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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ที่
ระดับ “A” พร้อ มทัง้ คงอัน ดับเครดิต หุ้น กู้ไม่ ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ของบริษัท ที่ระดับ “A-” โดย
แนวโน้มอันดับเครดิตยังคง “Stable” หรือ “คงที”่ ทัง้ นี้ อันดับเครดิตหุน้ กูท้ ่ตี ่ำกว่ำอันดับเครดิตองค์กร
อยู่ 1 ขัน้ นัน้ สะท้อนกำรด้อยสิทธิทำงโครงสร้ำงในสิทธิเรียกร้องของหุน้ กู้เมื่อเทียบกับภำระเงินกู้ของ
บริษทั ย่อยของบริษทั อันเนื่องมำจำกสถำนะของบริษทั ทีเ่ ป็ นบริษทั โฮลดิง้
อัน ดับ เครดิต สะท้อ นถึง สถำนะของบริษัท ที่เป็ น หนึ่ งในผู้น ำในธุร กิจ ผลิต ไฟฟ้ ำ ของประเทศไทย
ตลอดจนกำรลงทุนทีม่ กี ำรกระจำยควำมเสีย่ งทีด่ ี กระแสเงินสดทีค่ ำดกำรณ์ได้จำกกำรมีสญ
ั ญำซื้อขำย
ไฟฟ้ ำระยะยำวกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (หรือ กฟผ. ซึ่งได้รบั กำรจัดอันดับเครดิต ที่
ระดับ “AAA/Stable” จำกทริสเรทติ้ง) รวมถึงผลงำนในกำรพัฒนำและดำเนินงำนโรงไฟฟ้ ำที่ได้รบั กำร
ยอมรับ อย่ ำงไรก็ต ำม อันดับเครดิตลดทอนลงจำกควำมเสี่ยงอัน เนื่องมำจำกกำรขยำยธุรกิจไปใน
ต่ำงประเทศของบริษทั และกำรมีภำระเงินกู้ท่เี พิม่ ขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิม่ ทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ช่วยลด
แรงกดดันจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของภำระเงินกู้ในช่วงทีม่ กี ำรลงทุนจำนวนมำกได้
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
มีสถำนะเป็ นผู้นำตลำด
บริษทั เป็ นหนึ่งในผูน้ ำในธุรกิจผลิตไฟฟ้ ำของประเทศไทย โดยบริษทั มีกำลังกำรผลิตติดตัง้ ตำมสัดส่วน
กำรลงทุ น ในโรงไฟฟ้ ำ ซึ่งดำเนิ น งำนแล้ว อยู่ท่ี 2,959 เมกะวัต ต์ (Megawatts Equity -- MWe) และ
หลังจำกพัฒนำโครงกำรแล้วเสร็จทัง้ หมดแล้ว กำลังกำรผลิตดังกล่ำวของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เท่ำ
เป็ น 7,998 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ กำลังกำรผลิตของบริษัทมีแนวโน้ม ที่จะเพิม่ มำกขึ้นเมื่อพิจำรณำจำกกล
ยุทธ์กำรเติบโตและโครงกำรใหม่ทม่ี คี วำมเป็ นไปได้หลำยโครงกำรของบริษทั เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ ำที่
ใช้ก๊ำซธรรมชำติเหลวเป็ นเชื้อเพลิงในประเทศเวียดนำมและโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังน้ ำในประเทศลำว
ในกำรนี้ ทริสเรทติ้งยังไม่ได้นำโครงกำรทีม่ คี วำมเป็ นไปได้เหล่ำนี้เข้ำมำรวมในประมำณกำร
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กำรลงทุนที่มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงที่ดี
กำรลงทุนในโรงไฟฟ้ ำของบริษัทนัน้ มีกำรกระจำยควำมเสีย่ งที่ดี บริษัทลงทุนในโรงไฟฟ้ ำจำนวน 35
แห่งทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ โรงไฟฟ้ ำทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติเป็ นเชือ้ เพลิงถือเป็ นสินทรัพย์หลักของ
บริษทั โดยคิดเป็ นสัดส่วน 92% หรือมีขนำด 7,338 เมกะวัตต์ของกำลังกำรผลิต ตำมสัดส่วนกำรลงทุน
ในขณะที่กำลังกำรผลิตส่วนที่เหลืออีก 659 เมกะวัตต์เป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนซึ่งประกอบไป
ด้วยโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลมหลำยแห่งในประเทศเวียดนำม (401 เมกะวัตต์ )
โรงไฟฟ้ ำพลังงำนลม 1 แห่ งในประเทศเยอรมนี (232 เมกะวัต ต์ ) และโรงไฟฟ้ ำชีว มวล 1 แห่ งใน
ประเทศไทย (25 เมกะวัตต์)
โรงไฟฟ้ ำของบริษทั ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็ นเชือ้ เพลิงส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในเขตภำคกลำงและภำคตะวันออก
ของประเทศไทย โดยจำแนกเป็ นโรงไฟฟ้ ำระบบผลิตพลังงำนร่วมหรือโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration)
ภำยใต้โครงกำรผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำรำยเล็ก (Small Power Producer -- SPP) จำนวน 19 แห่งซึ่งมีกำลังกำร
ผลิตติดตัง้ ตำมสัดส่วนกำรลงทุน 1,231 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้อนร่วม (Combined-cycle)
ภำยใต้โครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ ำอิสระ (Independent Power Producer -- IPP) จำนวน 6 แห่งซึ่งมีกำลัง
กำรผลิตติดตัง้ ตำมสัดส่วนกำรลงทุน 5,947 เมกะวัตต์ โดยได้รวมกำลังกำรผลิต ที่เพิม่ เติมเข้ำมำจำก
โรงไฟฟ้ ำ IPP ใหม่ 2 แห่ง คือ “หินกอง พำวเวอร์” และ “บูรพำ พำวเวอร์” อีกจำนวน 875 เมกะวัตต์
ด้วย โรงไฟฟ้ ำโคเจนเนอเรชันนั
่ น้ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทัง้ ในพื้นที่ภำคกลำงและในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor -- EEC) จำนวน 7 โรง ในขณะที่

