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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์รองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลงทุนเพ่ือสร้างการเติบโตของบริษัท 

• ผลักดันโครงการปัจจุบันให้แล้วเสร็จ

• หาโอกาสการลงทุนเพิ่มจากประเทศในภูมิภาค

• ผลักดันโครงการผ่านรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ 

• สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการเงิน

• จัดหาเงินทุนส�าหรับการลงทุน

• บริหาร/ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล

• พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS)

• พัฒนาระบบการก�ากับดูแลที่ดี (CG)

พันธกิจ
• พัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุน ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า 

และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงให้ประเทศไทย

• สร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่องค์กร และ 
กฟผ.

• ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม 
เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ไปลงทุน

เป้าหมายองค์กร
• ก�าลังการผลิตรวมของบริษัท  

ไม่น้อยกว่า 168 MW ในปี 2564 
และไม ่น ้อยกว่า 1,700 MW 
ในปี 2569

• มี ร ะบบบริหารจัดการที่ เ ป ็ น
มาตรฐานสากล และได้รับการ
ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์รองรับ
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นน�าระดับสากลเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ด้านการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ” 
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Strategies
Strategy 1 Growth Strengthening

• Expediting existing projects

• Exploring new investment opportunities

• Government collaboration

Strategy 2 Relations Management

• Stakeholders relation

Strategy 3 Financial Management

• Fund-raising

• Budget efficiency

Strategy 4 Organizational Management

• Human Resources Management (HRM)

• Development of Information Technology System (IS)

• Corporate governance (CG)

Mission 
• To develop, acquire, invest and co-invest in electricity business 

and related businesses overseas to increase the stability of 
the country

• To generate the appropriate return on investment and  
value added for the company and for EGAT

• To operate the sustainable business with good governance, 
and with due care for society, economy and environment of 
the countries in which EGATi has invested

Goals
• The minimum gross capacity  

of 168 MW in 2021 and 
1,700 MW in 2026

• H a v i n g  m a n a g e m e n t  
system in accordance with  
the international standards 
which are acceptable to  
the stakeholders

Vision, Mission, Goals 
and Strategies

Vision
 To be EGAT’s strategically leading organization 

in overseas investment in electricity business 
and related businesses 
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สารประธานกรรมการ

  ปี 2560 ถือเป็นปีแห่งความส�าเร็จของ บริษัท กฟผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ที่สามารถผลักดันธุรกิจให้เติบโต
อย่างก้าวกระโดดด้วยการเริม่รบัรูร้ายได้จากลงทุนเข้าซ้ือหุน้ 
เหมืองถ่านหิน ณ ประเทศอินโดนีเซีย แม้ว่าบริษัทฯ ต้อง
เผชิญกับความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
ทัง้สภาวะการแข่งขนัอย่างรนุแรงของธรุกจิพลงังาน การพฒันา 
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด (Disruptive Technology) 
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และนโยบายของประเทศท่ีไป
ลงทนุ ความผนัผวนของค่าเงนิ การสร้างความเข้าใจและการ
ยอมรบัจากสงัคมและชมุชน บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ากัด ได ้น ้อมน�าแนวพระราชด�าริและหลักปรัชญา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เรื่องแนวทางการพัฒนา
เพือ่ความยัง่ยนื มุ่งเน้นประโยชน์สขุของส่วนรวม โดยปฏบิตัิ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�าลังความสามารถ  
ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานของประเทศทีไ่ปลงทนุ ด�าเนนิธรุกจิเพือ่ประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ได้รับผลกระทบ สังคม และชุมชน ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
 นอกจากการลงทุนเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ 
บริษัท KPIC Netherlands B.V. ของประเทศญี่ปุ่น และ 
Lao Holding State Enterprise (LHSE) ของ สปป.ลาว 
ด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว  
ซึ่งสามารถด�าเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ และคาดว่าจะ
สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 บริษัทยัง
พัฒนาโครงการอื่นๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ โครงการ

Message from the Chairman

ไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และโครงการที่น่าสนใจ 
อีกหลายโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการลงทุน
 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ที่ร่วมสนับสนุน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
มาโดยตลอด เชื่อมั่นว่าการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมุ ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ควบคู ่กับการปรับกรอบ 
ความคิดและการด�าเนินงาน เพ่ือสร้างความคล่องตัว 
ให้สอดรับกับสภาวการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
จะน�าพาให้ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เติบโต
อย่างยั่งยืน เป็นบริษัทของไทยที่สร้างคุณค่าให้คนไทย 
ภาคภูมิใจต่อไป

(นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์)
ประธานกรรมการบริษัท กฟผ. 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
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(Mr. Kornrasit Pakchotanon)
  Chairman, EGAT International 

Company Limited

 The year 2017 is regarded as a  
successful year for EGAT International 
Company Limited (EGATi). The Company  
has been able to achieve rapid growth 
by recognizing income from the coal 
mining investment in Indonesia despite 
the challenges in the business operating 
environment, not least to mention the 
intense competition of the power sector, 
disruptive technological development, 
changes in law and regulations and policy  
of the countries of investment, fluctuation  
of the monetary value and creating  
understanding and acceptance from the 
community and society
 EGATi has implemented the royal  
initiatives and royal philosophy of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej (King 
Rama IX) and His Majesty King Maha  
Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun 
(King Rama X) on the sustainable  
development for the public benefits by 
carrying out its mission at its best effort 
with social responsibility in accordance with the  
standard of the countries of investment. EGATi  
has conducted the business operation for the  
mutual benefits of the stakeholders, society and 
community with honesty, transparency, fairness and  
accountability.
 In addition to the investment in shareholding, 
EGATi has a joint venture with KPIC Netherlands B.V. 
of Japan and Lao Holding State Enterprise (LHSE) 
on the construction of Nam Ngiep 1 Hydropower 
Plant. The business has been conducted according 
to the plan and is expected to start the commercial  
operation in 2019. Moreover, EGATi has developed 
other power development projects in the neighboring  
countries such as the Upper Thanlwin Hydropower 
Project (Mong Ton) in the Republic of the Union 
of Myanmar, the Quang Tri 1 Thermal Power Plant 

Project in the Socialist Republic of Vietnam. The 
Company is also considering the appropriateness 
of investment in other potential projects.
 On this occasion, EGATi wishes to thank all 
stakeholders for their continuous support. The 
Company believes that the strong determination 
to conduct business operation based on the royal 
philosophy on sufficiency economy coupled with 
the adjusted mindset and the dynamic operation to 
cope with the rapid global change will contribute  
to the sustainable growth of EGATi as a Thai  
company which is the country’s pride.
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 คณะกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
โดยก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลด้านการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

 1. นางสาวรสา  กาญจนสาย  ประธานกรรมการ
 2. นายวันชัย   หงส์เชิดชัย  กรรมการ
 3. นายบุญญนิตย์   วงศ์รักมิตร  กรรมการ

 โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ท�าหน้าท่ีเลขานุการด้านการตรวจสอบ และผู้จัดการส่วนแผนธุรกิจ ท�าหน้าที่
เลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยง
 ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยในการประชุม
จะเชญิผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วยผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึผูแ้ทนจากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั เข้าร่วมประชมุเพือ่รายงานข้อมลูและตอบข้อซักถามตามวาระการประชมุ โดยสรปุสาระส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าที่
ได้ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงินและติดตามประเด็นของผู้สอบบัญชี
  สอบทานรายงานทางการเงิน รายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปีของบริษัท รวมทั้งผลการด�าเนินงาน
ทางการเงินร่วมกับฝ่ายบรหิาร ผูแ้ทนส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ และผูต้รวจสอบภายใน โดยพจิารณาในประเดน็ท่ีส�าคัญ  
และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามควร เชื่อถือได้  
เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้ตดิตามผลการด�าเนนิการปรบัปรงุการปฏบิตังิานตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

Report of the Audit and Risk 
Management Committee

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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 The Audit and Risk Management Committee was appointed by the EGATi Board of Directors to be 
responsible for overseeing the audit and risk management of the Company. The committee comprises  
3 members as follows:

 1. Ms. Rasa   Kanchanasai       Chairman
 2. Mr. Wanchai   Hongcherdchai  Member
 3. Mr. Boonyanit   Wongrukmit  Member

 For the secretariat, EGATi’s Internal Audit Department Manager serves as secretary for the audit and 
Corporate Planning Department Manager serves as secretary for risk management. 
 In 2017, the committee held 11 meetings. Relevant persons including EGATi Management and representative  
of the Office of the Auditor General of Thailand, who acted as the Company’s Auditor, attended the 
meetings to report and answer the questions raised on the agenda. Significant issues can be summarized 
as follows:

 1. Review of the financial statement and follow-up of the Auditor’s comments
  The committee reviewed with  EGATi Management, representative of the Office of the Auditor General  
of Thailand and EGATi Internal Auditor, the monthly, quarterly and annual financial statements of EGATi 
and gave useful recommendations to ensure that the financial statements are accurate, reliable and 
in accordance with the generally accepted accounting principles. The committee also monitored the  
improvement of EGATi in accordance with the Auditor’s comments to increase efficiency in the operation.
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 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินงาน 
  สอบทานการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน โดยพิจารณาการด�าเนนิการของบริษทัว่ามแีนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม การบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมประเด็นที่มีนัยส�าคัญ 
มีการประเมินความเสี่ยงรายโครงการ การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบ สอดคล้องกับการก�ากับดูแลที่ดี โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท 

 3. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานตรวจสอบภายใน
  อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2561 และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส  
รวมทั้งติดตามการด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการด�าเนินงาน

 4. การสอบทานประสิทธิผลและการก�ากับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ติดตามรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ โดยให้ค�าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพือ่ลดความเสีย่งและสามารถด�าเนนิงานได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด สอบทานการตัง้งบประมาณประจ�าปี พร้อมทัง้น�าประมาณการ 
ฐานะการเงิน แผนการลงทุน มาก�าหนดตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 5. การสอบทานการก�ากับดูแลท่ีดี 
  สอบทานโดยเน้นการบรหิารจดัการให้เกดิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างเป็นระบบ เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการด�าเนนิการ 
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัท ผลักดันให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตให้กับฝ่ายบริหาร ติดตามตรวจสอบ ข้อร้องเรียนจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานภายนอก
และภายใน เพื่อติดตามข้อเท็จจริง สอบทานกระบวนการร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดขึ้น 
รวมถึงการหาแนวทางชี้แจงข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริง เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทที่มีความโปร่งใสและด�าเนินธุรกิจโดย 
มีธรรมาภิบาล

 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งมคีวามเหน็ว่า ในปี 2560 บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคมุ
ภายใน และการก�ากับดูแลที่ดี มีประสิทธิผล รายงานทางการเงินแสดงผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินตามหลักการบัญชี 
ท่ีรบัรองทัว่ไป การด�าเนนิงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
ได้แสดงความเห็นและให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปโดยเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(นางสาวรสา กาญจนสาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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 2. Review of risk management in the operation 
  The committee reviewed EGATi’s risk management and internal control to ensure the sufficiency, 
appropriateness and coverage of all significant issues. The committee also reviewed if the risk assessment 
has been conducted for each project and the internal control assessment was conducted in accordance 
with the regulations of The State Audit Commission on Internal Control Standard, B.E.2544 (2001). The 
committee reviewed EGATi’s operation to ensure that it was in compliance with law, relevant rules,  
regulations and policy. The committee also reviewed the administration to ensure that is systematic, consistent  
with good governance, transparent and has been carried out for the best interests for the Company.

 3. Oversight of the internal audit 
  The committee approved the Annual Audit Plan of 2018 and reviewed the quarterly internal 
audit reports and followed-up the correction and improvement in accordance with the comments for the 
efficiency and effectiveness of the operation.

 4. Review of the effectiveness and oversight for the maximum efficiency
  The committee followed-up the report on the implementation of the projects, gave advice, comments 
and recommendations to the responsible units for risk reduction in order to achieve the target. The committee 
reviewed the annual budgeting and defining key performance indicators (KPI) based on EGATi’s financial 
position and its investment plan for the assessment of efficiency of the Company’s management.

 5. Review of corporate governance
  The committee reviewed EGATi’s corporate governance by focussing on the management for systematic 
corporate governance to prevent unlawful operation or violation of the Company’s regulations and to promote 
among the Management an awareness of anti-corruption. The committee followed up the complaints from 
the Office of the Auditor General of Thailand and from the internal and external organizations by investigating 
the complaints, reviewing the complaints process and the clue of corruption to find preventive measures. 
The committee also considered the guidelines for clarification of the false accusations so as to maintain the 
Company’s reputation as a company having transparency and corporate governance in business operation.

 The Audit and Risk Management Committee believed that throughout the year 2017, EGATi had 
maintained effective risk management, internal control system and corporate governance practices. EGATi’s 
financial statements were prepared in accordance with the generally accepted accounting principles. The 
Company operated with complete compliance with law, rules, regulations and relevant policy. Members 
of the Audit and Risk Management Committee expressed their opinions and provided recommendations 
to the Management independently to ensure the maximum benefits for all concerned parties.   

