ตไฟฟ้ าทัง้ หมดเมื่อโครงการโรงไฟฟ้ าทุกแห่งดาเนินงานแล้ว โดย
ทริสเรทติ้งมองว่าโครงการต่าง ๆ ของบริษทั ในประเทศเวียดนามจะมีความเสีย่ งในการถูกจากัดการรับซื้อไฟฟ้ าไม่สงู นักเมือ่ พิจาณาจากทีต่ งั ้ ของโครงการ
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การขยายไปสู่การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
บริษทั เพิง่ ขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ผ่านทาง บริษทั กัลฟ์ เอ็มทีพ ี แอลเอ็นจี เทอร์มนิ อล จากัด โดยอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะที่ 3 ภายใต้สญ
ั ญาร่วมลงทุนระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ บริษทั กัลฟ์ เอ็มทีพ ี แอลเอ็นจี เทอร์มนิ อล จากัด เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่างบริษทั และ บริษทั พีทที ี แทงค์ เทอร์มนิ ัล จากัด โครงการซึ่งมีมลู ค่า
กว่า 4 หมืน่ ล้านบาทนี้ประกอบด้วยงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน (งานขุดลอกและถมทะเล) และงานก่อสร้างท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรบั
จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เนื่องจากโครงการนี้ยงั อยู่ในช่วงแรกของการพัฒนา ทริสเรทติ้งจึงรวมเฉพาะงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้ใน
ประมาณการ โดยบริษทั ร่วมทุนดังกล่าวจะได้รบั เงินจานวนปี ละประมาณ 1 พันล้านบาทจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็ นเวลา 30 ปี
นับตัง้ แต่งานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานแล้วเสร็จซึง่ กาหนดไว้ในปี 2566 เมือ่ พิจารณาจากนโยบายของบริษทั แล้ว บริษทั มีแนวโน้มทีจ่ ะลงทุน
ในโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งในด้านตลาด รวมถึงสร้างผลกาไรคงทีแ่ ละกระแสเงินสดทีค่ าดการณ์ได้ ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จาก
โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานจะมีขนาดไม่มากนักในช่วง 2-3 ปี ขา้ งหน้า
ภาระหนี้ เพิ่ มขึน้ จากการขยายงานขนาดใหญ่
บริษัทมีการลงทุนขนาดใหญ่ในระหว่างปี 2562-2567 ซึ่งน่ าจะใช้เงินลงทุนทัง้ สิ้นประมาณ 1.42 แสนล้านบาท โดยประมาณ 9.1 หมื่นล้านบาทจะใช้
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า IPP ทัง้ 2 แห่งให้แล้วเสร็จ ประมาณ 2.4 หมืน่ ล้านบาทจะใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม
ประมาณ 1.7 หมืน่ ล้านบาทจะใช้ลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และมอเตอร์เวย์สาย M6 และสาย M81)
ส่วนทีเ่ หลืออีกประมาณ 1 หมืน่ ล้านบาทจะใช้ลงทุนในโครงการอื่น ๆ
เมื่อพิจารณาถึงจานวนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า โดย
ทริสเรทติ้งประมาณการว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน ของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ ไปอยู่ทป่ี ระมาณ 73% ในปี 2565 จาก 56.2% ณ เดือนกันยายน
2562 อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย จะเพิม่ ขึน้ ถึงจุดสูงสุดทีป่ ระมาณ 10 เท่า และจะเริม่
ปรับตัวดีขน้ึ ในปี 2565 จนมาอยู่ในระดับทีผ่ ่อนคลายลงที่ 4-5 เท่าภายในปี 2568 เมือ่ โครงการโรงไฟฟ้ าทัง้ หมดของบริษทั เปิ ดดาเนินงาน ทัง้ นี้ โครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนามได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ในการนี้ บริษทั จะจ่ายค่าก่อสร้างส่วนใหญ่หลังจาก
โครงการได้เปิ ดดาเนินงานแล้ว ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อ อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ในช่วงของการก่อสร้าง
ช่วงเก็บเกี่ยวผลกาไรจะเริ่ มตัง้ แต่ปี 2568 เป็ นต้นไป
คาดว่าบริษทั จะเริม่ รับรูผ้ ลกาไรจากโรงไฟฟ้ า SPP และ IPP ได้อย่างเต็มทีต่ งั ้ แต่ปี 2568 เป็ นต้นไป โดยโรงไฟฟ้ า IPP แห่งใหม่ทงั ้ สองจะเป็ นปั จจัยหนุ น
การเติบโต ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการดาเนินงานรวมจะเพิม่ อย่างมีนัยสาคัญเป็ นประมาณ 1 แสนล้านบาทในปี 2568 จากเกือบ 3 หมืน่ ล้าน
บาทในปี 2562 ขณะทีก่ าไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ ายจะเพิม่ ขึน้ 3 เท่าเป็ นประมาณ 3 หมืน่ ล้านบาทในปี 2568 จากเกือบ
1 หมืน่ ล้านบาทในปี 2562
ทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าของบริษทั จะยังคงน่ าพอใจเมือ่ พิจารณาจากประวัตกิ ารดาเนินงานโรงไฟฟ้ า IPP และ SPP เนื่องจาก
กระแสเงินสดทีไ่ ด้จากโรงไฟฟ้ า IPP และ SPP สามารถคาดการณ์ได้ อัตรากาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้ จงึ มี
แนวโน้มทีจ่ ะทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 30% ในช่วงไม่กป่ี ี ขา้ งหน้า
สภาพคล่องยังจัดการได้
ทริสเรทติ้งเชือ่ ว่าบริษทั จะสามารถจัดการกับสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม โดยเงินทุนจากการดาเนินงานน่าจะเพียงพอทีจ่ ะรองรับภาระหนี้ระยะยาวทีจ่ ะ
ครบกาหนดในแต่ละปี ได้ ทัง้ นี้ ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั คาดว่าจะอยู่ท่รี ะดับประมาณ 7-13 พันล้านบาทต่อปี ในขณะที่
บริษทั ต้องชาระคืนหนี้ระยะยาวจานวน 3-5 พันล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บริษทั ยังมีวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้รวมทัง้ เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาด ณ เดือนกันยายน 2562 รวมกันอีกประมาณ 2 หมืน่ ล้านบาทสาหรับเป็ นแหล่งเงินสดได้อกี ทางหนึ่งด้วย
บริษทั มีขอ้ กาหนดทางการเงินสาหรับหุน้ กู้ โดยบริษทั ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบี้ย สุทธิต่อทุนทีไ่ ม่เกิน 3.5 เท่า ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว ณ เดือน
กันยายน 2562 อยู่ท่ี 1.3 เท่า ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามข้อกาหนดดังกล่าว
สมมติ ฐานพืน้ ฐาน