โรงไฟฟ้ ำ IPP นัน้ ตัง้ อยู่ในจังหวัดสระบุร ี อยุธยำ ระยอง รำชบุร ี และฉะเชิงเทรำ
กระแสเงินสดที่คำดกำรณ์ได้จำกกำรมีสญ
ั ญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟผ.
อันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่คำดกำรณ์ได้จำกโรงไฟฟ้ ำของบริษทั ปั จจุบนั บริษทั จำหน่ำยไฟฟ้ ำประมำณ 90% ของกำลังกำรผลิตตำมสัดส่วน
กำรลงทุนให้แก่ กฟผ. ภำยใต้โครงกำร SPP และ IPP โดยแต่ละสัญญำที่ทำกับ กฟผ. มีอำยุ 25 ปี นับจำกวัน ที่โรงไฟฟ้ ำเริม่ ดำเนินงำนเชิงพำณิช ย์
สำหรับโครงกำร IPP นัน้ กฟผ. จะต้องจ่ำยค่ำควำมพร้อมจ่ำย (Availability Payment -- AP) เต็มจำนวนให้แก่บริษทั ตรำบเท่ำที่บริษทั สำมำรถดำรงควำม
พร้อมจ่ำยไฟฟ้ ำของโรงไฟฟ้ ำได้ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ และแม้ว่ำ กฟผ. จะไม่สงจ่
ั ่ ำยไฟฟ้ ำจำกโรงไฟฟ้ ำ IPP ของบริษทั กฟผ. ก็ยงั คงต้องจ่ำยชำระ
ในส่วนของค่ำ AP ให้แก่บริษทั ส่วนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำภำยใต้โครงกำร SPP นัน้ จะแตกต่ำงออกไปเล็กน้อย โดยสัญญำ SPP นัน้ กฟผ. จะต้องสังจ่
่ ำย
ไฟฟ้ ำไม่ต่ำกว่ำ 80% ของกำลังกำรผลิตตำมสัญญำซึ่งคำนวณจำกจำนวนชัวโมงที
่
ส่ ำมำรถดำเนินงำนได้ ทัง้ โรงไฟฟ้ ำ IPP และ SPP นัน้ ต่ำงก็มกี ลไกใน
กำรส่งผ่ำนต้นทุนเชือ้ เพลิงก๊ำซธรรมชำติเช่นเดียวกัน ซึง่ ส่งผลให้กระแสเงินสดทีไ่ ด้จำกโรงไฟฟ้ ำเหล่ำนี้สำมำรถคำดกำรณ์ได้
มีประวัติผลงำนในกำรพัฒนำและดำเนิ นงำนโรงไฟฟ้ ำ IPP และ SPP ที่น่ำเชื่อถือ
คณะผูบ้ ริหำรและผูป้ ฏิบตั กิ ำรของบริษทั มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและดำเนินงำนโรงไฟฟ้ ำในประเทศไทยมำกว่ำ 20 ปี คณะผูบ้ ริหำรยังคงมีผลงำนที่
แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำรเช่นเดิม โดยทุกโครงกำรของบริษทั ที่ปัจจุบนั เปิ ดดำเนินงำนแล้ว นัน้ ล้วนพัฒนำแล้วเสร็จสมบูรณ์ ได้ภำยใน
กำหนดเวลำและงบประมำณที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งผลงำนเหล่ ำนี้ช่วยสร้ำงควำมมันใจได้
่
ว่ำโครงกำรที่บริษัทกำลังพัฒนำอยู่ในปั จจุบนั จะ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ต ำม
กำหนดเวลำ นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ ำ SPP และ IPP ของบริษทั ยังสำมำรถดำรงควำมพร้อมจ่ำยได้สงู เกินกว่ำเป้ ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย
บริษัทบรรเทำควำมเสี่ยงในกำรพัฒ นำโครงกำรด้ว ยกำรลงนำมในสัญ ญำรับเหมำงำนวิศ วกรรม กำรจัดหำเครื่อ งจักรและอุปกรณ์ และงำนก่อ สร้ำง
(Engineering, Procurement, and Construction -- EPC) กับผูร้ บั เหมำทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น Toyo Engineering Corporation และ Mitsubishi Hitachi Power
System (MHPS) ในขณะเดีย วกัน โรงไฟฟ้ ำของบริษัท ยัง ใช้เทคโนโลยีท่ีผ่ ำนกำรพิสูจน์ แล้วจำกผู้ผ ลิต ที่มีช่ือ เสีย ง อำทิ Siemens รวมทัง้ GE และ
Mitsubishi เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ ำกำรดำเนิ น งำนจะเป็ น ไปอย่ ำงเหมำะสมรำบรื่น นอกจำกนี้ บริษัท ยังมีส ัญ ญำให้บ ริก ำรซ่ อ มบ ำรุ ง (Long-term Service