                                                               
                                                             (Ms. Rasa Kanchanasai) 

                                       Chairman of the Audit and Risk Management Committee
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Energetic ตืน่ตัว คดิ และกลา้เปลีย่นแปลง อยา่งรวดเรว็ ทันกาล 
และตลอดเวลา เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างเนื่องโดยไม่ย่อท้อ 
ไม่หมดก�าลังใจที่จะต่อสู ้กับปัญหาและอุปสรรค

Goal-oriented ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละเพ่ื่อองค์กร  
ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคู ่ค ้า โดยวิธีการ 
โน้มน้าว เจรจาต่อรองเพื่อผลส�าเร็จทางธุรกิจ

Accountability มีวินัยในการท�างาน ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
มุ่งเน้นคุณภาพของงาน และส�านึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

Trust & Team มคีวามเชือ่มัน่ในองค์กร เพือ่นร่วมงานและทมีงาน 
ยอมรับในความคิดเห็น วิธีการท�างาน ตลอดจนความสามารถ 
ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อความสมบูรณ์และแข็งแกร่ง 
ของทีม พร้อมทั้งมีความสามัคคีปรองดองมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Integrity ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามระเบียบ วินัย 
จรรยาวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถ 
ตรวจสอบได้

E
G
A
T

I

ค่านิยมองค์กร EGATi
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 ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของ กฟผ. บริษัทยึดมั่นในภารกิจการแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดและราคาถูก เพื่อน�ามา 
บริหารต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าภายในประเทศอย่างมีเสถียรภาพ มุ่งเน้นการลงทุนในกิจการด้านพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน 
หรือกลุ่มประเทศ CLMVI อันประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 โครงสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMVI ส่วนใหญ่ด�าเนินการโดยภาครัฐ ส่งผลให้เป็นการร่วมทุน
ระหว่างภาครัฐกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพรายอื่นๆ เพื่อรองรับพันธกิจด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะแสวงหาโอกาส 
ในการลงทนุกจิการด้านพลงังานในประเทศต่างๆ ท่ีก�าลงัเตบิโตและมศีกัยภาพ ซึง่กลุม่ประเทศ CLMVI ยงัคงเป็นกลุม่ประเทศ
ที่มีศักยภาพตรงตามเป้าหมายของบริษัท
 บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยจะจัดตั้งบริษัทในเครือร่วมกับผู้ร่วมทุนในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อลงทุนในโครงการด้านพลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ อาทิเช่น จัดตั้งบริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 
จ�ากัด เพื่อลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1 เป็นต้น
 บริษัทได้จัดท�าแผนธุรกิจเพื่อก�าหนดทิศทางและกรอบการด�าเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการทบทวน
ปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตลอดมา มกีารทบทวนวสัิยทัศน์ ปรับปรุงและจัดล�าดับความส�าคญัของพันธกจิ รวมไปถงึ 
กลัน่กรองโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างพฒันาจนได้โครงการทีเ่หมาะสม สอดรับพันธกจิและนโยบายของ กฟผ. โดยปัจจุบนับรษิทัมี
โครงการอยู่จ�านวน 4 โครงการ ดังนี้
 1. การเข้าซื้อหุ้น PT Adaro Indonesia (ด�าเนินการแล้วเสร็จ)
 2. โครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1 (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 3. โครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง) (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
 4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
Nature of Business

Primary Fuel
Hydropower

Thermal

Renewable

Solar Wind Biogas/
Biomass

Generation

LNG

Coal Mine
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Transmission Line
Residential

Commercial

Industrial

Short & Medium Term

Long Term

Substation

Transmission Distribution End User

 Being a subsidiary company of EGAT, EGATi is committed to search for the clean and inexpensive 
power sources for the management of stable cost of electricity. Investment in energy business has been 
focused in neighboring countries or the CLMVI countries comprising the Kingdom of Cambodia, the Lao 
People’s Democratic Republic, the Republic of the Union of Myanmar, the Socialist Republic of Vietnam, 
and Republic of Indonesia.  
 As the structure of power industry of CLMVI countries is mainly operated by the state, the investment will 
be jointly between the state sector and other potential investors. To enhance the continued growth of the 
EGATi, the Company will seek an investment opportunity in power business in other growing and potential 
countries particularly in the CLMVI which are still our target countries. 
 As a holding company, EGATi will establish the associate companies with local and foreign co-investors 
to invest in power projects and related businesses in foreign countries such as Nam Ngiep 1 Power Co., 
Ltd. (NNP1PC) for investment in Nam Ngiep 1 Hydropower Project, etc.
 EGATi has prepared its business plan for setting the Company’s direction and framework of operation in 
short-term and long-term plans. The business plan is subjected to regular revision to be appropriate with the 
changing situation. Moreover, the Company’s vision has been reviewed and the mission has been improved 
and prioritized. The projects under development have been screened to be appropriate and support the 
mission and policy of EGAT.  At present, there are 4 projects operated by EGATi:
 1. The purchase of shares of PT Adaro Indonesia (completed)
 2. Nam Ngiep 1 Hydropower Project  (under construction)
 3. Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton) (under development)
 4. Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project  (under development)
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 ในปี 2560 บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย โดยบริษัทมีก�าไรสุทธิ 2,632 ล้านบาท 
รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับจาก PT Adaro Indonesia ในส่วนของการพัฒนาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว สามารถท�าได้เร็วกว่าแผนงาน โดยมีผลงานก่อสร้างสะสมรวม 
ร้อยละ 91.63 และคาดว่าจะเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์ (COD) ได้ตามแผนในปี 2562 ส�าหรบัโครงการไฟฟ้า 
พลังความร้อนกวางจิ 1 ในประเทศเวียดนาม การด�าเนินงานในปี 2560 เป็นการจัดท�า Project  
Document ด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ร่างสัญญาขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA)  
ในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการขยายการลงทุนในโครงการศักยภาพต่างๆ โครงการศักยภาพท่ี
ส�าคญั ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน�้าน�า้งมึ 3 ใน สปป.ลาว ในเบือ้งต้นบริษทัได้ท�าการศกึษา Financial 
Model และรายละเอียดด้านเทคนิคแล้ว ซึ่งมีผลการศึกษาที่น่าสนใจ ทั้งนี้ โครงการศักยภาพที่ล่าช้า
กว่าแผนงาน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้สาละวนิตอนบน (มายตง) ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

Operations in 2017
ผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560
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 In 2017, EGATi has higher achievement than the target. With a net profit of 2,632 
million Baht, most of the income was from the dividend from the investment with PT 
Adaro Indonesia. For the Nam Ngiep 1 Hydropower Project in Lao PDR, the progress of 
the work was earlier than the plan as the accumulated construction work was 91.63 
percent. The commercial operation date is expected to be in 2019 as scheduled. For 
the Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project in the Socialist Republic of Vietnam, most 
of the work in 2017 was on the preparation of the project document to finalize the 
draft power purchase agreement (PPA) in 2019. Moreover, EGATi has expanded the 
investment in new potential projects such as Nam Ngum 3 Hydropower Project in Lao 
PDR of which the Company has already conducted a study on financial model and 
technical details and found the project interesting. The potential project which is 
delayed behind the plan is the Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton) in the 
Republic of the Union of Myanmar.
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 บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด (NNP1PC) จัดตั้งข้ึนเพ่ือพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเง้ียบ 1 ซ่ึงต้ังอยู่บนแม่น�้าเงี้ยบ 
แขวงบอลิค�าไซ ตอนกลางของสปป.ลาว มีขนาดก�าลังผลิตรวม 289 เมกะวัตต์ (ก�าลังผลิตส่วนของบริษัท 86.7 เมกะวัตต์) 
และมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2562 ส�าหรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 KPIC  
Netherlands B.V. ถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษัท Lao Holding State Enterprise (LHSE) ถือหุ้นร้อยละ 25

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2560
1. งานก่อสร้าง
 • งานถมบดอดังาน RCC (Roller Compacted Concrete) ของเขือ่นหลกัได้ปรมิาณรวมสะสม 2.18 ล้านลกูบาศก์เมตร  

 จากทัง้หมด 2.34 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 • เขือ่นรองได้ก่อสร้างโครงสร้างฝายน�า้ล้น และงาน RCC ฝ่ังขวาแล้วเสรจ็ 
 • การด�าเนนิงานตดิตัง้ Runner ของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าตวัที ่1 ของเขือ่นหลกัแล้วเสรจ็เมือ่เดอืนธนัวาคม 
 • งานก่อสร้างโดยรวมมผีลงานก่อสร้างสะสมร้อยละ 91.63 เรว็กว่าแผนงานร้อยละ 0.36
2. งานก�าจัดซากพืชซากสัตว์ในอ่างเก็บน�้า (Biomass Clearance) ของเขื่อนรอง
 ด�าเนินการท�าความสะอาดและก�าจดัซากพชืซากสตัว์ในอ่างเกบ็น�า้แล้วเสรจ็ และเริม่กกัเกบ็น�า้ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 
2560 
3. งานโยกย้ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
 ด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ท�ากิน ก่อสร้างถนน สะพาน โรงเรียน บ้าน พร้อมระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ และได้ท�าการ
โยกย้ายประชาชน จ�านวน 51 ครัวเรือน เข้ามายังพื้นที่รองรับห้วยสูบ

เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี 2560
 เมือ่วนัที ่1-3 กมุภาพนัธ์ 2560 ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบรษิทั เข้าศกึษาดูงานโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้น�า้เง้ียบ 1 ณ สปป.ลาว  
เพื่อรับทราบความคืบหน้าการด�าเนินงานของโครงการ ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง โดยมี
ก�าหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562

การด�าเนินการโครงการตามแผนการลงทุนในปี 2560

บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว1

The implementation of the project in accordance with the 
investment plan in 2017

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทเข้าศึกษาดูงานโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว
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 Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC) has been established to implement the Nam Ngiep 1  
Hydropower Project which is located on the bank of Ngiep River in Bolikhamxai Province in the middle 
part of Lao PDR. The power plant has a generating capacity of 289 MW (the generating capacity of EGATi 
is 86.7 MW). The commercial operation date (COD) of the Nam Ngiep 1 Hydropower Project is scheduled 
in 2019. For shareholding ratio of the joint venture, EGATi holds 30 percent of shares, KPIC Netherlands 
B.V. holds 45 percent of shares and Lao Holding State Enterprise (LHSE) holds 25 percent of shares.

Progress of the Project in 2017
1. Construction work 
 • The cumulative amount of 2.18 million cubic meter of the roller compacted concrete work (RCC)  

 for the main dam has  been conducted out of the total work of 2.34 million cubic meter. 
 • The construction of the spillway structure of the secondary dam and the RCC work on the right  

 bank of the Ngiep River was completed.
 • The installation of the runner of the first generator of the main dam was completed in December.
 • The overall cumulative construction work was 91.63 percent which was 0.36 percent earlier than   

 the schedule.
2. Biomass clearance of the secondary dam 
 The cleaning work and biomass clearance in the reservoir of the secondary dam was completed. 
The water storage started on 15 May 2017.
3. Evacuation of the affected people by the Project
 Agricultural areas for the affected people have been developed. Construction of roads, bridges, 
schools, houses and utilities system have been finished. Fifty-one families have moved into the allocated 
area of Huay Soob.

Highlight in 2017 
 During 1-3 February 2017, EGATi shareholders and members of the EGATi Board of Directors made a 
study visit to Nam Ngiep 1 Hydropower Project in Lao PDR to follow-up the progress of the Project which 
is presently under construction. The schedule of commercial operation date will be in 2019.

Nam Ngiep 1 Power Company Limited, 
The Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR)
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 บริษัท PT Adaro Indonesia (AI) เป็นผู้ผลิตถ่านหินใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศอินโดนีเซีย มีเหมืองถ่านหินอยู่ในเกาะกาลิมันตันตอนใต้ ถ่านหิน
ของบรษิัท AI มีค่าความรอ้น (Calorific Value : GAR) ประมาณ 4,000-5,000  
กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม นิยมน�าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่
ต้องการในยุโรป เอเชีย และอเมริกา ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท 
AI ในสัดส่วนร้อยละ 11.533 เพื่อให้บริษัทมีรายได้ทันทีที่ลงทุน และเป็นการ
จัดหาแหล่งถ่านหินส�ารองให้กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัทในอนาคต

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2560
1. การผลิตถ่านหิน
 ในปี 2560 AI ท�าการผลติถ่านหินได้ท้ังสิน้ 47.7 ล้านตนั หรอืคดิเป็น 95% ของเป้าหมาย มกีารขดุขนดนิ (Overburden) 
จ�านวน 225.2 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีอัตราส่วนดินต่อถ่านหินเฉลี่ย (Strip Ratio) 4.72 ในส่วนของปริมาณถ่านหินส�ารอง 
(Reserves) ณ สิ้นปี 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น 933 ล้านตัน
2. ผลการด�าเนินงาน
 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของ AI ในปี 2560 มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 2,922 ล้านเหรียญ สรอ. และมีก�าไรสุทธ ิ
453 ล้านเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักมาจากราคาถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้น
3. ฐานะทางการเงิน
 สินทรัพย์รวมในปี 2560 เท่ากับ 2,299 ล้านเหรียญ สรอ. ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 14 เนื่องจากได้รับช�าระคืนเงิน
กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับหนี้สินรวมในปี 2560 เท่ากับ 1,703 ล้านเหรียญ สรอ. ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5 
เนื่องจากมีการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน
4. เงินปันผลรับ
 ในปี 2560 บรษิทัได้รบัเงนิปันผลจาก AI รวมทัง้สิน้ 76.49 ล้านเหรยีญ สรอ. เงนิปันผลรวมตัง้แต่บรษิทัเข้าซือ้หุน้ในปี 2559 
จนถึงปัจจบุนั คดิเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 96.45 ล้านเหรยีญ สรอ. หรอืคิดเป็นร้อยละ 60 ของเงนิลงทุนจ�านวน 163.5 ล้านเหรยีญ สรอ.

เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี 2560
 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560 ทีมผูบ้รหิารของบรษิทั Adaro Indonesia และบรษิทั Adaro Energy เดนิทางมาประเทศไทย 
เพื่อเข้าพบประธานกรรมการบริษัท นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ และทีมผู้บริหาร ณ ส�านักงานใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด 

บริษัท PT Adaro Indonesia 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย2

1 ประธานกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหารบริษัท EGATi และทีมผู้บริหารบริษัท Adaro 
Indonesia

2 ทีมผู้บริหารบริษัท Adaro Indonesia เข้าพบประธานกรรมการบริษัท
3 ทีมผู้บริหารบริษัท Adaro Indonesia และทีมผู้บริหารบริษัท EGATi

ที่ตั้งเหมืองถ่านหินของบริษัท Adaro Indonesia

1 2 3
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PT Adaro Indonesia,
Republic of Indonesia

 PT Adaro Indonesia (AI) is the second largest coal mining operation of Indonesia. The AI’s concession 
is in South Kalimantan. The coal produced by AI has a calorific value (GAR) of approximately between 
4,000–5,000 kcal/kg, which is commonly used in electricity generation and is in demand in Asia. In 2016, EGATi 
invested in the shares of AI by 11.533 percent to obtain an immediate income on the investment. Moreover, 
the investment can provide a coal reserve for the future coal-fires power plants of EGATi.

Progress of the Project in 2017
1. Coal production 
 The coal production of AI in 2017 totaled 47.7 million ton or 95 percent of the target. The overburden 
removal was 225.2 million cubic meter and the strip ratio was 4.72. The coal reserves by the end of 2017 
totaled 933 million ton.
2. Operating results
 In 2017, AI had the total income of 2,922 million USD and net profit of 453 million USD which increased 
from 2016 mainly due to the higher price of coal.
3. Financial Position
 In 2017, AI had the total assets of 2,299 million USD which decreased 14 percent from 2016 as AI 
received the repayment of loan from related business. Total liabilities in 2017 amounted 1,703 million 
USD which declined 5 percent from 2016 due to the repayment of long-term loan to financial institution.  
4. Dividend received
 In 2017, EGATi received dividend from AI totaling 76.49 million USD. The total dividend received by 
the Company since its investment in AI shares from 2016 until now amounts to 96.45 million USD or 
60 percent of the investment of 163.5 million USD.