กาลังการผลิตติดตัง้ รวมของโรงไฟฟ้ าทีค่ ดิ ตามสัดส่วนการลงทุนและเปิ ดดาเนินงานแล้วจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 5,000 เมกะวัตต์ในอีก 3 ปี ขา้ งหน้า
รายได้จากการดาเนินงานรวมจะเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องเป็ น 6.23 หมืน่ ล้านบาทในปี 2565
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้จะอยู่ในระดับทีส่ งู กว่า 30%
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เงินลงทุนจะอยู่ในช่วง 2-4 หมืน่ ล้านบาทต่อปี
บริษทั ได้รบั เครดิตระยะยาวในการชาระเงินจากผูร้ บั เหมาก่อสร้างสาหรับงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม

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 12-24 เดือนข้างหน้ามีค่อนข้างจากัด ในขณะทีป่ ั จจัยทีอ่ าจมีผลต่อการลดอันดับเครดิตอาจเกิด
จากผลของการพัฒนาโรงไฟฟ้ าใหม่ ๆ ของบริษทั ทีล่ ่าช้าไปจากกาหนดการอย่างมีนัยสาคัญจนกระทบต่อ กระแสเงินสดทีค่ าดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การ
ลงทุนขนาดใหญ่โดยใช้การก่อหนี้จนทาให้โครงสร้างเงินทุนของบริษทั อ่อนแอลงไปอย่างมีนยั สาคัญก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีจ่ ะกดดันอันดับเครดิตของบริษทั
ได้
ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัด
จาหน่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)
*
**

-------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------2561
2560
2559
2558

ม.ค.-ก.ย.
2562
22,044
6,985
7,007
4,900
2,113
10,306
130,566
61,995
48,233

17,184
5,926
7,838
4,700
3,159
18,558
123,669
51,542
44,788

4,370
4,267
2,724
(173)
2,952
19,016
100,652
36,308
39,348

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

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

31.78

45.61

62.34

(165.57)

(59.33)

7.39 **
3.32

5.60
2.48

5.54
0.92

2.59
(0.26)

(2.28)
(0.53)

6.44 **

6.58

13.33

(117.06)

(37.97)

10.71 **
56.24

9.12
53.51

(0.48)
47.99

(4.10)
92.94

(7.86)
86.21

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (GULF)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
GULF221A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
GULF241A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
GULF261A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
GULF291A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
AAAAStable

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. 2562 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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