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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ที่
ระดับ “A” และอันดับเครดิตหุ้น กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ชุดปั จจุบัน ของบริษัทที่ระดับ “A-”
แนวโน้ มอัน ดับเครดิต ยังคงเป็ น “Stable” หรือ “คงที่” ในขณะเดีย วกัน ทริส เรทติ้งยังจัด อัน ดับ
เครดิตให้แก่หุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้ำนบำทของบริษทั ที่
ระดับ “A-” ด้วย โดยอันดับเครดิตหุน้ กูช้ ุดใหม่จะใช้ทดแทนอันดับเครดิตหุน้ กูม้ ลู ค่ำไม่เกิน 2.5 หมื่น
ล้ำนบำทที่ประกำศเมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2564 เนื่องจำกบริษทั พิจำรณำปรับเพิม่ วงเงินของหุน้ กู้ท่ี
ออกจำหน่ำย ทัง้ นี้ กำรปรับเพิม่ วงเงินของหุน้ กู้ไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิต เนื่องจำกบริษทั จะ
นำเงินที่ได้จำกกำรออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ชำระหนี้และ/หรือขยำยกิจกำรซึ่งได้พจิ ำรณำอยู่ในอันดับ
เครดิตแล้ว
อัน ดับเครดิต สะท้อ นถึงสถำนะของบริษัทที่เป็ น หนึ่งในผู้น ำในธุรกิจผลิต ไฟฟ้ ำของประเทศไทย
ตลอดจนกำรลงทุนที่มกี ำรกระจำยควำมเสีย่ งที่ดี กระแสเงินสดที่คำดกำรณ์ได้จำกกำรมีสญ
ั ญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ ำระยะยำวกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย (หรือ กฟผ. ซึ่งได้รบั กำรจัดอัน ดับ
เครดิตที่ระดับ “AAA/Stable” จำกทริสเรทติ้ง) รวมถึงผลงำนในกำรพัฒนำและดำเนินงำนโรงไฟฟ้ ำ
ที่ได้รบั กำรยอมรับ อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตลดทอนลงจำกควำมเสีย่ งอันเนื่องมำจำกกำรขยำย
ธุรกิจไปในต่ำงประเทศของบริษทั และกำรมีภำระเงินกูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ อันดับเครดิตยังพิจำรณำถึงผลของ
กำรเสนอซื้อหุน้ สำมัญทัง้ หมดของ บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน) และ บริษทั แอดวำนซ์
อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหำชน) ด้วย
อันดับเครดิตหุน้ กู้ของบริษทั ซึ่งต่ำกว่ำอันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขัน้ นัน้ สะท้อนถึงลักษณะกำรด้อย
สิทธิทำงโครงสร้ำง (Structural Subordination) ของหุ้นกู้เมื่อเปรียบเทียบกับเงินกู้ของบริษัทย่อย
ทัง้ นี้ ณ เดือ นมิถุ น ำยน 2564 หนี้ เงิน กู้ ร วมของบริษัท มีจ ำนวนทัง้ สิ้น 1.62 แสนล้ำ นบำทซึ่ ง
ประมำณ 1.2 แสนล้ำนบำทเป็ นหนี้ท่ีมีหลักประกัน ของบริษัทย่ อยซึ่งถือเป็ น หนี้ ท่ีมลี ำดับในกำร
ได้รบั ชำระคืนก่อน (Priority Debt) ทำให้อตั รำส่วนหนี้ท่มี ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนต่อหนี้สนิ
รวมของบริษัท อยู่ท่ีระดับ 74% สูงกว่ำเกณฑ์ของทริส เรทติ้งที่ ระดับ 50% ส่งผลให้เจ้ำหนี้ท่ไี ม่มี
หลักประกัน มีควำมด้อยสิทธิก์ ว่ำเจ้ำหนี้ท่มี ีลำดับในกำรได้ รบั ช ำระคืน ก่อนอย่ ำงมีนัยส ำคัญ เมื่อ
พิจำรณำจำกลำดับสิทธิเรี์ ยกร้องในสินทรัพย์ของบริษทั ตำม “เกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนี้”
ของทริสเรทติ้ง
หลังกำรซื้อหุ้น ของบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ อัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย
ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยของบริษัท น่ ำจะเพิ่มสูงขึ้นเป็ นประมำณ 10 เท่ำในปี 2564
จำก 8.4 เท่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ก่อนที่จะปรับตัวดีข้นึ โดยลดลงมำอยู่ท่รี ะดับ 8-9 เท่ำใน
ระหว่ำงปี 2565-2566 เมื่อมีกำรรับรูผ้ ลกำรดำเนินงำนของบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ เต็มจำนวนแล้ว
นอกจำกนี้ ทริสเรทติ้งยังคำดว่ำบริษัทจะสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดทำงกำรเงิน ของหุ้นกู้ได้
ต่อไปด้วย
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติ้งว่ำโรงไฟฟ้ ำ
ของบริษัทจะมีกำรดำเนินงำนอย่ำงรำบรื่นและสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดได้ตำมแผน ในขณะที่
โรงไฟฟ้ ำทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงนัน้ จะสำมำรถเปิ ดดำเนินงำนได้ตำมกำหนดกำร ทัง้ นี้ สถำนะทำง
กำรเงิน ของบริษัท หลังจำกรวมผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษัท อิน ทัช โฮลดิ้งส์ แล้ว นั น้ ไม่ น่ ำจะ
แตกต่ำงไปจำกกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติ้งอย่ำงมีนัยสำคัญ

เครดิ ตวาระ เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่า วจะกระทาตลอดอายุของสัญญาหรือตราสาร และ
สรุปผลเมือ่ ครบรอบปี ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สาคั ญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่ วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบเพียงพอทีจ่ ะปรับ
อันดับเครดิต หรือเมือ่ มีเหตุให้ต้องยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed) หรือ
"ยกเลิก" (Cancelled)
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ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตอำจได้รบั กำรปรับเพิม่ ขึน้ หำกอัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยของบริษทั ปรับตัว
ดีขน้ึ และทรงตัวอยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 8 เท่ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ในทำงตรงกันข้ำม อันดับเครดิตอำจถูกปรับลดลงได้หำกโครงกำรโรงไฟฟ้ ำที่อยู่ระหว่ำงกำร
พัฒนำของบริษทั ล่ำช้ำไปจำกกำหนดกำรอย่ำงมีนัยสำคัญจนกระทบต่อกระแสเงินสดทีค่ ำดกำรณ์ไว้ นอกจำกนี้ กำรลงทุนขนำดใหญ่โดยกำรก่อหนี้ จำนวน
มำกจนทำให้โครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั อ่อนแอลงอย่ำงมีนัยสำคัญก็อำจส่งผลกดดันต่ออันดับเครดิตได้
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยใน 10 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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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 หรือพิ มพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้ รบั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษัท และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จำกัด จึง ไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียห ำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
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