Highlight in 2017
 On 3 April 2017, the management team of PT Adaro Indonesia and PT Adaro Energy Tbk made a 
courtesy visit to Chairman of EGATi Board of Directors, Mr. Kornrasit Pakchotanon and EGATi executives at 
the Headquarters of the Company. 
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 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจ ิ1 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนเชือ้เพลงิถ่านหนิน�าเข้า ต้ังอยูใ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษ
กวางจิ (Economic Zones) อ�าเภอไห่ลาง จังหวัดกวางจิ ตอนกลางของประเทศเวียดนาม มีขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 2 x 660 
เมกะวตัต์ มปีระสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าเฉลีย่ตลอดอายกุารใช้งาน 30 ปี ประมาณร้อยละ 42.41 (Gross plant efficiency -  
HHV) โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2566 และปี 2567 ตามล�าดับ ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 
ร้อยละ 40 หรือคิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,734 ล้านบาท 

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2560
การด�าเนินงานหลักในปี 2560 เป็นการจัดท�า Project Document ด้านต่างๆ ดังนี้
1. การจ้างที่ปรึกษาในการจัดท�ารายงาน Gap Analysis เพื่อก�าหนดขอบเขตงานเพิ่มเติมส�าหรับการจัดท�ารายงาน ESIA 
2. การเจรจาสัญญา Land Lease Agreement (LLA) กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางจิ
3. Principle of Project Agreement (P/A)
4. การจัดท�า Term Sheet ส�าหรับงาน EPC

เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี 2560
 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 คณะเลขาธิการพรรคของจังหวัดกวางจิ ประเทศเวียดนาม เข้าพบผู้ว่าการการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมเรื่องการด�าเนินธุรกิจ และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงการ
ดูงานที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม3

 คณะเลขาธิการพรรคของจังหวัดกวางจิ ประเทศเวียดนาม เข้าพบผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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 The Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project is the thermal power plant using imported coal as fuel. 
It is located in the Quang Tri Economic Zones in Hai Lang District, Quang Tri Province in the middle part 
of Vietnam. The Quang Tri 1 thermal power plant has a total generating capacity of 2 x 660 MW with 
the gross plant efficiency (HHV) of 42.41 percent for an average of 30-year operation. The commercial  
operation date (COD) of Units 1 and 2 will be in 2023 and 2024 respectively. EGATi invests in the shares of  
40 percent or the investment cost of 9,180 million Baht.

Progress of the Project in 2017
The main operation in 2017 was the preparation of project document in several areas as follow:
1. Hiring consultant for preparing the report of GAP Analysis to define additional  scope of work for the  
 preparation of ESIA report.
2. Negotiation on the contract for Land Lease Agreement (LLA) with the People’s Committee of Quang 
 Tri Province.
3. Principle of Project Agreement (P/A).
4. Preparation of Term Sheet for the contracting arrangement of engineering, procurement and  
 construction (EPC).

Highlight in 2017
 On 13 September 2017, the team of the Secretariat of the Party of Quang Tri Province, Vietnam, had 
a meeting with EGAT Governor to discuss about the business operation, CSR activities and the study visit 
to North Bangkok Power Plant and Mae Moh Power Plant.

Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project, 
the Socialist Republic of Vietnam 

Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project, 
The Socialist Republic of Vietnam 
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 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า ตั้งอยู่บนตอนบนของแม่น�้าสาละวิน เมืองมายตง 
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ขนาดก�าลังผลิตทั้งหมด 2,650 เมกะวัตต์ มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 
พ.ศ. 2571-2573 ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 คิดเป็นเงินลงทุนโดยประมาณ 19,674 ล้านบาท

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2560
1. Ministry of Electricity and Energy (MOEE) ยอมรับโครงการที่ระดับก�าลังการผลิตติดตั้ง 2,650 MW (ระดับเก็บกัก 

290 ม.รทก.) โดยมีความสูงของเขื่อนที่ 133 เมตร 
2. Department of Electric Power Planning (DEPP) ยืนยันที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการมายตงอย่างน้อยร้อยละ 50 

โดยรวมไฟฟ้าฟรีร้อยละ 10 แล้ว รวมทั้งให้ผู้พัฒนาโครงการก่อสร้างสายส่งขนาด 500 kV จากโครงการไปยังเมือง 
Loikaw

3. ก�าหนดกรอบการจ้างทีป่รกึษา Changjiang Survey Planning Design and Research Co., Ltd. (CSPDR) และหารอื
ข้อเสนองานจ้างศึกษาความเหมาะสม การเข้าส�ารวจเพิ่มเติม และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

โครงการไฟฟ้าพลังน�า้สาละวินตอนบน (มายตง) 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 4 
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 The Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton) is located on the upper Thanlwin River in 
Mong Ton, Shan State of Myanmar. The power plant has a total generating capacity of 2,650 MW. 
The commercial operation date (COD) is scheduled in 2028-2030. The investment of EGATi in the Project 
amounts to approximately 19,674 million Baht or 30 percent of the shareholding.

Progress of the project in 2017
1.  The Power Project of the installed capacity of 2,650 MW, storage level of 290 meters (Mean Sea-Level) 

and the dam height of 133 meters was acceptable to the Ministry of Electricity and Energy (MOEE) of 
the Republic of the Union of Myanmar.

2.  The Department of Electric Power Planning (DEPP) of the Republic of the Union of Myanmar confirmed 
to purchase electricity from Mong Ton Project not less than 50 percent which includes 10 percent 
of electricity free of charge. In addition, the Project developer can construct the 500 KV transmission 
lines from the Project site to the town of Loikaw.

3.  The framework in contracting Changjiang Survey Planning Design and Research Co. Ltd (CSPDR) as 
consultant has been prepared and discussion was held on the contract proposal for feasibility study, 
additional survey and study on the environmental and social impact.

Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton), 
Republic of the Union of Myanmar
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วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
Operating and Financial Analysis

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2556 2557 2558 2559 2560

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 25XX (หน่วย : ล้านบาท)

   

รายได้ 104.92 53.28 91.99 467.90 3,018.79

หัก ค่าใช้จ่าย 171.58 186.01 162.80 207.41 133.06

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนก�าไร (ขาดทุน) จากอัตรา 

แลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้

(66.66) (132.73) (70.81) 260.49 2,885.73

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (0.09) 22.18 166.09 (77.42) 243.90

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (66.75) (110.55) 95.28 183.07 3,129.63

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  -    -    -   16.66 627.42

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (66.75) (110.55) 95.28 166.41 2,502.21

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25XX (หน่วย : ล้านบาท)

   

สินทรัพย์ 2,881.82 4,337.32 5,831.70 17,849.50 19,916.92

หนี้สิน 100.44 412.50 65.61 5,929.50 5,393.34

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,781.38 3,924.82 5,766.09 11,920.00 14,523.58

อัตราส่วนทางการเงิน    

ROA (%) (4.35) (3.06) 1.87 1.41 13.25

ROE (%) (4.62) (3.30) 1.97 1.88 18.92
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Financial Highlight (Separate Financial Statements)

2013 2014 2015 2016 2017

Statement comprehensive income for the year  

ended December 31, 20XX  (Unit : million Baht)

Revenues 104.92 53.28 91.99 467.90 3,018.79

Deduct Expenses   171.58   186.01   162.80 207.41  133.06

Profit (loss) before profit (loss) from foreign 

exchange rate and income tax

 (66.66) (132.73)  (70.81)   260.49 2,885.73                     

Profit (loss) from foreign exchange rate (0.09)     22.18   166.09 (77.42)    243.90

Profit (loss) before income tax  (66.75) (110.55)  95.28  183.07 3,129.63

Deduct income tax expenses  -    -    -     16.66   627.42

Profit (loss) for the year (66.75) (110.55) 95.28 166.41 2,502.21

Statement of Financial Position as at 

December 31, 25XX  (Unit : million Baht)

Assets 2,881.82 4,337.32 5,831.70 17,849.50 19,916.92

Liabilities   100.44   412.50     65.61  5,929.50  5,393.34

Shareholders’ equity 2,781.38 3,924.82 5,766.09 11,920.00 14,523.58

Financial ratio

ROA (%)                                 (4.35) (3.06)   1.87 1.41           13.25           

ROE (%)                              (4.62) (3.30)   1.97 1.88 18.92
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560
 บริษัทมีรายได้จ�านวน 3,018.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจ�านวน 133.06 ล้านบาท ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน  
243.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 627.42 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีก�าไรส�าหรับปีจ�านวน  
2,502.21 ล้านบาท ก�าไรส�าหรบัปีเพิม่ข้ึนจากปี 2559 จ�านวน 2,335.80 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1,403.64 โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้ 
 - รายได้จ�านวน 3,018.79 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วมจ�านวน 2,934.62 ล้านบาท รายได้
ดอกเบี้ยรับจ�านวน 74.19 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการจ�านวน 9.65 ล้านบาท และรายได้อื่นจ�านวน 0.33 ล้านบาท 
 - ค่าใช้จ่ายจ�านวน 133.06 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 126.52 ล้านบาท และต้นทุนการให้
บริการจ�านวน 6.54 ล้านบาท 

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 
 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 19,916.92 ล้านบาท หนี้สินรวมจ�านวน 5,393.34 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 
14,523.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - สนิทรพัย์รวมจ�านวน 19,916.92 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2559 จ�านวน 2,067.42 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
11.58 สาเหตุหลักเนื่องจากได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 
 - หนี้สินรวมจ�านวน 5,393.34 ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 536.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.04 
สาเหตุหลักมาจากปรับมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าหนี้ PT Adaro Indonesia จ�านวน 509.58 ล้านบาท 
 - ส่วนของผูถ้อืหุ้นจ�านวน 14,523.58 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2559 จ�านวน 2,603.58 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  
21.84 สาเหตุหลักเนื่องจากมีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นจ�านวน 2,501.68 ล้านบาท

 
งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (190.85)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 303.64

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 101.74

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.92)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 213.61

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 96.09

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 309.70

 
รายงานงบกระแสเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี มีจ�านวน 309.70 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด�าเนินงานลดลงจ�านวน 190.85 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจ�านวน 303.64 ล้านบาท และ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจ�านวน 101.74 ล้านบาท
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Operating Report for the year 2017
 EGATi had the revenues of 3,018.79 million Baht, expenses of 133.06 million Baht, gain from foreign 
exchange rate of 243.90 million Baht and income tax expenses of 627.42 million Baht. As a result, the 
profit of EGATi in 2017 was 2,502.21 million Baht, an increase of 2,335.80 million Baht or 1,403.64 percent 
from the year 2016. Details of the revenues and expenses are as follows:
 - The revenues of 3,018.79 million Baht comprised dividend income from associate of 2,934.62 million 
Baht, interest income of 74.19 million Baht, revenue from services of 9.65 million Baht and other income 
of 0.33 million Baht.
 - The expenses of 133.06 million Baht consisted of administrative expenses of 126.52 million Baht and 
cost of services of 6.54 million Baht.

Statement of Financial Position as at December 31, 2017
 EGATi had the total assets of 19,916.92 million Baht, total liabilities of 5,393.34 million Baht and 
shareholders’ equity of 14,523.58 million Baht as the following:
 - The total assets of 19,916.92 million Baht increased 2,067.42 million Baht or 11.58 percent from 
31 December 2016 mainly due to the dividend received from the associate.
 - The total liabilities of 5,393.34 million Baht decreased 536.16 million Baht or 9.04 percent from 
31 December 2016 mainly caused by the adjustment of the exchange rate of 509.58 million Baht by the 
creditor, PT Adaro Indonesia.
 - The shareholders’ equity of 14,523.58 million Baht increased 2,603.58 million Baht or 21.84 percent 
from 31 December 2016 mainly due to the retained earnings of 2,501.68 million Baht.

Statement of cash flows for the year ended December 31, 2017 Unit : million Baht 

Item 2017

Cash flows from operating activities (190.85)

Cash flows from investing activities 303.64

Cash flows from financing activities 101.74

Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents (0.92)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 213.61

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 96.09

Cash and cash equivalents at the end of the year 309.70

 
Statement of cash flows
 Cash and cash equivalents as of 31 December 2017 was 309.70 million Baht mainly caused by a 
decrease of 190.85 million Baht in the cash flows from operating activities, an increase of 303.64 million 
Baht in the cash flows from investing activities and an increase of 101.74 million Baht in the cash flows 
from financing activities.   
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 บริษัทด�าเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและน�าไปสู่การเป็นองค์กร
ธุรกิจพลังงานชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทมีการก�าหนดเป้าหมาย
การด�าเนินงานในระยะยาว (ปี 2561–2570) ที่จะมีผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
(ROE) เฉลี่ยร้อยละ 6 และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทนให้ได้ 
ร้อยละ 10 ของพอร์ตการลงทนุ หรือประมาณ 170 MW ภายในระยะเวลา 10 ปี  
นอกจากนี้ บริษัทจะด�าเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
 ในการวางแผนการด�าเนนิงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวของบริษทั 
จงึได้ก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิงานไว้ 3 กลยทุธ์ ได้แก่ การสร้างความเติบโต
อย่างยั่งยืน การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ และสร้างการยอมรับจากสังคม 
ชมุชน และสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้บรษิทัยงัมแีผนงานรองรบัการด�าเนนิงานในแต่ละ
กลยุทธ์ เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

แผนการด�าเนินงานในอนาคต
Future Plan
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 EGATi has conducted business operation for sustainable  
development leading to the status of a leading energy company 
in ASEAN. The target of the long-term plan (2018-2027) comprises 
the average return of equity (ROE) of 6 percent and an increase in  
investment of renewable energy of 10 percent of the investment 
port or approximately 170 MW within 10 years. Moreover, the  
Company will achieve sustainable business through the corporate 
governance and social responsibility.
 To accomplish the target of the long-term operation, the  
Company will implement 3 strategies namely, sustainable growth  
development, management to excellence and promoting recognition  
in CSR. Action plans for each strategy has been prepared.
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พันธกิจ
• พัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุน ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทย
• สร้างผลตอบแทนและมลูค่าเพ่ิมทีเ่หมาะสมให้แก่องค์กร และ กฟผ.
• ด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื ด้วยหลกัธรรมาภบิาล ใส่ใจสงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อมในประเทศ 

