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ทริส เรทติ้ง จัด อัน ดับ เครดิต องค์ก รของ บริษัท ผลิต ไฟฟ้ า จ ากัด (มหาชน) ที่ร ะดับ “AA+” พร้อ ม
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของบริษทั ทีเ่ ป็ น
หนึ่ ง ในผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าชัน้ น าของประเทศไทย ผลงานที่ดีเยี่ย ม และการลงทุ น ที่มีค วามหลากหลาย
นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ของบริษทั จากการมีสญ
ั ญาซื้อขาย
ไฟฟ้ าระยะยาวอีกด้วย อย่างไรก็ต าม ความแข็งแกร่งดังกล่าวก็ถูก ลดทอนลงจากสภาวะแวดล้อมที่
ท้า ทายมากยิง่ ขึ้น ในธุร กิจ ผลิต ไฟฟ้ า และระดับ การก่อ หนี้ที่ม แี นวโน้ม เพิม่ สูง ขึ้น เพื่อ สนับ สนุ น
แผนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท
ทัง้ นี้ อัน ดับเครดิต ดังกล่ าวสะท้อ นถึงมุ มมองของทริส เรทติ้ง ที่เห็น ว่าบริษัท เป็ น บริษัท ในเครือ ที่มี
ความส าคั ญ ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ ปานกลาง (Strategic Affiliate) ของ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย (หรือ กฟผ. ซึ่งได้รบั การจัดอัน ดับเครดิตที่ระดับ “AAA/Stable” จากทริส เรทติ้ง) โดย
อัน ดับ เครดิต ได้ร บั การปรับ เพิ่ม ขึ้น 1 ขัน้ จากอัน ดับเครดิต เฉพาะของบริษัท (Stand-alone Credit
Profile) ซึง่ อยู่ทร่ี ะดับ “aa” เพื่อสะท้อนถึงการสนับสนุนจาก กฟผ.
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
มีสถำนะเป็ นผู้นำในธุรกิ จผลิ ตไฟฟ้ ำ
บริษัท เป็ น หนึ่งในผู้น าในธุรกิจผลิต ไฟฟ้ าของประเทศไทยเมื่อ พิจารณาจากการลงทุ น ในโครงการ
โรงไฟฟ้ าที่มขี นาดใหญ่ ปั จจุบนั บริษทั มีกาลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าเมื่อคิดตามสัดส่วนการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้ าทีข่ นาด 6,016 เมกะวัตต์ โดยประมาณ 5,695 เมกะวัตต์มาจากโรงไฟฟ้ าทีด่ าเนินงาน
แล้ว ทัง้ นี้ โครงการโรงไฟฟ้ าของบริษัทครอบคลุมตัง้ แต่โรงไฟฟ้ า แบบดัง้ เดิม (Conventional Power
Plant) ไปจนถึงโรงไฟฟ้ าทีใ่ ช้พลังงานทดแทนหลายประเภท
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บริษัท เป็ น ผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าอิส ระรายแรกของประเทศที่มีผ ลงานยาวนานในการพัฒ นาและดาเนิ น งาน
โรงไฟฟ้ าหลากหลายประเภท บริษัทมีความสามารถในระดับ สูงในการบริหารจัดการโครงการ โดย
โครงการส่ วนใหญ่ข องบริษัทนัน้ มีประวัติในการก่อ สร้างที่แล้ว เสร็จทัน ตามกาหนดและอยู่ในกรอบ
งบประมาณที่ตงั ้ ไว้ และโดยทัวไปแล้
่
ว โรงไฟฟ้ าของบริษทั สามารถดาเนินการได้ตามข้อกาหนดต่ าง ๆ
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า เช่น ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้ าและค่าความร้อน เป็ นต้น

parat@trisrating.com

บริษทั สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้ าเพื่อต่อยอดโดยได้ตงั ้ บริษทั
เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้ าภายในกลุ่ม
บริษทั และบริษทั อื่น ๆ นอกกลุ่ม