Agreements -- LTSA) และสัญญำจัดหำอะไหล่ระยะยำว (Long-term Parts Agreement -- LTPA) กับผูผ้ ลิตเครื่องจักรอุปกรณ์อกี ด้วย โดยสัญญำบริกำร
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ซง่ึ มีอำยุเท่ำกับสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำจะช่วยสร้ำงควำมมันใจในกำรรั
่
บบริกำรซ่อมบำรุงรักษำอุปกรณ์หลัก ๆ ของโรงไฟฟ้ ำและช่วยลดควำม
เสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำอะไหล่ต่ำง ๆ ทัง้ นี้ กำรมีสนิ ทรัพย์โรงไฟฟ้ ำขนำดใหญ่ดงั กล่ำวยังช่วยให้บริษทั ได้ประโยชน์จำกกำรประหยัด จำกขนำด
และได้รบั เงื่อนไขทำงกำรค้ำที่ดจี ำกผูผ้ ลิต นอกจำกนี้ กำรมีโรงไฟฟ้ ำ SPP ทีม่ รี ปู แบบเหมือนกันรวมถึงกำรบริหำรจัดกำรอะไหล่แบบรวมศูนย์ยงั ช่วยให้
บริษทั มีอะไหล่ทเ่ี พียงพอและยังสำมำรถบริหำรต้นทุนให้มปี ระสิทธิภำพได้อกี ด้วย
ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยธุรกิ จในต่ำงประเทศ
บริษัทมีกำรขยำยธุรกิจไปในต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กำรเติบโตของบริษัท โดยบริษัทได้รเิ ริม่ พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนหมุนเวียนทีม่ ขี นำดกำลังกำรผลิตติดตัง้ ตำมสัดส่วนกำรลงทุนรวม 401 เมกะวัตต์ในประเทศเวียดนำม โครงกำรดังกล่ำวประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนแสงอำทิต ย์ 2 แห่ ง (107 เมกะวัต ต์) และโรงไฟฟ้ ำพลังงำนลม 1 แห่ ง (295 เมกะวัต ต์) ซึ่งโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิต ย์ ทงั ้ 2 แห่ งนัน้ เปิ ด
ดำเนินงำนแล้วและมีผลกำรดำเนินงำนทีน่ ่ำพอใจ โดยตัง้ แต่เริม่ ดำเนินงำนในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 ปริมำณไฟฟ้ ำทีผ่ ลิตได้กส็ ูงกว่ำปริมำณไฟฟ้ ำทีค่ ำด
ว่ำจะผลิตได้ตำมควำมน่ ำจะเป็ นที่ระดับ 50% (ระดับ P50) นอกจำกประเทศเวียดนำมแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษทั ยังได้เข้ำซื้อหุน้ สัดส่วน 50% ในโครงกำร
โรงไฟฟ้ ำพลังงำนลมแห่งหนึ่งที่สร้ำงเสร็จและมีรำยได้แล้วในประเทศเยอรมนีซง่ึ มีขนำดกำลังกำรผลิตติดตัง้ ตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่ 232 เมกะวัตต์อกี ด้วย
บริษทั เริม่ รับรูร้ ำยได้จำกโครงกำรในประเทศเยอรมนีในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2563 และคำดว่ำโรงไฟฟ้ ำแห่งนี้จะมีผลกำรดำเนินงำนทีด่ เี มื่อพิจำรณำ
จำกประวัตผิ ลกำรดำเนินงำน บริษทั น่ำจะยังคงขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศต่อไปเพื่อสร้ำงโอกำสเติบโต อย่ำงไรก็ตำม เงินลงทุนในต่ำงประเทศน่ำจะ
ยังคิดเป็ นสัดส่วนต่ำกว่ำ 15% ของกำรลงทุนทัง้ หมดของบริษทั ตำมประมำณกำรของทริสเรทติ้ง
โครงกำรโรงไฟฟ้ ำในต่ำงประเทศมักมีควำมเสีย่ งทีส่ ูงกว่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในตลำดเกิดใหม่ท่เี ติบโตเร็วอย่ำงประเทศเวียดนำม ควำมเสีย่ งที่เห็นได้ชดั
นัน้ ประกอบด้วยกำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบต่ำง ๆ กำรบังคับใช้สญ
ั ญำ และโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีย่ งั ไม่เพียงพอ ทริสเรทติ้งยังเห็นว่ำสถำนะเครดิตของกำร