ที่ไปลงทุน

เป้าหมาย
• ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เฉล่ีย 10 ปี 6%
• เพิม่สดัส่วนการลงทนุในพลังงานทดแทนภายในปี 2570 ให้ได้ 10% ของ Port การลงทนุ
• มคีวามยัง่ยนืในธรุกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรธุรกิจพลังงานชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1. แผนบรหิารจดัการ
ทางการเงนิ

1. แผนการบรหิาร
โครงการทีอ่ยู่
ระหว่างการ
พฒันา

2. แผนการแสวงหา
โครงการ
ศกัยภาพ

1. แผนการสร้าง
ความร่วมมอื

 กับผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยี

2. แผนเพิม่ความ
คล่องตวัในการ
ด�าเนนิงาน

2. แผนการสร้าง
ความยัง่ยืน

 ด้วยระบบ
 ธรรมาภบิาล

3. แผนพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

4. แผนพฒันาระบบ
ทรพัยากรบคุคล

Balanced 
Scorecard

Finance
• พึ่งพาตัวเองได้
• Portfolio Management

Stakeholder
• Benefits & Values
• Return
• Professional

Internal Process
• Connection & 
 Collaboration
• Strategic & Negotiator

Learning & Growth

กลยุทธ์ กลยุทธ์สร้าง
การเติบโต

อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
การบริหารงาน
สู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์สร้างการยอมรับ
จากสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม
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Mission
• To develop, acquire, invest including joint venture in electricity business and 
 electricity related businesses overseas to increase the stability of Thailand
• To generate the appropriate return on investment and value added for the company and for EGAT
• To operate sustainable business with good governance, and with due care for society, 

economy and environment of the countries in which EGATi has invested

Target
• The average return of equity of 6% in 10 years
• Increased investment ratio in renewable energy of 10% of the investment port by 2027
• Achievement in sustainable business through the corporate governance and social responsibility

Vision
To be EGAT’s strategically leading organization 

in overseas investment in electricity business and related  businesses

1. Financial 
 management 

plan

1. Plan of  
management 
of existing

2. Plan in 
 exploring 
 new potential 

projects

1. Stakeholders 
collaboration 
plan

2. Organizational 
Agility plan

2. Sustainability 
development 

 by governance 
and social

 responsibility 
plan

3. Information  
technology system 
development plan

4. Human resource 
development plan

Balanced 
Scorecard

Finance
• Self-supporting
• Portfolio Management

Stakeholder
• Benefits & Values
• Return
• Professional

Internal Process
• Connection & 
 Collaboration
• Strategic & Negotiator

Learning & Growth

Strategy Strategy in 
sustainable growth 

development 

Strategy in 
management to 

excellence

Strategy in promoting 
recognition in CSR
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2559 ..... 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 COD

BUSINESS AS USUAL

POTENTIAL 
PROJECTS

159 MW318 MW318 MW

โครงการไฟฟาพลังน้ำสาละวินตอนบน
(MT) 2,650 MW (795 MW)

บริษัท น้ำเงี้ยบ 1
(NNP1PC) 289 MW (86.7 MW)

โครงการไฟฟา
พลังน้ำน้ำงึม 3 (NN3)
480 MW (120 MW)

โครงการ
RE 1

โครงการ
RE 3

โครงการ
RE 4

โครงการ
RE 5

โครงการ
RE 2

บริษัท Adaro
Indonesia (AI)

โครงการไฟฟา
พลังความรอนกวางจิ 1 (QT1)

1,320 MW (528 MW)

264 MW86.7 MW 264 MW

แผนการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
ตั้งแต่ปี 2562–2572
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2559 ..... 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 COD

BUSINESS AS USUAL

POTENTIAL 
PROJECTS

159 MW318 MW318 MW

โครงการไฟฟาพลังน้ำสาละวินตอนบน
(MT) 2,650 MW (795 MW)

บริษัท น้ำเงี้ยบ 1
(NNP1PC) 289 MW (86.7 MW)

โครงการไฟฟา
พลังน้ำน้ำงึม 3 (NN3)
480 MW (120 MW)

โครงการ
RE 1

โครงการ
RE 3

โครงการ
RE 4

โครงการ
RE 5

โครงการ
RE 2

บริษัท Adaro
Indonesia (AI)

โครงการไฟฟา
พลังความรอนกวางจิ 1 (QT1)

1,320 MW (528 MW)

264 MW86.7 MW 264 MW

Commercial Operation Dates  
(2019-2029)

เป้าหมายสัดส่วนพลังงานของบริษัทในปี 2570  
Goal Investment Ratio of EGATi in 2027

Hydro, 1002, 59%
Thermal, 528, 31%

Renewable, 170, 10%

Total, 
1,700 MW

มีทั้งหมด 1,700 MW แบ่งเป็น
- Hydro         1,002 MW
- Thermal        528 MW
- Renewable    170 MW

PORTFOLIO by EGATi’s 
MW [2570]
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กลยุทธ์สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ในการสร้างความเติบโตอย่างยัง่ยนื บรษิทัมแีผนงานในการบรหิารโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันา (Business as Usual) 
โดยบริษัทจะต้องบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้ง 3 โครงการ ให้มีผลงานและความก้าวหน้าตามเป้าหมายดังนี้ 

1. บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด (โครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1) 
 มีเป้าหมายที่จะเริ่มกักเก็บน�้าในปี 2561 และจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 
 มีเป้าหมายที่จะจัดท�ารายงานการวางแผนภาษีของโครงการ และรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
(Environmental and Social Impact Assessment : ESIA) ให้แล้วเสร็จในปี 2561 ส�าหรับปี 2562 จะท�าการจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุน เจรจาข้อตกลงด้านการเงิน (Financial Close) และเริ่มท�าการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ 
ในปี 2566-2567 ตามล�าดับ

3. โครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง) 
 มเีป้าหมายในการจดัท�ารายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study Report : FSR) และรายงาน 
การศึกษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม (Environmental and Social Impact Assessment : ESIA) ภายในปี 2561 
และในปี 2562 จะด�าเนินการลงนามใน Memorandum of Agreement (MOA) กบัรฐับาลของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 
และลงนาม Tariff MOU กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (EGAT) ส�าหรบัปี 2563 มกีารวางแผนทีจ่ะลงนามในสญัญา 
ซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) สญัญาก่อสร้าง (EPC) และเจรจาข้อตกลงด้านการเงนิ (Financial Close) เพือ่ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์
ได้ภายในปี 2570 
 ในขณะเดียวกัน บริษัทจะต้องแสวงหาโครงการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติม จึงมีแผนงานในการแสวงหาโครงการศักยภาพ  
(Potential projects) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม 3 และโครงการ Renewable Energy เป็นต้น โดยบริษัทก�าหนด
เป้าหมายที่จะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในโครงการศักยภาพใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
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Strategy in sustainable growth development 
 In the development of sustainable growth, EGATi has management plan for the 3 existing projects 
(business as usual) to reach the following targets:

1. Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC) (Nam Ngiep 1 Hydropower Project) 
 The water storage will start in 2018 and the commercial operation date will be in 2019.

2. Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project 
 The reports of taxation plan and Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) will be completed 
in 2018. In 2019, the associate company will be established with the financial close and the start of the 
construction so as to meet the commercial operation date in 2023 and 2024 respectively.

3. Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton)
 In 2018, the feasibility study report (FSR) and report on the environmental and social impact  
assessment (ESIA) will be conducted. In 2019, EGATi will sign the Memorandum of Agreement (MOA) 
with the Republic of the Union of Myanmar and will sign the Tariff MOU with the Electricity Generating  
Authority of Thailand (EGAT). EGATi has a plan to sign the power purchase agreement (PPA), the contracting 
arrangement of engineering, procurement and construction (EPC) and financial close in 2020 in order to 
start the commercial operation in 2027.
 Meanwhile, EGATi will explore new investment opportunities in other potential projects such as Nam Ngum 3  
Hydropower Project, project on renewable energy, etc. It is expected to get approval for investment in a 
new potential project at the minimum.
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กลยุทธ์การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ 
 ในการด�าเนนิงานของบรษิทัเพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิในการบรหิาร บรษิทัจงึได้ก�าหนดแผนงานรองรบัการบรหิารงานของบรษิทั
ในทกุด้าน ทัง้ด้านการเงนิ ด้านกระบวนการท�างาน ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และด้านทรพัยากรบคุคล รายละเอียด
ของแผนงานในการบรหิารมดีงันี้

• แผนงานบริหารจัดการทางการเงิน : 
 บรษัิทก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะจดัท�า International Credit Rating ของบรษิทัภายในปี 2561 และจะจดัหาแหล่งเงนิทนุ
ส�าหรบัปี 2562-2570

• แผนเพิ่มความคล่องตัวในการด�าเนินงาน : 
 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะจัดท�าคู่มือการลงทุนและแบบสัญญามาตรฐานการลงทุนของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 
โดยจะเร่ิมน�าคู่มือการลงทนุและแบบสญัญาดงักล่าวมาใช้งานในปี 2562 เป็นต้นไป และให้มกีารปรบัปรงุคูม่อืการลงทนุอย่าง
ต่อเนื่อง 

• แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
 บริษัทก�าหนดเป้าหมายในปี 2561 ที่จะจัดท�าสถาปัตยกรรมด้านสารสนเทศองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อ
รองรับระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดยจะท�าการออกแบบ ติดต้ัง และทดสอบระบบ ERP ให้แล้วเสร็จ 
และน�ามาใช้งานในองค์กรภายในปี 2562 หลังจากนั้นจะให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 บริษัทก�าหนดเป้าหมาย
ท่ีจะจัดท�าระบบประมวลผลข้อมูลองค์กรเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของบริษัทร่วมทุน นอกจากนี้ บริษัทยังต้ังเป้าหมายที่จะมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพภายในปี 2570

• แผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล : 
 บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายในปี 2561 ให้บุคลากรร้อยละ 80 ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะด้าน  
Business Acumen รวมทัง้จดัการสรรหาบคุลากรให้ได้จ�านวนตามความต้องการของภารกจิ และในปี 2562 บริษทัต้ังเป้าหมาย 
ท่ีจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการด�าเนินงานในด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และให้มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทจะต้องมีการบริหารอัตราก�าลังให้มีกระบวนงานและแผนงานที่ชัดเจน
สอดคล้องกบัแผนธรุกิจ เพือ่ให้ได้ก�าลงัคนท่ีเพยีงพอเหมาะสม และเพือ่พฒันาให้ได้ความรูค้วามสามารถตามภารกจิของบรษิทั 
โดยจะต้องมีการทบทวนแผนงานทุกปี

กลยุทธ์สร้างการยอมรับจากสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 เพือ่ให้บรษิทัได้รบัการยอมรบัจากสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม บริษทัจึงได้ก�าหนดแผนการสร้างความร่วมมอืกบัผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสีย โดยการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะท�า
อย่างต่อเน่ืองทกุปี และแผนการสร้างความยัง่ยนืด้วยระบบธรรมาภบิาล โดยมเีป้าหมายในปี 2561 ท่ีจะจัดท�ากรอบธรรมาภบิาล 
ของบรษิทั และการจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในระบบธรรมาภบิาล นอกจากน้ี บริษทัจะต้องมรีะบบธรรมาภบิาล 
ตามกรอบของบรษัิท และน�าระบบธรรมาภบิาลมาใช้ให้เป็นส่วนหนึง่ของทกุกระบวนการ ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังจากนัน้
จะท�าการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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Strategy in management to excellence
 To achieve excellence in management, EGATi has prepared plans to support the management of the 
company in every area such as financial plan, working procedures, information technology system (IT) and 
human resource management. Details in management plans are as follows:

• Financial management plan 
 EGATi has a plan to prepare the International Credit Rating of the Company within 2018 and to find 
a source of fund for 2019-2027.

• Organizational Agility plan
 EGATi will complete the preparation of the Company’s handbook in investment and standard format 
for investment contract within 2018 and start to use in 2019. The above mentioned handbook will subject 
to continuous revision and improvement.

• Information technology system development plan
 In 2018, EGATi will prepare its enterprise architecture to support the Enterprise Resource Planning 
(ERP) system of which the design, installation and testing will be completed and put in use within 2019. 
The company has a plan to develop its data processing system to support the management and business 
decision and to support the information system development of the associate companies. Moreover, EGATi 
aims to have an efficient information technology management system within 2027.

• Human resource development plan
 It is planned that, in 2018, 80 percent of the human resource of EGATi must have been developed to 
increase their skill in business acumen. Moreover, human resource will be recruited to meet the demand. 
In 2019, the information technology system for human resource management will be developed with 
continuous improvement. Furthermore, in 2020, the human resources will be organized with a clear work 
process and work plan consistent with the business plan so as to have sufficient human resources to be 
trained as required by their job. The human resources plan will be revised annually.