มณเฑียร จันทร์กล่า

กำรลงทุนมีควำมหลำกหลำย

ภารัต มหัทธโน

monthian@trisrating.com

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

การลงทุนของบริษัทมีค วามหลากหลายทัง้ ในด้านของประเภทการผลิต ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ และ
ทาเลที่ตงั ้ ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวช่วยให้รายได้และกาไรของบริษทั มีความมันคงเป็
่
นอย่างมาก
ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา ปั จจุบนั บริษ ัท เป็ น เจ้าของโรงไฟฟ้ าที่เปิ ด ดาเนิน งานแล้ว จานวน 29 แห่ง
ผ่านการดาเนิน งานของบริษ ัท ย่อ ยและบริษ ัทในเครือ ขณะที่ไม่มโี รงไฟฟ้ าใดที่มกี าลังการผลิตเกิน
กว่า 20% ของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน ในโรงไฟฟ้ าทัง้ หมดของบริษทั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวทีอ่ ยู่ในระดับต่า
โรงไฟฟ้ าของบริษัท ใช้พลังงานในการผลิตไฟฟ้ าที่ครอบคลุมหลากหลายประเภท โดยโรงไฟฟ้ าแบบ
ดัง้ เดิมนัน้ ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็ นเชื้อเพลิง ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนหลักที่ประมาณ 77% ของกาลัง
การผลิตตามสัดส่วนการลงทุนทัง้ หมดของบริษทั ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนซึง่ ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้ าพลังน้า พลังลม พลังแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พภิ พ ชีวมวล และเซลล์เชือ้ เพลิงนัน้ คิดเป็ นส้ดส่วนทีเ่ หลือ ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซยังคงเป็ นการ
ลงทุนหลักของบริษัท ซึ่งคิดเป็ น สัดส่วน 55% ของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนทัง้ หมดของบริษัท บริษัทมีเป้ าหมายที่จะเพิม่ สัดส่วนในการใช้
พลังงานหมุนเวียนให้มากขึน้ เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มด้านพลังงานของโลก
โรงไฟฟ้ าของบริษัทตัง้ อยู่ใน 8 ประเทศ โดยโรงไฟฟ้ าในประเทศคิดเป็ นสัดส่ วนครึ่งหนึ่งของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน ทัง้ หมดของบริษัท
ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้ าในต่างประเทศซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกคิดเป็ นสัดส่วนทีเ่ หลือ
มีกระแสเงินสดที่คำดกำรณ์ได้จำกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำระยะยำว
กระแสเงินสดของบริษทั สามารถคาดการณ์ได้ในระดับสูงเนื่องจากโรงไฟฟ้ าส่วนใหญ่ของบริษทั (ประมาณ 80% ของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน
ทัง้ หมด) มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาว 15-30 ปี โรงไฟฟ้ าแบบดัง้ เดิมซึ่งเป็ นสินทรัพย์ในการดาเนินงานหลักของบริษทั นัน้ มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า ที่มี
กลไกในการชดเชยเงินลงทุนและส่งผ่านต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ทาให้ช่วยบรรเทาความเสีย่ งในด้านการตลาดและด้านราคาเชื้อเพลิง ในการนี้ หากโรงไฟฟ้ า
สามารถดาเนิน การได้ต ามข้อ กาหนดต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้ า เช่น ความพร้อ มจ่ายของโรงไฟฟ้ า บริษัท ก็จะได้ร บั ชาระเงิน ตามที่ร ะบุไ ว้
ในสัญญาไม่ว่าผูซ้ ้อื จะสั ่งจ่ายไฟฟ้ าหรือไม่ ก็ตาม ในขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้ าดังกล่าวยังสามารถโอนภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ไปให้แก่ผซู้ ้อื ไฟฟ้ าได้เต็ม
จานวนตราบเท่าทีโ่ รงไฟฟ้ ายังคงดารงค่าความร้อนได้ตามทีต่ กลงกันในสัญญาอีกด้วย
บริษทั ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับผูซ้ ้อื ไฟฟ้ าที่มคี วามน่าเชื่อถือซึง่ ทาให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั จะได้รบั ชาระเงินตามกาหนดเวลาโดยมีความเสีย่ งของการไม่ได้