ไฟฟ้ ำเวียดนำม (Vietnam Electricity หรือ EVN) ที่รฐั เป็ นผูถ้ ือหุน้ นัน้ ยังไม่แข็งแรงเท่ำกับผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ ำในประเทศไทยที่รฐั บำลเป็ นผูถ้ อื หุน้ นอกจำกนี้
ระบบสำยส่งไฟฟ้ ำของประเทศเวียดนำมในบำงจังหวัด เช่น บินห์ถ่วน (Binh Thuan) และนิน ห์ถ่วน (Ninh Thuan) นัน้ ยังต้องได้รบั กำรปรับปรุงเพื่อ
ป้ องกันปั ญหำกำรรับซื้อไฟฟ้ ำไม่ครบตำมสัญญำอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม เมื่อโครงกำรโรงไฟฟ้ ำทุกแห่งเปิ ดดำเนินงำนแล้วทริสเรทติ้งคำดว่ำเงินลงทุนใน
ประเทศเวียดนำมจะคิดเป็ นสัดส่วนต่ำกว่ำ 10% ของพอร์ตกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ ำทัง้ หมดของบริษทั และโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษทั ในประเทศเวียดนำม
น่ำจะมีควำมเสีย่ งจำกกำรถูกตัดกำรรับซื้อไฟฟ้ ำไม่สูงนักเมื่อพิจำรณำจำกที่ตงั ้ ของโครงกำร ในขณะที่ควำมเสีย่ งจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนลมใน
ประเทศเยอรมนี นัน้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพัน ธมิต รธุรกิจของโครงกำรนี้คอื Ørsted A/S ซึ่งเป็ น หนึ่งในบริษัทพลังงำนที่ใหญ่ ท่ีสุ ดในประเทศ
เดนมำร์ก นัน้ เป็ น ผู้ท่ีมปี ระสบกำรณ์ สูงในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนลมในหลำยประเทศ นอกจำกนี้ รัฐบำลประเทศเยอรมนีย งั ได้ให้กำร
รับประกันรำคำรับซื้อไฟฟ้ ำในช่วง 9.5 ปี แรกของกำรดำเนินงำนโรงไฟฟ้ ำและรับประกันรำคำขัน้ ต่ำหลังจำกนัน้ จนถึงปี ท่ี 20 อีกด้วย
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กำรขยำยธุรกิ จไปสู่กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
บริษทั กำลังขยำยไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยปั จจุบนั บริษทั อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 3 ภำยใต้สญ
ั ญำร่วมลงทุนระหว่ำง
หน่ ว ยงำนภำครัฐและเอกชน (Public Private Partnership -- PPP) กับ กำรนิค มอุต สำหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) โดยมี บริษัท กัล ฟ์ เอ็ม ทีพ ี
แอลเอ็นจี เทอร์มนิ อล จำกัด เป็ นผูด้ ำเนินงำน ทัง้ นี้ บริษทั กัลฟ์ เอ็มทีพ ี แอลเอ็นจี เทอร์มนิ อล เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่ำงบริษทั และ บริษทั พีทที ี แทงค์
เทอร์มนิ ัล จำกัด โครงกำรซึ่งมีมูลค่ำกว่ำ 4 หมื่นล้ำนบำทนี้ประกอบด้วยงำนออกแบบและก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน (งำนขุดลอกและถมทะเล) และงำน
ก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือและสถำนีรบั จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว บริษทั ร่วมทุนดังกล่ำวจะได้รบั ผลตอบแทนปี ละประมำณ 1 พันล้ำนบำทจำกกนอ. เป็ นเวลำ 30
ปี นับตัง้ แต่งำนออกแบบและก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำนแล้วเสร็จซึง่ กำหนดไว้ในปี 2566
นอกจำกโครงกำรท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 3 แล้ว บริษทั ยังกำลังพัฒนำโครงกำรท่ำเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โดยมีกจิ กำรร่วมค้ำจีพซี ี (GPC)