Strategy in promoting recognition in CSR
 To gain social recognition in CSR, the Company has a plan for promoting relations with the stakeholders 
by organizing activities with participation of the stakeholders and activities in government collaboration. 
The above mentioned activities have been organized continuously every year. 
 Moreover, EGATi has a plan to promote sustainability by corporate governance. In 2018, the framework 
for EGATi’s corporate governance will be prepared together with activities to promote wide understanding 
of the corporate governance. Furthermore, the Company will prepare corporate governance in accordance 
with the framework and implement corporate governance as an integral part of every process within 5 years. 
Improvement and development will be carried out continuously both locally and overseas. 
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 บรษัิท กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (บรษิทั) ด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบตามหลกัการ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) 
และแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังก�าหนด มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้สภาวะธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ และมคีวามสอดคล้องกนัในทกุกระบวนการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่สนบัสนนุการ
ด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ มีการก�ากับดูแล ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรภายในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
 ความเสีย่งของบรษิทัได้บูรณาการควบคูไ่ปกบัการจดัท�าแผนธรุกจิ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
มีการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งประจ�าปี ตดิตาม ประเมนิผล และทบทวนความเพียงพอของแผนงานและมาตรการบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน มีการประเมินความเส่ียงทุกไตรมาส เพ่ือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทันต่อเหตุการณ์  
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงในทุกมิติ 
 การด�าเนินงานด้านความเสี่ยงของบริษัท ปี 2560 บริษัทด�าเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกลยทุธ์และการแข่งขัน ด้านการปฏิบัตงิาน ด้านการเงนิ และด้านการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ตามหลกัการของ สคร. 
เพือ่ให้ม่ันใจว่าบริษัทสามารถด�าเนนิงานได้ตามพนัธกจิ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น โดยมีการด�าเนินการแต่ละด้านดังนี้
 

การบริหารความเสี่ยง
Risk Management
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 EGATi has complied its risk management with the International Standard of the Committee of  
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) and the 
guidelines set forth by the State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance. EGATi has focused its risk 
management under the rapid change of business and in line with every system of business operation to 
support the efficient operation of the Company. Its risk management has been supervised and audited 
at an appropriate level taking into account the resource allocation within the framework of risk appetite. 
 EGATi’s risk has been integrated with business plan preparation under the supervision of the Audit 
and Risk Management Committee. Annual risk management plan has been prepared. The risk follow-up, 
assessment, review of the sufficiency of work plan and risk management measures have been conducted 
every month. Risk assessment has been carried out quarterly to monitor the situation closely and in time 
of crisis to ensure the shareholders that the Company has efficient risk management and could cope with 
any risks in every dimension. 
 In 2017, EGATi carried out risk management in 4 aspects namely, Strategic & Corporate Risk,  
Operational Risk, Financial Risk, and Compliance Risk according to the guidelines of the State Enterprise Policy  
Office to ensure its operation with transparency and equity, and achievement of the work plan efficiently 
enabling the creation of added value to the organization and the shareholders. The results of the risk 
management are as follows.
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน : 
 ทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน และเทคโนโลยี ควบคู่กับ
การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหาโครงการศักยภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัท 
(Growth Strengthening) ท่ีจะสามารถสร้างรายได้จากการลงทนุได้อย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัการสร้างความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ สนองการลงทุนตามนโยบายของภาครัฐ ปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุนทุกเดือน เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการแสวงหาโครงการศักยภาพอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังใช้กลยุทธ์สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ดี มีการสื่อสารผ่านการประชุมประจ�าไตรมาสแก่ผู้ถือหุ้น มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน�า
แผนงานไปปฏิบัติอย่างบูรณาการและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : 
 บริษัทประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนธุรกิจ
ของบรษัิท เพือ่บรหิารความเสีย่งให้ทนัต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็และซบัซ้อนมากขึน้ 
ท�าให้สามารถปรบัการท�างาน และหามาตรการป้องกนั เพ่ือให้บรรลุวตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้ทัง้ระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนี้
ยงัมีการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทกุเดือน เพ่ือติดตามและบรหิาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการเงิน : 
 บริษัทมุ่งเน้นการบริหารการเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว มีการประมาณการเงินลงทุนและจัดท�าแผนการจัดหาเงินทุน 
หมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้นทุนที่เหมาะสม ตามโครงสร้างการลงทุนของบริษัท สอดคล้องตามแผนธุรกิจที่วางไว้ 
โดยหาพันธมิตรผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพ และมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน เพ่ือให้มีแหล่งเงินทุนส�ารองอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างสมดุลของสินทรัพย์และหนี้สินใน 
สกลุเงินต่างประเทศ รวมทัง้จดัสรรรายได้ในสดัส่วนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัต้นทนุให้มากทีส่ดุทีจ่ะเป็นไปได้ ทัง้นีร้ายได้ 
จากเงินปันผลที่ได้รับ บริษัทจะน�ามาส�ารองเป็นสกุลเงินต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและใช้ใน
การลงทุนในอนาคต 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : 
 บริษัทมีแผนงานและมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการจัดท�ากฎระเบียบด้านบัญชีการเงิน การจัดท�า
รายงานเบื้องต้นด้านกฎหมายการลงทุนของประเทศที่จะไปลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
ในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้สมบูรณ์มากขึ้น สามารถน�ามาใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การด�าเนนิงานของบรษิทั มุง่เน้นการสร้างความเตบิโตอย่างมัน่คงในระยะยาว ตามหลกัการก�ากบัดแูลทีด่แีละการตดิตาม
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถจัดการ 
และบรหิารได้  ท�าให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่ง สนบัสนนุให้การด�าเนนิงานของบริษทับรรลุเป้าหมายตามแผนธรุกจิทีว่างไว้ 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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Strategic & Corporate Risk : 
 The direction of EGATi operation has supported the economic, social energy and technological change 
and the development of sustainable growth by searching for potential projects to respond to the strategy 
of growth strengthening to generate revenue from the investment on a continuous basis. 
 In response to the government policy of investment and international cooperation, in 2017, EGATi held 
the monthly meeting of Investment Management Committee to follow up the progress of the search for 
potential project.
 For stakeholders, the Company used communicative strategy to promote understanding. Moreover, 
communications with the shareholders were conducted via the quarterly meetings. Communications 
between the Management and the employees were on the action plan implementation in integration to 
achieve the set target. 

Operational Risk :
 EGATi has assessed organizational risk together with project risk by responsible units for the work plan/
projects which support the business plan of the Company in order to manage risk in time of the current 
situation and the trend of abrupt change which becomes more complex. Therefore, working procedure 
has been adjusted and preventive measures have been prepared to achieve the set objective both in  
short-term and long-term. Moreover, meetings of the Audit and Risk Management Committee with members of  
the Board of Directors were held every month to a follow-up and manage the occurred risk closely. 

Financial Risk :
 In the short-term and long-term financial management, EGATi has estimated the investment and  
prepared the working capital financing plan in an appropriate proportion of capital based on its investment 
structure and in line with its business plan. EGATi has searched for potential co-investor which has good 
relations with financial institutions so as to have the source of capital reserve continuously. Furthermore, 
analysis and monitoring of the exchange rate volatility has been undertaken to keep the balance of assets 
and liabilities in foreign currencies as well as the allocation of revenue in an appropriate proportion and 
consistent with the capital as much as possible. For the dividend income, the Company has reserved it in  
foreign currency to prevent the risk of exchange rate and to be used for the investment in the future.

Compliance Risk :
 EGATi has plans and preventive measures for the impact which may arise by preparing accounting 
and financial regulations, preliminary report on law of investment of the country which EGATi will invest, 
so that the Company can perform its work properly. In 2017, EGATi has developed the internal control 
system to be more complete for efficient management.
 EGATi has focused on the long-term growth strengthening based on the corporate governance and the 
close follow-up of the progress of its operation. As a result, the Company’s risk management has achieved 
the target.  EGATi is confident that the risk management will fully support the operation of EGATi to be 
successful according to its business plan.
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โครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1 
ตัง้อยูบ่นแม่น�า้เงีย้บ ในแขวงบอลคิ�าไซ อยูห่่างจากเมอืงหลวงไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนอื ประมาณ 145 กโิลเมตร ลกัษณะ
โครงการเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด แบ่งเป็น 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนหลัก 269 เมกะวัตต์ และเขื่อนรอง 20 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมด 
289 เมกะวัตต์
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โครงการไฟฟ้า 
พลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1 

รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้ง :     แม่น�้าเงี้ยบ แขวงบอลิค�าไซ 
     ตอนกลางของ สปป.ลาว
ประเภทโรงไฟฟ้า :   Storage Dam
เชื้อเพลิง :    พลังน�้า
ก�าลังการผลิต :   289 เมกะวัตต์
ก�าลังการผลิตส่วนของบริษัท : 86.7 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ :   27,000 ล้านบาท
เงินลงทุนส่วนของบริษัท :  2,550 ล้านบาท
ก�าหนด COD :    ปี 2562
โครงสร้างผู้ถือหุ้น :   EGATi 30%
     Kansai 45%
     LHSE 25%
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คณะกรรมการ บริษัท 
กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

BOARD OF DIRECTORS

ส่วนพัฒนาธุรกิจพลังน�้า
HYDRO POWER BUSINESS DEVELOPMENT 
DEPARTMENT

ส่วนพัฒนาธุรกิจพลังความร้อน
THERMAL POWER BUSINESS DEVELOPMENT 
DEPARTMENT

ส่วนพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
RENEWABLE ENERGY AND OTHER BUSINESS 
DEVELOPMENT DEPARTMENT

ส่วนสิ่งแวดล้อมโครงการ
PROJECT ENVIRONMENT DEPARTMENT

ส�านักงานตัวแทนบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
REPRESENTATIVE OFFICE IN THE SOCIALIST 
REPUBLIC OF VIETNAM 

ส่วนบริหารโครงการ
PROJECT MANAGEMENT 
DEPARTMENT

โครงการพลังน�้า
HYDRO POWER PROJECT

โครงการพลังความร้อน
THERMAL POWER PROJECT

ส่วนแผนธุรกิจ
CORPORATE PLANNING  
DEPARTMENT

ส่วนบริหารการลงทุน
INVESTMENT MANAGEMENT  
DEPARTMENT

ส่วนจัดการธุรกิจในเครือ
PORTFOLIO MANAGMENT  
DEPARTMENT

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายวางแผนและ
บริหารการลงทุน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่
PRESIDENT

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT

BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION PROJECT MANAGEMENT 
DIVISION CORPORATE PLANNING 

AND PORTFOLIO 
MANAGEMENT DIVISION

International

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ
EXECUTIVE VICE PRESIDENT - DEVELOPMENT
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โครงสร้างองค์กร
O R G A N I Z A T I O N  C H A R T

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร

ส่วนทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

ส่วนพัสดุและจัดหา
PROCUREMENT DEPARTMENT

ส่วนงานคณะกรรมการ
CORPORATE SECRETARY DEPARTMENT

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
INFORMATION TECHNOLOGY AND CORPORATE 
COMMUNICATIONS DEPARTMENT 

ส่วนบริหารทั่วไป
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

ส่วนสัญญา
CONTRACTS DEPARTMENT

ส่วนนิติกร
LEGAL AFFAIRS 
DEPARTMENT

ส่วนบัญชี
ACCOUNTING 
DEPARTMENT

ส่วนการเงินและภาษี
FINANCE AND 
TAX DEPARTMENT

ส่วนงบประมาณ
BUDGET DEPARTMENT

ฝ่ายบริหารองค์กร ฝ่ายกฎหมายฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

ส่วนตรวจสอบภายใน

EXECUTIVE VICE PRESIDENT - CORPORATE MANAGEMENT

CORPORATE 
ADMINISTRATION DIVISION

LEGAL DIVISION ACCOUNTING AND 
FINANCE DIVISION

AUDIT AND RISK MANAGEMENT 
COMMITTEE

INTERNAL AUDIT 
DEPARTMENT

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT 

DIVISION

คณะกรรมการบริหารการลงทุน
INVESTMENT MANAGEMENT  

COMMITTEE 



 โครงสร้างการจัดการองค์กรของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (EGATi) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
และฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบายและก�ากับดูแลกิจการของ EGATi รวมถึงการแต่งต้ังฝ่ายบริหาร
ของ EGATi ขณะที่ฝ่ายบริหารท�าหน้าที่บริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด
 คณะกรรมการบริษัท EGATi ในปี 2560 แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์
ต่อ EGATi ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. คณะกรรมการบริษัท EGATi
 1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง

• คณะกรรมการบริษัท EGATi ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่เกิน 11 คน 
• กรรมการบริษัท ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ

ของบริษัท และต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ไม่ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในรฐัวสิาหกจิอืน่นอกจาก EGATi เกนิ 2 แห่ง รวมทัง้ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

• ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการบรษิทั EGATi และคณะกรรมการเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธาน
กรรมการ

โครงสร้างการจัดการองค์กร
Structure of Organization Management
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 The organizational structure of EGATi comprises the Board of Directors and the Executives. The Board 
of Directors are policy maker who ensure good governance in the company which includes appointing 
the Executives. The Executives are in charge of the administration in accordance with the given policies 
and strategies. 
 In 2017, the EGATi Board of Directors consists of the experts whose knowledge and capacities are 
beneficial to the company. The qualification of the Board of Directors has been examined and ensured 
to comply with the Act on Standards for Qualification of Board of Directors Members and Employees of 
State Enterprises, B.E. 2518 (1975) and its amendment.

1. EGATi’s Board of Directors 
 1.1 Composition, Qualifications, and Appointment 

• The Board of Directors comprises not more than 11 members.
• Directors shall be of Thai nationality, not more than 65 years of age who have qualification and 

experiences appropriate to the business of the company. Members shall not be political officers 
or political party members and not hold more than 2 positions in other state enterprises other 
than at EGATi. They shall not possess any qualities prohibited by law.

• Meeting of Shareholders shall elect the Board of Directors. The Board of Directors shall elect 
one of its own committee to become the Chairman.
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 1.2 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  อ�านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กรรมการมีอ�านาจดังนี้

• ก�าหนดนโยบาย และก�ากับฝ่ายบริหารของบริษัทให้ด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• สอบทานนโยบาย วสิยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายทางยทุธศาสตร์ของบริษทัร่วมกบัฝ่ายบริหารอย่างสม�า่เสมอ 
และเมื่อมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ

• ออกระเบียบเพื่อใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

 โดยสรุป กรรมการบริษัท EGATi มีหน้าที่ดังนี้
1.  ปฏิบตัหิน้าทีแ่ละด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น

2. จดัให้มีการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั
3. จัดให้มีการท�างบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน รวมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และน�าเสนอต่อที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ�าปีเพือ่ขออนมุติัภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
และจัดส่งส�าเนางบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล

4. ไม่อาจท�าการในฐานะเป็นกรรมการของบรษัิทในกรณทีีก่รรมการมปีระโยชน์ได้เสียในกจิการดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในลักษณะที่เป็นการขัดกันกับประโยชน์ได้เสียของบริษัท

5. ไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษทั หรือเข้าเป็นหุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วน 
ประเภทไม่จ�ากัดความรับผิดท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ต้องส่งส�าเนารายชือ่ผูถ้อืหุน้และผูท้ีข่าดจากการเป็นผูถ้อืหุน้ไปยงันายทะเบยีนอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ ภายใน 14 วนั 
นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. มฐีานะทีเ่ป็นกรรมการของรฐัวสิาหกจิ ต้องยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิของตน คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่
บรรลนิุตภิาวะต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ทกุครัง้ทีเ่ข้ารบัต�าแหน่ง 
ทกุสามปีทีอ่ยูใ่นต�าแหน่ง เมือ่พ้นจากต�าแหน่ง และเมือ่พ้นจากต�าแหน่งครบหนึง่ปี ตามแบบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก�าหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบก�าหนดดังกล่าวแล้วแต่กรณี
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 1.2 Authority and Responsibilities
 The authority of the Board of Directors are as stated in the company’s regulations which have been 
registered with the registrar of the Office of the Company Limited and Partnership Registration of the Department 
of Business Development, Ministry of Commerce, in accordance with the Civil and Commercial Code and the 
Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999). The authority of the Board of Directors is as follows:

• Establish policies and regulate the Executives of the company to operate the business according 
to the law, objectives, regulation of the company and resolutions of the shareholders’ meeting. 