รับชาระค่าไฟฟ้ าอยู่ในระดับต่า ทัง้ นี้ ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าในปั จจุบนั นัน้ กฟผ. เป็ นผูซ้ ้อื ไฟฟ้ ารายใหญ่ทส่ี ุดของบริษทั โดยมีสดั ส่วนประมาณ 57%
ของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้ าทัง้ หมดของบริษทั ซึ่ง กฟผ. ได้รบั การจัดอันดับเครดิตทีร่ ะดับ “AAA” โดยทริสเรทติ้ง ส่วนผูซ้ ้อื ไฟฟ้ า
รายใหญ่อนั ดับสองคือ Manila Electric Company (Meralco) ซึง่ เป็ นหนึ่งในผูจ้ าหน่ายไฟฟ้ ารายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ มีสดั ส่วนประมาณ 11%
เป็ นบริษทั ในเครือที่มีควำมสำคัญในเชิ งกลยุทธ์ระดับปำนกลำงของ กฟผ.
ทริสเรทติ้งพิจารณาว่าบริษทั เป็ น บริษทั ในเครือที่มคี วามสาคัญในเชิงกลยุทธ์ระดับปานกลางของ กฟผ. ทัง้ นี้ บริษทั ได้แยกตัวออกมาจาก กฟผ. เพื่อทา
หน้าที่เป็ นบริษทั ที่ดาเนินธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) ในการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่ กฟผ. และผูซ้ ้อื ไฟฟ้ ารายอื่น ๆ โดย
กฟผ. ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั นับตัง้ แต่ การแยกตัวออกมาและมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อทิศทางธุรกิจของบริษทั ในขณะเดียวกัน กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษัทก็มกั เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ มาจากผูบ้ ริหารระดับสูงของ กฟผ. และกรรมการจานวน 5 คนจากทัง้ หมด 15 คนของบริษัทก็ยงั
ได้รบั การแต่งตัง้ จาก กฟผ. อีกด้วย นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ท่ใี กล้ชดิ เกิดจากพันธะสัญญาระยะยาวในการจาหน่ายไฟฟ้ าและการประสานพลังทางธุรกิจ
โดยจะเห็นได้ว่าโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ก็ยงั ถูกริเริม่ จาก กฟผ. โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการทีเ่ ป็ นความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐต่าง ๆ
ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษทั จะยังมีสถานะเป็ นบริษทั ในเครือที่มคี วามสาคัญในเชิงกลยุทธ์ระดับปานกลางของ กฟผ. ในระยะยาวต่อไป อีกทัง้ ยังเชื่อว่า กฟผ.
จะมีความมุ่งมันรวมถึ
่
งมีความสามารถทางการเงินในการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่บริษทั หากมีความจาเป็ น ซึ่งจากความเชื่อมโยงระหว่างกันและความ
เป็ นไปได้ท่ีบริษัทจะได้รบั การสนับสนุ น จาก กฟผ. ในเวลาที่จาเป็ นดังกล่าวนี้จงึ ทาให้ทริสเรทติ้งปรับเพิม่ อันดับเครดิต ของบริษัทขึน้ 1 ขัน้ จากอันดับ
เครดิตเฉพาะ
สภำวะแวดล้อมทำงธุรกิ จมีควำมท้ำทำยมำกยิ่ งขึ้น
ทริสเรทติ้งมองว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้ าภายในประเทศมีความท้าทายมากยิง่ ขึน้ เรื่อย ๆ โดยการแข่งขันเริม่ ทวีความเข้มข้นในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมาจากนโยบาย
เปิ ดเสรีของภาครัฐเพื่อให้มกี ารแข่งขันด้านต้นทุนค่าไฟฟ้ าซึง่ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้ า บริษทั เอกชนต่าง ๆ ตัง้ แต่บริษทั ขนาดเล็กไปจนถึงบริษทั
ขนาดใหญ่ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตไฟฟ้ า โดยผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กได้รบั อนุญาตให้จาหน่ายไฟฟ้ าให้แก่ผซู้ ้อื ได้โดยตรง เมื่อมองถึงอนาคตข้างหน้า
รูปแบบใหม่ในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจะเปิ ดโอกาสให้มกี ารซื้อขายไฟฟ้ าระหว่างบ้านเรือนด้วยกันเองหรือระหว่างโรงไฟฟ้ าและบ้านเรือนในทีส่ ุด
ในขณะที่ทริสเรทติ้งคาดว่าอุปสงค์ในการใช้ไฟฟ้ าจะเติบโตเพียงเล็กน้อยจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่างเชื่องช้าจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) นัน้ ประเทศไทยเองก็กาลังเผชิญกับกาลังการผลิตไฟฟ้ าสารองส่วนเกินจานวนมาก จึงมีความเป็ นไปได้สงู ที่