เป็ นผูด้ ำเนินกำรอีกด้วย โครงกำรดังกล่ำวมีมลู ค่ำประมำณ 3.2 หมื่นล้ำนบำท และกิจกำรร่วมค้ำจีพซี ีซ่งึ ประกอบด้วยบริษทั รวมทัง้ บริษทั พีทที ี แทงค์
เทอร์มนิ ัล และ China Harbour Engineering Co., Ltd. (CHEC) มีหน้ำที่ในกำรออกแบบ ก่อสร้ำง และดำเนินกำรในส่วนของท่ำเรือ F1 และ F2 โครงกำร
ดังกล่ำวนี้มคี วำมเสีย่ งด้ำนกำรตลำดเนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนจะขึน้ อยู่กบั อุปสงค์ในกำรขนส่งสินค้ำ ในฐำนะผูร้ ่วมทุนบริษทั จะรับรูส้ ่วนแบ่งกำไรและเงิน
ปันผลจำกกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำว ทริสเรทติ้งคำดว่ำบริษทั จะพยำยำมลดควำมเสีย่ งด้ำนอุปสงค์ลงให้มำกที่สุดเมื่อพิจำรณำจำกนโยบำยของบริษทั ที่เน้น
กำรลงทุนในโครงกำรทีส่ ร้ำงผลกำไรคงทีแ่ ละสร้ำงกระแสเงินสดทีค่ ำดกำรณ์ได้
บริษทั ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรมอเตอร์เวย์ 2 สำย (M6 และ M81) โดยมีกจิ กำรร่วมค้ำบีจเี อสอำร์ (BGSR) ซึง่ ประกอบด้วยบริษทั ร่วมกับ บริษทั
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) และ บริษัท รำช กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เป็ น
ผูด้ ำเนินกำร โครงกำรดังกล่ำวจะใช้เงินลงทุนรวมกันประมำณ 1.35 หมื่นล้ำนบำทเพื่อออกแบบและติดตัง้ ระบบเก็บค่ำผ่ำนทำง ระบบจัดกำรจรำจร และสิง่
ปลูกสร้ำงอื่น ๆ (ระยะที่ 1) รวมถึงดำเนินงำนและบำรุงรักษำโครงกำร (ระยะที่ 2) ทัง้ นี้ กิจกำรร่วมค้ำบีจเี อสอำร์ จะไม่มคี วำมเสีย่ งด้ำนอุปสงค์กำรจรำจร
เนื่องจำกจะได้รบั ผลตอบแทนกำรลงทุนทีค่ งที่หลังจำกโครงกำรเปิ ดดำเนินงำนในปี 2566-2567 และบริษทั จะรับรูส้ ่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลจำกกิจกำร
ร่วมค้ำดังกล่ำว เมื่อมองในภำพรวมแล้วทริสเรทติ้งคำดว่ำเงินลงทุนในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง ๆ จะคิดเป็ นสัดส่วนต่ ำกว่ำ 10% ของกำรลงทุน
ทัง้ หมดของบริษทั ในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำ
รำยได้และกระแสเงินสดอยู่ในช่วงขำขึ้น
ทริสเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำรำยได้และกระแสเงินสดของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำ โดยโรงไฟฟ้ ำ IPP ทัง้ 2 แห่งในประเทศไทยและ
โรงไฟฟ้ ำพลังงำนลมในประเทศเยอรมนีจะเป็ นกลไกขับเคลื่อนกำรเติบโตที่สำคัญ ซึ่งทริสเรทติ้งประมำณกำรว่ำรำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวมของบริษทั
จะเพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เท่ำจนถึงระดับ 9 หมื่นล้ำนบำทในปี 2566 จำกเกือบ 3.2 หมื่นล้ำนบำทในปี 2563 ในขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำยของบริษทั น่ำจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 2.7 หมื่นล้ำนบำทในปี 2566 จำกประมำณ 1.1 หมื่นล้ำนบำทในปี 2563
ทริสเรทติ้งคำดว่ำผลกำรดำเนินงำนโรงไฟฟ้ ำของบริษทั จะยังคงอยู่ในระดับที่น่ำพอใจเมื่อพิจำรณำจำกประวัตผิ ลงำน เนื่องจำกกระแสเงินสดที่ได้จำก