• Review policies, strategies, vision and strategic goals of the company in cooperation with the 
Executives regularly and when there is any significant changing factor on the business. 

• Lay down regulations in compliance with the objectives of company.

 In summary, EGATi Board of Directors has the following responsibilities:
1. Perform the duties and operate in compliance with the laws, objectives, and regulations of the company  

as well as the resolutions of the shareholders’ meeting in Good Faith. Additionally, they must be 
on the watch to protect the interests of the company and the best interests of the shareholders.

2. Hold the Annual General Meeting for the shareholders within four months after the end of the 
financial year of the company.

3. Provide balance sheet and profit and loss accounts as well as submitting the audit record to the  
shareholders at the Annual General Meeting for approval within four months after the end of the financial 
year of the company. The Board of Directors must also submit the balance sheet and provide a copy to 
the Registrar within one month from the date that the shareholders’ meeting approved the balance sheet.

4. Ones cannot be part of the Board of Directors if they have interests in the company, directly or 
indirectly, in a manner that is contrary to the interests of the company.

5. Must not operate a business with the same nature and in competition with the company or 
be a partner in a partnership of unlimited liability in the businesses of the same nature and in  
competition with the company, unless consented by a shareholders’ meeting.

6. Must submit a copy of the list of shareholders and the absent shareholders to the registrar at 
least once a year, within 14 days from the date of the General Meeting of Shareholders.

7. As a Board Member for a state enterprise, one must submit a bank account showing assets and 
liabilities and those of their spouses’ and minor children to the Commission Against Corruption 
(NCCC) whenever taking the position, every three years in the position and one year after retiring 
from the position according to the NCCC within 30 days from the due date of each case.
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 1.3 รายนามคณะกรรมการบริษัท EGATi
1. นายกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์  ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสา  กาญจนสาย  กรรมการ
3. พันเอกหญิงอรอนงค์   พุกกะคุปต์  กรรมการ
4. นายสุพันธุ์   มงคลสุธี   กรรมการ
5. นายสุชาลี   สุมามาลย์  กรรมการ
6. นายวันชัย   หงส์เชิดชัย  กรรมการ
7. นายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร  กรรมการ
8. นางจุรีย์   สมประสงค์  กรรมการ
9. นายวัชรา   เหมรัชตานันต์  กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการชุดย่อย
 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

มีอ�านาจและหน้าที่ในการก�ากับดูแลเรื่องดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

บรษัิท ความเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีการปรบัปรงุ
แก้ไขของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่ผู้สอบบัญชีและส�านักงาน 
ตรวจสอบภายใน กฟผ. เสนอแนะ จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อประเมินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยง รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบและรายงานผล

3. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างการก�าหนด
ยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง

4. ด�าเนินการเพื่อให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
5. ประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต้อง

ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
6. จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและรายงานประจ�าปี เสนอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เรื่องใดที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย และรายงานคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ หากไม่มข้ีอทกัท้วงให้ถอืว่าเรือ่งนัน้ได้รบัความเหน็ชอบ
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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 1.3 Members of the Board of Directors
1. Mr. Kornrasit Pakchotanon Chairman
2. Miss Rasa Kanchanasai Member
3. Colonel Onanong Pookkakupt Member
4. Mr. Supant Mongkolsuthree Member
5. Mr. Suchalee Sumamal Member
6. Mr. Wanchai Hongcherdchai Member
7. Mr. Boonyanit Wongrukmit Member
8. Mrs. Juree Somprasong Member
9. Mr. Watchara Hemruchatanun Member and Secretary

2. Board Committees
 2.1 Audit and Risk Management Committee

Has the duties and responsibilities to supervise the following:
1. Check the adequacy and effectiveness of internal control and risk management of the company.  

Check the reliability of financial reporting and that the disclosure is in accordance with the 
accounting standards. Improve and correct the Executives regarding the internal control and 
risk management as advised by the recommendations of auditors and the Office of Internal 
Audit of EGAT’ experts and professionals.

2. Review policies and control system that was set up to assess risk management and control 
including monitoring and reporting process.

3. Ensure compliance with the risk management framework by integrating between strategy and 
risk management.

4. Provide a framework for risk management that is adequate and effective.
5. Hold at least four meetings per year, with the quorum of the Audit and Risk Management 

Committee shall consist of not less than 2 in 3.
6. Prepare quarterly operating Performance Reports and the Annual Report and submit to 

The Board of Directors. If an action done under the power instructed to the Audit and Risk 
Management Committee and that the Board of Directors have acknowledged it without any 
objection is deemed to have received the approval from the Board of Directors.

7. Perform other tasks assigned by The Board of Director under the power of the Audit and Risk 
Management Committee.
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รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
1. นางสาวรสา กาญจนสาย  ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย  หงส์เชิดชัย  กรรมการ
3. นางจุรีย์  สมประสงค์      กรรมการ

 2.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุน 
มีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายการลงทุน การร่วมทุน และการร่วมมือพัฒนาธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินงานได้ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายนามคณะกรรมการบริหารการลงทุน
1. นายสุพันธุ์   มงคลสุธี       ประธานกรรมการ 
2. พันเอกหญิงอรอนงค์  พุกกะคุปต์  กรรมการ
3. นายสุชาลี   สุมามาลย์  กรรมการ
4. นายวันชัย   หงส์เชิดชัย  กรรมการ
5. นายบุญญนิตย์   วงศ์รักมิตร  กรรมการ 
6. นายวัชรา   เหมรัชตานันต์         กรรมการและเลขานุการ

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง และอาจเพ่ิมเติมตามความจ�าเป็น 
โดยคณะกรรมการบรษิทัสามารถขอเอกสารข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของ EGATi จากฝ่ายบรหิาร เพือ่ประกอบการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน 
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีการประชุมตามความจ�าเป็นของงาน 
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Members of the Audit and Risk Management Committee
1. Miss Rasa Kanchanasai Chairman
2. Mr. Wanchai Hongcherdchai Member
3. Mrs. Juree Somprasong Member

 2.2 Investment Management Committee
Has the following duties and responsibilities:
1. Provide investment policies for joint ventures and the joint development of its business.
2. Consider investment opportunities before presenting to the Board of Directors.
3. Appoint working groups to work as appropriate.
4. Perform other tasks as assigned by the Board of Directors.

Members of the Committee on Investment Management
1. Mr. Supant Mongkolsuthree Chairman
2. Colonel Onanong Pookkakupt Member
3. Mr. Suchalee Sumamal Member
4. Mr. Wanchai Hongcherdchai Member
5. Mr. Boonyanit Wongrukmit Member
6. Mr. Watchara Hemruchatanun Member and Secretary

3. Meeting of the Board of Directors and Board Committees
 The Board of Directors must hold regular meetings at least once a month and possibly more as needed. 
The Board of Directors can request information about the company’s operations from the Executives to 
accompany in each meeting each time. Similar to the Board of Directors, the Audit and Risk Management 
Committee must hold a meeting on a monthly basis. The Investment Management Committee will hold 
meetings when there is necessity.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

56
ร า ย ง า น ป ระ จำา ปี  2 5 6 0



การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Chulalongkorn 

University

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Training Programs held by Thai Institute of Directors (IOD)

 Role of the Chairman Program (RCP)

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Financial Statements for Directors (FSD)

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Director Certification Program (DCP)

• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Chartered Director Class (CDC)

• หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard  
Business School, USA

 Advanced Management Program, Harvard Business School, USA

• หลกัสตูร Senior Executive Program สถาบนับณัฑติบริหารธรุกจิ
ศศนิทร์

 Senior Executive Program, Sasin Graduate Institute of Business 

Administration of Chulalongkorn University

• หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง 
สถาบันพระปกเกล้า

 Public Economics Management for Executives, King Prajadhipok’s  

Institute

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการ
พลังงาน

 Executive Program in Energy Literacy, Thailand Energy Academy

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
สถาบันพระปกเกล้า

 Promotion of Peaceful Society, King Prajadhipok’s Institute

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 Governor, EGAT

• รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 Deputy Governor - Generation, EGAT

• รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 Deputy Governor - Business Development, EGAT

• ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 Assistant Governor - Generation 3, EGAT

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
 Board member, Electricity Generating Public Company Limited 

(EGCO) 

การเข้าร่วมประชุม 
Meeting Attendance (times)  12/14

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
Mr. Kornrasit Pakchotanon

  
วัน/เดือน/ปี เกิด  Date of Birth

 1 พฤษภาคม 2501  May 1, 1958

Chairman
ประธานกรรมการ
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นางสาวรสา  กาญจนสาย
Miss Rasa Kanchanasai
  
วัน/เดือน/ปี เกิด  Date of Birth
20 มกราคม 2502  January 20, 1959

Board Member
กรรมการ

วิชาชีพพิเศษ
Special Certificates 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 Certified Public Accountant (CPA)

• Certified Professional Internal Auditor (CPIA)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์
 Master of Science (Economics), Kasetsart University

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

 Bachelor of Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng 

University                       
• หลักสูตร Finance for Executives จัดโดย Kellogg School of 

Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
 Finance for Executives Program, Kellogg School of Management, 

USA

• หลักสูตร University of Oxford, Said Business School 
ประเทศอังกฤษ

 University of Oxford Program, Said Business School, England

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences
• ผู้อ�านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 รักษาการในต�าแหน่งที่

ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

 Director of the State Enterprise Development Department 2,  
Acting as Consultant in the State Enterprise Appraisal, State  

Enterprise Policy Office

• ผู้อ�านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

 Director of the State Enterprise Development Department 2, 

State Enterprise Policy Office

• ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

 Director of the State Enterprise Development Bureau 2, State 

Enterprise Policy Office

• ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

 Director of the State Enterprise Development Bureau 1, State 

Enterprise Policy Office

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
• ผู้อ�านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 ส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 Director of the State Enterprise Development Department 2, 

State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance

• กรรมการ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ากัด
 Member of the Board of Directors, National Broadband Network 

Company Limited

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)  13/14
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ รฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รังสิต
 Doctor of Philosophy in Public Administration, Rangsit University 

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 Master of Public Administration, Rangsit University

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

 Bachelor of Political Science (Public Administration), Thammasat  
University

• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 54
 Army War College Course (class 54)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Director Certification Program (DCP) (class 225), Thai Institute of 
Directors (IOD)

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• นายทหารปฏิบัติการ ประจ�าส�านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
 Operations Officer, Office of the Army Comptroller

• คณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 Member of the Subcommittee to consider the 2016 integrated 

budget of provinces, provincial groups and local administration 
• คณะท�างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 Member of the Working Group of the Minister of Energy

• อนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 Member of the Subcommittee to evaluate the result of the 
implementation of the projects under the energy conservation 

fund, Ministry of Energy

• คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงาน (energy storage)

 Member of the Technical Advisory Group to consider the  
research and development of the energy storage

• คณะท�างานประจ�ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

 Member of the Working Group of Minister of Social Development  
and Human Security

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
-

การเข้าร่วมประชุม 
Meeting Attendance (times)  14/14

พันเอกหญิงอรอนงค์ พุกกะคุปต์
Colonel Onanong Pookkakupt

  
วัน/เดือน/ปี เกิด  Date of Birth 

6 ตุลาคม 2504  October 6, 1961

Board Member
กรรมการ
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นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
Mr. Supant Mongkolsuthree

วัน/เดือน/ปี เกิด  Date of Birth
25 เมษายน 2501  April 25, 1958

Board Member
(เข้ารับต�าแหน่งวันที่ 10 มกราคม 2560)
(Since January 10, 2017)

กรรมการ

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

รามค�าแหง
 Doctor of Philosophy in Economics (Honorary degree),  

Ramkhamhaeng University

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Public Administration, Chulalongkorn University

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University สหรัฐอเมริกา
 Master of Business Administration, City University, USA

• ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 Bachelor of Management Science, Sukhothai Thammathirat 

Open University

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences
• ประธานกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 Chairman of the Board of Directors, Synnex (Thailand) Public 

Company Limited

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
• ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 Honorary Chairman, the Federation of Thai Industries

• รองประธานคณะกรรมการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
 Vice Chairman of the Board of Directors, T.K.S. Technologies 

Public Company Limited

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 Member, the National Legislative Assembly, Secretariat of the Senate

• ประธานกรรมการส่งเสรมิกจิการ/กรรมการสภาโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ
แห่งชาติ

 Chairman of Activity Promotion, Council of Royal Police Cadet Academy

• ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 Advisor to the President, Thai Listed Companies Association 

(TLCA)

• กรรมการบริหาร บจ. มงคลสุธีโฮลดิ้ง
 Member of the Board of Directors, Mongkolsuthree Holding 

Company Limited

• กรรมการบริหาร บจ. ที.เค.เอส. สยามเพลส แมนเนจเม้นท์
 Member of the Board of Directors, T.K.S Siam Press Management  

Company Limited

• ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 Chairman, the Federation of Thai Industries

• รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 Vice Chairman, the Federation of Thai Industries

• ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 Chairman, RFID Institute of Thailand, the Federation of Thai  

Industries

• ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 Chairman, Institute of Information and Communication,  

the Federation of Thai Industries

• กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิคณะกรรมการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา
 Committee member, Student Loan Fund

• กรรมการบริหาร บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์
 Member of the Board of Directors, Prism Solutions Co., Ltd.