อาจจะไม่มกี ารพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ในประเทศไทยในช่วงหลายปี ขา้ งหน้า นอกจากนี้ เทคโนโลยีท่สี ร้างความพลิกผัน เช่น ระบบกักเก็บ
พลังงานและการนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านพลังงานจะส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้ าเพื่อใช้เองหรือ
เพื่อการค้าได้ ในทางตรงกันข้าม การผลิตไฟฟ้ ารูปแบบใหม่ก็กลายมาเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่อผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดใหญ่ จากความเป็ นไปได้ว่าอุปสงค์ในการใช้
ไฟฟ้ าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่จะลดต่าลง โดยทริสเรทติ้งเริม่ เห็นว่าผูผ้ ลิตไฟฟ้ าไทยหลายรายมีแนวโน้มที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึน้
อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ แรงจูงใจด้านอัตรารับซื้อไฟฟ้ าที่ลดต่าลง การแข่งขันประมูลโครงการใหม่ ๆ ที่เข้มข้นรุนแรง ความล่าช้าอย่าง
ต่อเนื่องของโครงการภาครัฐ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีล่ ดต่าลง เป็ นต้น
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ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ จำกโครงกำรในต่ำงประเทศ
ด้วยโอกาสทีม่ จี ากัดของโครงการโรงไฟฟ้ าแบบดัง้ เดิมในประเทศ บริษทั จึงได้หนั ไปเน้นการลงทุนในต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ ยังมีเป้ าหมายทีจ่ ะเพิม่
สัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึน้ อีกด้วย ทัง้ นี้เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าสาหรับโรงไฟฟ้ าใหม่ ๆ อาจไม่มกี ลไกในการชดเชยเงินลงทุน
และส่งผ่านต้นทุนค่าเชือ้ เพลิง การลงทุนในอนาคตจึงมีความเสีย่ งด้านตลาดทีเ่ พิม่ สูงขึน้
แม้การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศจะช่วยเพิม่ ฐานรายได้ แต่ก็ทาให้ต้องเผชิญกับความเสีย่ งของประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเนื่องมาจากความโปร่งใสและความ
ต่อเนื่องของกฎระเบียบในบางประเทศที่อาจต่ากว่า ตลอดจนความเสีย่ งจากผูซ้ ้อื ไฟฟ้ า และความท้าทายในประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมด้วย ในขณะเดียวกัน
โครงการในประเทศที่พ ฒ
ั นามากกว่าก็มีความท้าทายในด้านอื่นแม้จะมีค วามเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในระดับ ที่ต่ ากว่าก็ตาม
ตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้ าของบริษทั ในประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาทีจ่ าหน่ายไฟฟ้ าให้แก่ตลาดค้าส่งโดยไม่มสี ญ
ั ญาซื้อขายไฟระยะยาว ความผันผวน
ของอุปสงค์ในการใช้ไฟฟ้ าและราคาจาหน่ายไฟฟ้ าอาจทาให้รายได้และกาไรมีความไม่แน่นอนได้ ทัง้ นี้ ภายใต้รปู แบบการประมูลราคาไฟฟ้ านัน้ โครงการ
เหล่านี้จาเป็ นจะต้องรักษาต้นทุนการดาเนินงานและต้นทุนเชือ้ เพลิงให้อยู่ในระดับต่าเพื่อให้ได้รบั การสังจ่
่ ายไฟฟ้ า อย่างไรก็ตาม ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้ า
ซึง่ ครอบคลุมต้นทุนคงที่ของโรงไฟฟ้ าในระดับทีม่ นี ัยสาคัญก็ช่วยลดความผันผวนของกาไรลงได้ ณ ปั จจุบนั โรงไฟฟ้ าของบริษั ทที่จาหน่ายไฟฟ้ าให้แก่
ตลาดซื้อขายไฟฟ้ ามีสดั ส่วนเกือบ 20% ของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้ าทัง้ หมดของบริษทั
บริษทั มีความเสีย่ งจากความล่าช้าและต้นทุนโครงการที่อาจสูงกว่าคาดในบางโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาซึง่ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ที่ย งั คงยีดเยื้อ ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดว่า ขัน้ ตอนการลงทุน ที่มีความรัดกุมของบริษัทและพัน ธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งจะช่วยให้