โรงไฟฟ้ ำ IPP และ SPP สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ทริสเรทติ้งจึงคำดว่ำอัตรำกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำยต่อรำยได้ ของ
บริษทั จะมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับทีส่ งู กว่ำ 30% ในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำ
แรงกดดันจำกภำระหนี้ จะลดลง
หนี้สนิ ที่มดี อกเบี้ยของบริษทั เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรลงทุนขนำนใหญ่ โดยนอกเหนือจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ ำทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงแล้ว เมื่อเร็ว ๆ
นี้บริษทั ยังได้ลงทุนซื้อหุน้ ของ บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วน 14.4% อีกด้วย ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ำรเพิม่ ทุนจำนวน 3.2 หมื่นล้ำนบำท
ก่อนกำรลงทุนดังกล่ำว ซึง่ ทำให้คลำยควำมกังวลเกีย่ วกับระดับกำรก่อหนี้ทอ่ี ำจเพิม่ สูงขึน้ ไปได้
ทริสเรทติ้งคำดว่ำ อัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงิน ต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ถึงระดับสูงสุดที่
ประมำณ 10 เท่ำในปี 2563 ก่อนที่จะค่อย ๆ ลดลงมำอยู่ทป่ี ระมำณ 6 เท่ำในปี 2566 จำกกำรมีกระแสเงินสดทีเ่ พิม่ เข้ำมำจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ IPP ทัง้
2 แห่งในประเทศไทยและโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนลมในประเทศเยอรมนี ในขณะที่โครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนลมในประเทศเวียดนำมนัน้ ได้รบั เครดิต
ทำงกำรเงินจำกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง โดยบริษัทจะจ่ำยค่ำก่อสร้ำงส่วนใหญ่หลังจำกโครงกำรได้เปิ ดดำเนินงำนแล้วในปี 2564 กำรได้รบั เครดิตทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวช่วยลดแรงกดดันต่ออัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยให้แก่บริษทั ในช่วงระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง ทัง้ นี้ งบลงทุนรวมของบริษทั คำดว่ำจะอยู่ในช่วง 2.5-3.5 หมื่นล้ำนบำทต่อปี ในระยะ 3 ปี ขำ้ งหน้ำ
สภำพคล่องจะยังคงบริหำรจัดกำรได้
ทริสเรทติ้งเชื่อว่ำบริษทั จะสำมำรถจัดกำรกับสภำพคล่องทำงกำรเงินได้อย่ำงเหมำะสม โดยในช่วง 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั
คำดว่ำจะอยู่ทป่ี ระมำณ 1 หมื่นล้ำนบำทในขณะทีบ่ ริษทั ต้องชำระคืนเงินกูร้ ะยะยำวและหุน้ กูร้ วมกันจำนวน 5.8 พันล้ำนบำท ทัง้ นี้ ณ เดือนกันยำยน 2563
บริษทั ยังมีวงเงินกู้ท่ยี งั ไม่ได้เบิกใช้รวมทัง้ เงินสดและหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดรวมกัน อีกประมำณ 4 หมื่นล้ำนบำทสำหรับเป็ นแหล่งสภำพ
คล่องเพิม่ เติม
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บริษทั ต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ สุทธิต่อทุนไม่ให้เกิน 3.5 เท่ำตำมข้อกำหนดทำงกำรเงินของหุน้ กู้ โดยอัตรำส่วนดังกล่ำวของบริษทั ณ เดือน
กันยำยน 2563 อยู่ท่ี 1.6 เท่ำ ในกำรนี้ ทริสเรทติ้งคำดว่ำบริษทั จะยังคงสำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดดังกล่ำวได้ต่อไป
สมมติ ฐำนพื้นฐำน
•
•
•
•
•

กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมของโรงไฟฟ้ ำทีค่ ดิ ตำมสัดส่วนกำรลงทุนและเปิ ดดำเนินงำนแล้วจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 6,200 เมกะวัตต์ในอีก 3 ปี ขำ้ งหน้ำ
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวมจะเพิม่ ขึน้ ถึงระดับ 9 หมื่นล้ำนบำทในปี 2566
อัตรำกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้จะทรงตัวอยู่ในระดับทีส่ งู กว่ำ 30%
เงินลงทุนรวมจะอยู่ในช่วง 2.5-3.5 หมื่นล้ำนบำทต่อปี
บริษทั ได้รบั เครดิตระยะยำวในกำรชำระเงินจำกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงสำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนในประเทศเวียดนำม

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติ้งว่ำโรงไฟฟ้ ำของบริษทั ที่เปิ ดดำเนินงำนแล้วจะเดินเครื่องอย่ำงรำบรื่น
และสร้ำงกระแสเงินสดได้ตำมแผน ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้ ำทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงนัน้ คำดว่ำจะสำมำรถเปิ ดดำเนินงำนได้ตำมกำหนดกำร
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตอำจเพิม่ ขึน้ ได้หำกอัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อ กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ และ
ทรงตัว อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 8 เท่ำได้อย่ำงต่อ เนื่อง ในทำงตรงกันข้ำม อันดับเครดิตอำจลดลงหำกกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ ำใหม่ ๆ ของบริษัทล่ ำช้ำไปจำก
กำหนดกำรอย่ำงมีนัยสำคัญจนกระทบต่อกระแสเงินสดทีค่ ำดกำรณ์ไว้ นอกจำกนี้ กำรลงทุนขนำดใหญ่โดยกำรก่อหนี้จนทำให้โครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั
อ่อนแอลงอย่ำงมีนัยสำคัญก็อำจเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งทีจ่ ะส่งผลกดดันต่ออันดับเครดิตได้
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ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำยและภำษี
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ดอกเบีย้ จ่ำยทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรำกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัด
จำหน่ำยต่อรำยได้ (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย
ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อหนี้สนิ ทำงกำรเงิน (%)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-ก.ย.
2563
23,536
6,562
8,869
5,601
3,328
11,798
221,982
108,150
65,705

-------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม ------------------2562
2561
2560
2559
30,054
9,049
10,540
6,821
3,733
13,596
134,278
63,529
49,040

17,191
5,927
7,839
4,706
3,154
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

35.07

45.60

62.34

(165.57)

5.34 **

7.46

5.60

5.54

2.59

2.67

2.82

2.49

0.92

(0.26)

8.72 **

6.03

6.57

13.33

(117.06)

7.56 **
62.21

10.74
56.44

9.13
53.51

(0.48)
47.99

(4.10)
92.94

37.68

งบการเงินรวม
ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (GULF)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
GULF221A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
GULF238A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2566
GULF241A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2567
GULF258A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2568
GULF261A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2569
GULF278A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2570
GULF291A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2572
GULF308A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2573
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
AAAAAAAAStable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษัท ทริสเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ำมมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทำสำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภำยหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรือข้อมูลกำรจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน กำรจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเสี่ยงหรื อควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษัทนัน้ ๆ
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคำแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ ห รือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของ ผูร้ บั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษัท และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสี ยหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้ รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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