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

 Member, Council of Rajamangala University of Technology  

Rattanakosin

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)  11/14
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 Master of Public Administration, Sripatum University

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/ 
2017

 Director Accreditation Program (DAP) (class 142/2017), the Thai 

Institute of Directors

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

 Executive program in energy (class 9), Thailand Energy Academy

• หลกัสตูรผูต้รวจราชการกระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 Training course for inspectors general, Fiscal year 2016, Office 

of the Civil Service Commission 
• หลักสูตรผู้บริหารด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นท่ี 4 สถาบัน

พัฒนานักกฎหมายมหาชนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 Executive program for legal officers (class 4), Public Law training 

and Development Institute, Office of the Council of State

• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)  
รุ่นที่ 6 ส�านักงานศาลปกครอง

 Administrative justice for executives (class 6), Office of the  

Administrative Court 

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวง ส�านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
 Head of Inspector General, Office of the Permanent Secretary, 

Ministry of Energy

• ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 Inspector General, Office of the Permanent Secretary, Ministry 

of Energy

• รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน

 Deputy Director, Energy Policy and Planning Office, Ministry of 

Energy

• ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

 Director, Petroleum and Petrochemical Bureau, Energy Policy 
and Planning Office, Ministry of Energy

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 
 Member of the Board of Directors, Thai Oil Public Company 

Limited 

การเข้าร่วมประชุม 
Meeting Attendance (times)  12/14

นายสุชาลี สุมามาลย์
Mr. Suchalee Sumamal 

  
วัน/เดือน/ปี เกิด  Date of Birth

 22 กุมภาพันธ์ 2501  February 22, 1958

Board Member
(เข้ารับต�าแหน่งวันที่ 17 มกราคม 2560)

(Since January 17, 2017)

กรรมการ
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นายวันชัย หงส์เชิดชัย
Mr. Wanchai Hongcherdchai
 
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth
16 เมษายน 2501 April 16, 1958

Board Member
(เข้ารับต�าแหน่งวันที่ 17 มกราคม 2560) 
(Since January 17, 2017)

กรรมการ

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Business Administration, Chulalongkorn University

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 Training  programs  organized  by the Thai Institute of Directors (IOD)
 - Director Certification Program (DCP)

 - Director Accreditation Program (DAP)

• หลักสูตร Utility Executive Course at University of Idaho, 
USA

 Utility Executive Course, University of Idaho, USA

• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 Strategic CFO in Capital Markets Program, The Stock Exchange 

of Thailand

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับสูง (นยปส.) สถาบันการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติสัญญาธรรมศักดิ์

 Anti-Corruption Course for Executives, Office of the National 

Anti-Corruption Commission

• หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 Leader Program, Capital Market Academy

• หลกัสูตร Postgraduate Certificate in Finance and Management  
London School of Business & Finance

 Postgraduate Certificate in Finance, London School of Business 

and Finance, England

• หลักสูตรนักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและ 
การคลัง

• หลักสตูรนกัการคลงัมอือาชพี สถาบนัวทิยาการเศรษฐกจิและการคลงั
 Training  programs organized  by the Economics and Finance 

Academy (EFA) 
 - Finance Management Program

 - Finance Professional Program

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences
• รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ท�าหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน 

(Chief Financial Officer : CFO) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 Deputy Governor - Account and Finance, EGAT                              

 Serving as Chief Financial Officer (CFO) of EGAT

• ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี
 Assistant Governor – Account, EGAT

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
-

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)  12/14
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (Energy Management) University of 

Montreal, Canada
 Master of Business Administration (Energy Management),  

University of Montreal, Canada

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Master of Business Administration (Business Administration), 

Chiang Mai University

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Chiang Mai 

University

• หลักสูตรวิทยาการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ ่นที่ 1 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

 Advanced Master of Management Program (class 1), National 

Institute of Development Administration

• หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard  
Business School, USA

 Advanced Management Program, Harvard Business School, USA

• หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ

 Leadership Succession Program, Institute of Research and  

Development for Public Enterprises (IRDP)

• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 Director Certification Program, the Thai Institute of Directors

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
 Deputy Governor - Business Development, EGAT

• รองผู้ว่าการกิจการสังคม
 Deputy Governor - Corporate Social Affairs, EGAT

• ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ

 Assistant Governor – Business Administration, EGAT

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
-

การเข้าร่วมประชุม 
Meeting Attendance (times)  13/14

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
Mr. Boonyanit Wongrukmit

  
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth 

 22 สิงหาคม 2506 August 22, 1963

Board Member
(เข้ารับต�าแหน่งวันที่ 17 มกราคม 2560) 

(Since January 17, 2017)

กรรมการ
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นางจุรีย์ สมประสงค์
Mrs. Juree Somprasong
 
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth
7 กรกฎาคม 2500 July 7, 1957

Board Member
(17 มกราคม – 30 กันยายน 2560)
(January 17 – September 30, 2017)

กรรมการ

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of California, USA
 Master of Law, University of California, USA

• ปรญิญาตรี นติศิาสตร์ เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 Bachelor of Law (2nd Honors), Chulalongkorn University 
• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Training programs organized by the Thai Institute of Directors 

(IOD)
 - Director Certification Program (DCP)

 - Director Certification Program (Advance) 

• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง ส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา

 Executive program for legal offices (class 4), Public Law training 

and Development Institute, Office of the Council of State

• หลักสูตรพัฒนานักบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ 
การคลัง

 Executive Development Program, Fiscal Policy Research  

Institute Foundation

• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ส�านักงานอัยการสูงสุด
 Office of the Attorney General

• หลกัสตูร Director Certification Program (Advanced) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group
 Masterful Coaching Workshop, Hay Group

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences
• รองผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย
 Deputy Governor - Legal Affairs and Corporate Governance, 

EGAT

• ทีป่รกึษาระดบั 14 สงักดัผูว่้าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
 Advisor Level 14 to Office of the Governor, EGAT

• ผู้ช่วยผู้ว่าการส�านักกฎหมาย
 Assistant Governor – Legal Affairs Bureau, EGAT

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
-

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)  10/10
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย
 Master of Engineering, Asian Institute of Technology

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Bachelor of Engineering, Kasetsart University

• หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 128 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Financial Statements for Directors Program (Class 128), Thai 

Institute of Directors Association

• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 81 

 Training Program for Senior Executive (Class 81), Office of the 

Civil Service Commission

• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 179  

 Director Certification Program (Class 179), Thai Institute of  

Directors Association (IOD)

• หลกัสตูร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
 EGAT New Leader Development Program (ENLP) 
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP)

• หลักสูตร EGAT Get Ready Program III (EGRP III) 
 EGAT Get Ready Program III (EGRP III) 

• หลักสูตร Middle Management Program (MMP) 
 Middle Management Program (MMP) 

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 President, EGATi  
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บรหิาร บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จ�ากดั  
 Executive Vice President – Administration, EGATi

• วศิวกรระดบั 13 สงักดัรองผู้ว่าการพฒันาธรุกจิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย

 Engineer Level 13 under Deputy Governor - Business Development,  
EGAT

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
-

การเข้าร่วมประชุม 
Meeting Attendance (times)  14/14

นายวัชรา  เหมรัชตานันต์
Mr. Watchara Hemruchatanun

  
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth

 11 สิงหาคม  2501 August 11, 1958

Board Member 
and Secretary

กรรมการและเลขานุการ
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คณะผู้บริหารบริษัท
Executives
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย
 Master of Engineering, Asian Institute of Technology

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Bachelor of Engineering, Kasetsart University

• หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 128 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 Financial Statements for Directors Program (Class 128), Thai 

Institute of Directors Association     
• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์และ

คุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 81 
 Training Program for Senior Executive (Class 81), Office of the 

Civil Service Commission

• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 179  

 Director Certification Program (Class 179), Thai Institute of  

Directors Association (IOD)

• หลกัสตูร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
 EGAT New Leader Development Program (ENLP) 
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP)

• หลักสูตร EGAT Get Ready Program III (EGRP III) 
 EGAT Get Ready Program III (EGRP III)

• หลักสูตร Middle Management Program (MMP) 
 Middle Management Program (MMP) 

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
 President, EGATi 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บรหิาร บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จ�ากดั  
 Executive Vice President – Administration, EGATi

• ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธรุกจิ 1 บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั 
 Vice President, Business Development Division 1, EGATi 
• วศิวกรระดบั 13 สงักดัรองผู้ว่าการพฒันาธรุกจิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย
 Engineer Level 13 under Deputy Governor - Business Development,  

EGAT

นายวัชรา  เหมรัชตานันต์ 
Mr. Watchara Hemruchatanun 

 
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth

11 สิงหาคม  2501 August 11, 1958

President
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล
Mr. Adisak Suriyavanagul
  
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth  
18  ธันวาคม 2500 December 18, 1957

Senior Executive Vice President
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
 Master of Engineering, Chulalongkorn University

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 Bachelor of Engineering, Kasetsart University

• หลกัสตูร Financial Statements for Directors รุน่ที ่27 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Financial Statements for Directors Program (Class 27), Thai  

Institute of Directors Association

• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP)

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู : ผูน้�าทีม่วีสิยัทศัน์และคณุธรรม รุน่ที ่84  
(นบส.84)

 Training Program for Senior Executive (Class 84), Office of the 

Civil Service Commission

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 
 Senior Executive Vice President, EGATi

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จ�ากดั

 Executive Vice President – Development, EGATi

• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด

 Vice President – Corporate Planning and Portfolio Management 

Division, EGATi

• วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 Engineer Level 13 to the Deputy Governor - Policy and Planning, 
EGAT
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Bachelor of Arts, Chulalongkorn University

• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่63 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Company Secretary Program (CSP) (Class 63), Thai Institute of 

Directors Association

• หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู  
สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.12)   

 Public Economics Management for Executives (Class 12), King 

Prajadhipok’s Institute    
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP)

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 
 Financial and Fiscal Management Program For Senior Executive 

(Class 4)

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร บริษัท กฟผ. อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด
 Executive Vice President - Corporate Management, EGATi

• ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารองค์กร บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั
 Vice President – Corporate Administration Division, EGATi

• ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด

 Assistant Secretary of EGATi’s Board of Directors

• ผู้อ�านวยการฝ่ายประจ�าสายงานรองผู้ว่าการพฒันาธรุกจิ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 Division Director under the line of Deputy Governor - Business 

Development, EGAT

• วิทยากรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 Administrative Officer Level 12 to the Deputy Governor - Policy 
and Planning, EGAT

นางสุธนา กาญจนพิบูลย์
Mrs. Suthana Kanchanapibul

 
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth

20 กันยายน  2502 September 20, 1959

Executive Vice President - 
Corporate Management

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ - บริหาร
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นายภากร  สงวนทรัพยากร 
Mr. Pakorn Snguansuppayakorn 
  
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth  
26 พฤษภาคม 2503 May 26, 1960

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Bachelor of Engineering, Khonkaen University

• หลกัสตูร Water Development Economics ส�านกังานพลังงาน
แห่งชาติ 

 Water Development Economics Program, National Energy Policy 

Council (NEPC)

• หลักสูตร Planning and Control in Construction Project  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 Planning and Control in Construction Project, Asian Institute of 
Technology

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด
 Executive Vice President - Development, EGATi

• รักษาการผู้จัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด

 Acting Vice President - Business Development Division, EGATi

• ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธรุกจิ 2 บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั
 Vice President - Business Development Division 2, EGATi

• ผู้จัดการส่วนพลังความร้อน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 บริษัท กฟผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

 Manager, Thermal Power - Business Development Division 2, 

EGATi

• วศิวกรระดบั 12 สงักดัรองผู้ว่าการพฒันาธรุกจิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย

 Engineer Level 12 to the Deputy Governor - Business Development,  
EGAT

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ 
Executive Vice President - Development
(1 มกราคม – 30 กันยายน 2560)
(January 1 – September 30, 2017)
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Bachelor of Engineering, Kasetsart University

• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 4)
 Leadership Succession Program (LSP) (Class 4)

• หลกัสตูร Financial Statements for Directors รุน่ที ่23 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Financial Statements for Directors Program (Class 23), Thai  

Institute of Directors Association

• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 246 สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Director Certification Program (class 246), the Thai Institute of 

Directors

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด
 Executive Vice President – Development, EGATi

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ�ากัด

 Vice President – Project Management Division, EGATi

• ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธรุกจิ 1 บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั
 Vice President - Business Development Division 1, EGATi

• ผู้จัดการส่วนพลังน�า้ 1 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 Manager, Hydropower 1, EGATi

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด

 Assistant Managing Director, TEAM Consulting Engineering and 
Management Co., Ltd.

นายพิสณห์ จันทร์ศรี
Mr. Phisol Chansri

 
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth

14 กุมภาพันธ์ 2506 February 14, 1963

 ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ

Executive Vice President - Development
(เข้ารับต�าแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2560)

(Since October 1, 2017)
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นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ ์
Mr. Sutthipan Jantanachotvong 
  
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth  
4  ตุลาคม 2503 October 4, 1960

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
 Bachelor of Science (Geology), Chulalongkorn University

• หลักสูตร EGAT Assistant Director Development Program 
(EADP)

 EGAT Assistant Director Development Program (EADP)

• หลกัสตูรการจดัการความขดัแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันตวิธิี 
(ปขส.รุ่น6) สถาบันพระปกเกล้า

 Public - Policy Conflict Management through Peaceful Means 

Program (Class 6), King Prajadhipok’s Institute

• หลักสูตร EGAT Operation Management Program
 EGAT Operation Management Program

• หลักสูตร EGAT Leadership Development Program

 EGAT Leadership Development Program

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน บริษัท กฟผ. อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด
 Vice President - Corporate Planning and Portfolio Management 

Division, EGATi

• ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฝ่ายส�ารวจและประเมินแหล่งทรัพยากร  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 Assistant Director - Resources Exploration and Assessment  

Division, EGAT

• หวัหน้ากองวางแผนส�ารวจและประเมินผล ส่วนส�ารวจและประเมนิผล 
แหล่งทัพยากร

 Head of Department of Planning, Survey and Evaluation,  

Resource Survey and Evaluation, EGAT

• หัวหน้าโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง ฝ่ายส�ารวจและ
ประเมินผลแหล่งทรัพยากร

 Head of Wiang Haeng Coal Mine Development Project, EGAT

• หัวหน้าโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินสะบ้าย้อย ฝ่ายส�ารวจและ
ประเมินผลแหล่งทรัพยากร

 Head of Sabayoi Coal Mine Development Project, EGAT

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
และบริหารการลงทุน  
Vice President - Corporate Planning 
and Portfolio Management Division 
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ธนบุรี
 Master of Science, King Mongkut’s University of Technology  

Thonburi

• ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Bachelor of Science, Kasetsart University

• หลักสูตร EGAT Leadership Development Program
 EGAT Leadership Development Program

• หลักสูตร EGAT Get Ready Program II
 EGAT Get Ready Program II

• หลักสูตร EGAT Operation Management Program
 EGAT Operation Management Program

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ�ากัด
 Vice President - Project Management Division, EGATi

• ผู้จัดการโครงการพลังน�า้ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 Manager, Hydropower Projects, EGATi

• ผู้จัดการส่วนประจ�าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด

 Manager, Business Development Division 1, EGATi

• นกัวทิยาศาสตร์ระดบั 11 สงักดัรองผูว่้าการพฒันาธรุกจิ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 Scientist, level 11, under the line of Deputy Governor - Business 