สามารถเข้าใจและจัดการกับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนของบริษทั ได้ในระดับหนึ่ง
กำรขยำยสู่ธรุ กิ จใหม่
สืบเนื่องจากกลยุทธ์ท่จี ะขยายไปสู่ธุรกิจอื่น บริษัท จึงได้เริม่ ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อาทิ การขนส่งน้ ามันทางท่อ นิคมอุตสาหกรรม และการนาเข้า ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) นอกจากนี้ บริษทั ยังวางแผนจะลงทุนในธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานอีกด้วย ในความเห็นของทริสเรทติ้ง ธุรกิจใหม่เหล่านี้ยงั อยู่
ในช่ว งเริม่ ต้น ของการพัฒนาและมีสดั ส่วนเพียงเล็กน้ อ ยเมื่อ เทียบกับสิน ทรัพ ย์ ทงั ้ หมดของบริษัท และไม่น่ าจะมีผลกระทบที่มีสาระส าคัญ ต่อ ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในอีกไม่กป่ี ี ขา้ งหน้า
ระดับกำรก่อหนี้ คำดว่ำจะเพิ่ มสูงขึ้น
ทริสเรทติ้งคาดว่าระดับการก่อหนี้ของบริษทั จะเพิม่ สูงขึน้ ในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้าเนื่องจากบริษัทยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อขยายการ
ลงทุนและทดแทนกาลังการผลิตในปั จจุบนั ที่จะหยุดดาเนินงานในอนาคต ในการนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะใช้เงินลงทุนจานวน 1.4-1.6 หมื่นล้านบาท
ต่อปี ในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่ในแผนให้แล้วเสร็จรวมถึงการซื้อโครงการใหม่ ๆ ในระยะ 3 ปี ขา้ งหน้า
ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการดาเนินงานรวมของบริษทั จะอยู่ท่ี 3.5-3.8 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2564-2566 และกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี
ค่ า เสื่อ มราคาและค่ า ตัด จาหน่ า ยจะอยู่ ท่ี จานวน 1.6-1.8 หมื่น ล้ า นบาทต่ อ ปี ในขณะที่ อ ัต รากาไรก่ อ นดอกเบี้ย จ่ า ย ภาษี ค่ า เสื่อ มราคาและ
ค่ า ตัด จาหน่ า ยต่ อ รายได้ ร วมของบริษัท คาดว่ า จะยัง คงอยู่ ท่ีร ะดับ 40%-50%
ในกรณีท่ไี ม่มกี ารเพิม่ ทุนนัน้ อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของบริษทั น่าจะอยู่ในช่วง 4-5
เท่าในระหว่างปี 2564-2566 โดยเพิม่ ขึน้ จากระดับต่าที่ 2.7 เท่าในปี 2562 ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุนน่าจะอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 42%
โครงสร้ำงหนี้
ณ เดือนมิถุนายน 2564 หนี้เงินกูร้ วมของบริษทั มีจานวนทัง้ สิน้ ประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึง่ ในเบือ้ งต้นนัน้ จานวน 6.07 หมื่นล้านบาทถือเป็ นหนี้ทม่ี ลี าดับ
ในการได้รบั ชาระคืนก่อน (Priority Debt) ประกอบด้วยหนี้ท่มี หี ลักประกันของบริษัทและหนี้ทงั ้ หมดของบริษทั ย่อย ทาให้อตั ราส่วนหนี้ท่มี ลี าดับในการ
ได้รบั ชาระคืนก่อนต่อหนี้สนิ รวมของบริษทั อยู่ทร่ี ะดับ 61% ซึง่ ส่งผลให้เจ้าหนี้ทไ่ี ม่มหี ลักประกันอาจมีความด้อยสิทธิกว่
์ าเจ้าหนี้ทม่ี ลี าดับในการได้รบั ชาระ
คืนก่อนเมื่อพิจารณาจากสิทธิเรี์ ยกร้องในสินทรัพย์ของบริษทั
มีสภำพคล่องที่แข็งแรง
บริษทั มีสภาพคล่องที่แข็งแรง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 บริษทั มีเงินสดในมือและวงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้รวมกันประมาณ 2.47
หมื่นล้านบาท ในขณะที่เงินทุนจากการดาเนินงานในระยะ 12 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ท่ีจานวน 1.11 หมื่นล้านบาท แหล่งที่มาของเงิน สดรวมทัง้ หมด
จึงอยู่ทจ่ี านวน 3.58 หมื่นล้านบาทซึง่ สามารถรองรับหนี้ทจ่ี ะครบกาหนดชาระในระยะ 12 เดือนข้างหน้าทีจ่ านวนรวม 2.09 หมื่นล้านบาทได้
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สมมติ ฐำนกรณี พื้นฐำน
•
•
•
•
•

รายได้จากการดาเนินงานรวมจะอยู่ในช่วง 3.5-3.8 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2564-2566
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้รวมจะอยู่ในช่วง 40%-50%
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทั ในเครือจะอยู่ในช่วง 5-7 พันล้านบาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายฝ่ ายทุนและเงินลงทุนจะอยู่ในช่วง 1.4-1.6 หมื่นล้านบาทต่อปี
เงินปันผลจ่ายจะอยู่ทป่ี ี ละ 6.5-6.75 บาทต่อหุน้

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้ าของบริษทั จะยังคงสร้างกระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่งและมันคง
่
ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษทั จะเติบโตอย่างระมัดระวังโดยไม่ก่อหนี้มากจนเกินไป อีกทัง้ บริษทั จะได้รบั ผลตอบแทนที่น่าพอใจจากการลงทุนใหม่ ๆ โดยมี
ระดับกระแสเงินสดเมื่อเทียบกับภาระหนี้สนิ และระดับการก่อหนี้ ท่สี อดคล้องกับคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดด้วยว่าบริษทั จะ
ยังคงสถานะเป็ นบริษทั ในเครือทีม่ คี วามสาคัญในเชิงกลยุทธ์ระดับปานกลางของ กฟผ. ต่อไป
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
การปรับเพิม่ อันดับเครติดอาจเกิดขึน้ ได้หากบริษทั สามารถเพิม่ กระแสเงินสดให้สูงขึน้ ในขณะที่ระดับการก่อหนี้ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญจากระดับปั จจุบนั
ในทางตรงกันข้าม การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากผลการดาเนินงานของสินทรัพย์เพื่อการผลิตไฟฟ้ าของบริษัทนัน้ ต่ ากว่าการคาดการณ์
ของทริสเรทติ้งอย่างมากหรือหากสถานะทางการเงินของบริษทั ถดถอยลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งอาจเกิดจากการลงทุนด้วยการก่อหนี้จานวนมากและ/หรือ
ความล่าช้าอย่างมากของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้ การปรับลดอันดับเครดิตของ กฟผ. ก็อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษทั ได้
ด้วยเช่นกัน
ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ *
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-มิ .ย.
2564
16,841
7,289
9,069
7,214
1,809
75
226,583
80,254
109,125

-------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม -----------------2563
2562
2561
2560
35,730
13,819
19,717
14,826
3,869
251
214,438
73,639
102,834

39,822
15,201
24,684
19,573
4,252
329
208,523
67,702
105,106

37,475
14,455
17,098
11,808
4,351
1,177
206,428
54,893
100,850

31,972
12,237
15,204
10,190
4,439
4,059
200,333
89,681
86,856

54.03

60.74

44.92

46.56

6.50 **
5.01

6.95
5.10

7.74
5.81

7.54
3.93

6.54
3.42

4.41 **

3.73

2.74

3.21

5.90

17.45 **
42.38

20.13
41.73

28.91
39.18

21.51
35.25

11.36
50.80

52.96

งบการเงินรวม
ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง
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เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ ำ จำกัด (มหำชน) (EGCO)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

AA+
Stable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษัท ทริสเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสี่ยงหรื อความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษัทนัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึ้นโดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูล ควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริ ษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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