Development, EGAT

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
Directorship, Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด สปป.ลาว
 Deputy Managing Director, Nam Ngiep 1 Power Co. Ltd., Lao PDR

• กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด สปป.ลาว
 Committee member, Nam Ngiep 1 Power Co. Ltd., Lao PDR

นายประภาส พันธุ์อร่าม
Mr. Prapard Pan-aram

 
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth

10 เมษายน 2504 April 10, 1961

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
Vice President - 

Project Management Division
(เข้ารับต�าแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2560)

(Since October 1, 2017)
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นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์
Mrs. Patcharin Rapepornpong 
  
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth  
8 เมษายน 2512 April 8, 1969

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Master of Business Administration, Kasetsart University

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Bachelor of Accountancy, Chiang Mai University

• โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจส�าหรับบุคคลทั่วไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 Certificate Program, Business law, Thammasat University

• หลักสูตร EGAT Get Ready Program III
 EGAT Get Ready Program III

• หลักสูตร EGAT Enhancing Program
 EGAT Enhancing Program

• หลักสูตร EGAT Development Program (EDP)
 EGAT Development Program (EDP)

• หลักสูตร EGAT Management Development Program
 EGAT Management Development Program

• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program for
 Executives
 EGAT New Leader Development Program for Executives

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 Vice President - Business Development Division, EGATi

• ผู้จัดการส่วนบริหารการลงทุน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด

 Manager, Investment Management Division, EGATi

• นักบัญชี ระดับ 11 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
 Accountant level 11, under the line of Deputy Governor - Business  

Development, EGAT

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
Vice President - Business 
Development Division
(เข้ารับต�าแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2560)
(Since October 1, 2017)
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ต�าแหน่งพิเศษ
Special Role
• ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง รุ่นที่ 7
 Former Associate Judge, the Central Intellectual Property and 

International Trade Court

• กรรมการเฉพาะเรือ่งด้านกฎหมายเอกชนและธรุกจิ คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย

 Former Sub-Committee on Private and Business Law, the Law 

Reform Commission of Thailand

• ผูบ้รรยายประจ�าหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายภาครฐั ส�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

 Current Lecturer on State Lawyers’ Training Program, the Council  
of State

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ 
Education/Major Trainings
• ปรญิญาเอก Ph.D. in Commercial Law, University of Exeter,  

UK
 Ph.D. in Commercial Law, University of Exeter, UK

• ปริญญาโท LL.M in International Business Legal Studies, 
University of Exeter, UK

 LL.M in International Business Legal Studies, University of  

Exeter, UK

• ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายธรุกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 Graduate Diploma in Business Law, Thammasat University

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 LL.B., Thammasat University, Thailand

• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)  
รุ่นที่ 5 ศาลปกครอง

 Executive Program in Justice Administration (Class 5), the  

Administrative Court

• หลักสูตร International Commercial Arbitration – PIDA 
Training International Chamber of Commerce, Tokyo, 
Japan

 International Commercial Arbitration – PIDA Training  

International Chamber of Commerce, Tokyo, Japan

ประวัติการท�างาน
Work Experiences 
• ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 Vice President - Legal Division, EGATi

• นติกิรระดบั 10 ส�านกักฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
 Lawyer Level 10 to the Legal Affairs Bureau, EGAT

• หวัหน้าแผนกทีป่รกึษาสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ฝ่ายกฎหมาย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 Head of Power Purchase Agreement (PPA) - Legal Affairs Division, 

EGAT

• หวัหน้าแผนกทีป่รกึษาสญัญาต่างประเทศ ฝ่ายกฎหมาย  การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 Head of International Contract - Legal Affairs Division, EGAT

ดร. จุมพิตา เรืองวิชาธร
Dr. Jumpita Ruangvichatron 

 
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth

12 กรกฎาคม 2500 July 12, 1957

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
Vice President - Legal Division

(1 มกราคม – 30 กันยายน 2560)
(January 1 – September 30, 2017)
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นางสิรินทร สมสุขทวีกูล
Mrs. Sirintorn Somsuktaweekul
  
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth  
11 ตุลาคม 2502 October 11, 1959

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Accountancy, Chulalongkorn University

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสาตร์

 Bachelor of Accountancy, 2nd class Honors, Thammasat  

University

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์
 Bachelor of Law, Thammasat University

• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
 EGAT Enhancing Program (EEP)

• หลักสูตร EGAT Assistant Development Program (EADP)
 EGAT Assistant Development Program (EADP)

• หลักสูตร EGAT Leadership Calibration Program (ELCP)
 EGAT Leadership Calibration Program (ELCP)

• หลักสูตร Young CFO สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 Young CFO, Federation of Accounting Professions

• หลกัสตูร Professional Controller สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรม-
ราชูปถัมภ์

 Professional Controller, Federation of Accounting Professions

• ประกาศนยีบตัร Certificate in International Financial Report

 Certificate in International Financial Report

ประวัติการท�างาน 
Working Experiences 
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด
 Vice President - Accounting and Finance Division, EGATi

• ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 Manager - Accounting Department, EGATi

• ผูอ้�านวยการฝ่ายประจ�าสายงานรองผู้ว่าการพฒันาธรุกจิ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 Division Director, under the line of Deputy Governor - Business 

Development, EGAT

• นักบัญชีระดับ 11 สังกัดรองผู ้ว ่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 Accountant level 11 to the Deputy Governor - Business  
Development, EGAT

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
Vice President - Accounting 
and Finance Division 
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
Education/Major Trainings
• ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Arts (Industrial and Organizational Psychology),  

Thammasat University

• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Bachelor of Arts (English), 2nd class Honors, Chulalongkorn  

University

• โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจส�าหรับบุคคลทั่วไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 Certificate Program, Business Law, Thammasat University

• หลักสูตร  Moody International Quality Assurance/Lead 
Auditor ISO 9001

 Moody International Quality Assurance/Lead Auditor ISO 9001

• หลักสูตร Public Procurement System Phase 1: Public  
Procurement Operations

 Public Procurement System Phase 1: Public Procurement  

Operations

• หลกัสตูร Strategic HR Leadership: Generating Organization 
Breakthroughs ASHRAM 2016

 Strategic HR Leadership: Generating Organization Breakthroughs 

ASHRAM 2016

• หลักสูตร The Overseas Human Resources and Industry 
Development Association 

 Overseas Human Resources and Industry Development  

Association

ประวตักิารท�างาน
Work Experiences 
• ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารองค์กร บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั
 Vice President - Corporate Administration Division, EGATi

• ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายพสัดแุละจดัหาต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย

 Assistant Director, Supply and International Procurement  
Division, EGAT

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
Miss Noppavan Kanjanavan

 
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth

3 กันยายน 2506  September 3, 1963

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
Vice President - Corporate 

Administration Division
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เหมืองถ่านหิน PT Adaro Indonesia
PT Adaro Indonesia เป็นบริษัทจ�ากัด โดยบริษัทได้ถือหุ้นร้อยละ 11.533 ร่วมกับบริษัทในเครือของ Adaro Energy  
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย PT Adaro Indonesia เป็นเจ้าของเหมืองถ่านหินในเกาะกาลิมันตันตอนใต้  
โดยมีปรมิาณถ่านหนิทีท่�าเหมอืงได้ประมาณ 933 ล้านตนั (สิน้ปี 2560) คณุสมบติัของถ่านหนิเป็นถ่านหนิ Sub-Bituminus และ 
มีปรมิาณขีเ้ถ้า (Ash) และก�ามะถนั (Sulphur) ต�า่มาก  เป็นทีย่อมรับด้านส่ิงแวดล้อม มชีือ่ Brand ถ่านหนิว่า “Envirocoal”
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เหมืองถ่านหิน 
PT Adaro Indonesia

รายละเอียดเกี่ยวกับ PT Adaro Indonesia

สถานที่ตั้งเหมือง
ถ่านหิน (Location) : 
 เกาะกาลิมนัตันตอนใต้ 
ประเทศอินโดนีเซีย

ปริมาณถ่านหินส�ารอง 
(Reserves) : 
 933 ล้านตัน 
(ณ สิ้นปี 2560)

ชนิดของถ่านหิน : 
 Sub-Bituminus/Envirocoal

ค่าความร้อน (GAR) : 
 4,000–5,000 kcal/kg 

ก�าลังการผลิตถ่านหินต่อปี (Annual Production) : 
 50 ล้านตัน

สัดส่วนผู้ถือหุ้น : 
 PT Alam Tri Abadi 54.106 %
 PT Viscaya Investments 29.194 %
 EGAT International Co., Ltd. 11.533 %
 PT Dianlia Setyamukti  5.165 %
 Coaltrade Services International Pte. Ltd. 0.002 %
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 บรษัิทมีพนัธกิจทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื ด้วยหลกัธรรมาภบิาล ใส่ใจสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมในประเทศทีไ่ป
ลงทนุ ตามหลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ ปี 2552 ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ
ได้ก�าหนดไว้ โดยมีความมุ่งมั่นในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
เพือ่สร้างมลูค่าให้แก่องค์การอย่างยัง่ยนืในระยะยาว สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชือ่ถอืขององค์การจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกกลุ่ม ตลอดจนยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับสากล
 เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2558 บรษิทัได้ประกาศนโยบายก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้ยดึถอืปฏบิตัมิาอย่างต่อเนือ่ง รวมท้ัง 
มีเจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบัิตงิาน ปฏบิติังานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อนัจะส่งผลให้ 
บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้
 1. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนมุง่มัน่ทีจ่ะยดึถอืและปฏบิติัตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ตามมาตรฐาน
สากล 7 ประการ

(1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
(2) ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
(3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable)
(4) ความโปร่งใส (Transparency)
(5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น 

จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)
(6) การส่งเสริมการพัฒนาการก�ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
(7) การส่งเสริมให้เกดิการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิการใดๆ 

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชวีติ และความเป็นอยูข่องชมุชนหรอืท้องถิน่ (Participation)
 2. คณะกรรมการจะเป็นผู้น�าและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
 3. ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน ปฏบิตังิานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยยดึมัน่ 
ผลประโยชน์ของบรษัิทเป็นส�าคญั พร้อมทัง้ดแูลสอดส่อง ควบคมุ และป้องกนัการตัดสินใจหรือการกระท�าใดๆ ทีม่คีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์
 4. ส่งเสรมิให้มีระบบการควบคมุ ทัง้การควบคมุทางการเงนิ การด�าเนนิงาน การก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน การตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 5. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญ
อย่างรอบคอบ
 6. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ 
ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
 7. จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance
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 EGATi has a mission to conduct sustainable business operation based on corporate governance, with 
due care to society, economics and environment of the country of investment.  Following the principles and 
guidelines in corporate governance of the state enterprise of the State Enterprise Policy Office, EGATi has a 
strong determination to conduct the business with efficiency, full effort, transparency and accountability to 
create sustainable value for the company on a long term basis, good image and confidence of all groups 
of stakeholders. Moreover, EGATi intends to upgrade its corporate governance to the international level. 
 On 15 August 2015, EGATi announced its policy in corporate governance which has been implemented 
on a continuous basis. The Company has an intention to promote the operation of the executives and 
employees with transparency, equity and accountability which will result in the stable and sustainable 
growth of the business. EGATi’s policy in corporate governance to be used as a framework in the business 
operation is as follows:
 1. The Board of Directors, executives and employees are committed to comply with the following  
7 principles of corporate governance which is in accordance with the international standard:

(1) Accountability
(2) Responsibility 
(3) Equitable: honest and equitable treatment of stakeholders. 
(4) Transparency
(5) Value creation: adding value to the short-term and long-term operation. The change or addition 

of value will increase competency of all areas in competition.
(6) Ethics: promoting development of the corporate governance and ethics in business operation.
(7) Participation: promoting opportunities for the public to express their opinion concerning any 

operation which might have an impact on the environment, health and quality of life or living 
condition of the community or locality.  

 2. The Board of Directors shall be leaders and model in demonstrating their determination to comply 
with the law and the ethical rule.
 3. Promoting the dedication of the executives and employees to their relevant duty with full  
consideration of the interest of the company. They shall examine, control and prevent any decision or 
action which has conflict of interest.
 4. Promoting the availability of the control system including the financial control, operation control, 
internal audit and control of risk and risk management with efficiency and wide coverage.
 5. Establishing appropriate ad hoc committees to assist in screening significant issues.
 6. Information disclosure of financial and non-financial reports should be adequate, reliable and 
updated to ensure that the stakeholders are informed of the information with equity.
 7. Self-assessment should be conducted and used as a framework for performance assessment of 
the Board of Directors. 
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 บรษัิท กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั  ตระหนกัในคณุค่าและความส�าคญัของทรพัยากรบคุคล และถอืว่าเป็นทรพัย์สนิทีมี่
ค่าทีส่ดุขององค์กร เป็นกญุแจส�าคญัของธุรกจิในการเสรมิสร้างความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัขององค์กร บรษิทัจงึได้ก�าหนดให้ 
แผนพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลเป็นแผนงานรองรับยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล เป้าหมายเพือ่เพิม่
ศักยภาพและประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและพฒันาองค์กรแบบยัง่ยนื แนวทางด�าเนนิงานมุง่เน้นแสวงหาและพฒันาเครือ่งมอื 
เพื่อใช้บริหารทรัพยากรบุคคล  โดยศึกษาทบทวนโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน โครงสร้างต�าแหน่งงาน และอัตรา 
ก�าลงับรษัิท เพือ่มัน่ใจว่าโครงสร้างพืน้ฐานหลกัมคีวามสอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิปัจจุบนั สามารถสนบัสนนุและส่งเสรมิการ 
บรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์บรษิทัและสามารถรองรับการเติบโตของธรุกจิบริษทัในอนาคต  บริษทัได้น�าผลการศกึษาเป็น
ข้อมูลฐานเพือ่การพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล โดยปรบัปรงุโครงสร้างค่าจ้างบรษิทัให้เหมาะสมกบัรปูแบบการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจแก่พนักงาน รวมทั้ง
ธ�ารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท  และที่ส�าคัญบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการเตรียมการน�าระบบสมรรถนะความสามารถมาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน 
 การพฒันาเพิม่ขดีความสามารถบคุลากร โดยการเตรียมน�าระบบสมรรถนะความสามารถมาเป็นเคร่ืองมอื บริษทัได้จดัท�า 
สมรรถนะบริษัทซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะผู้น�า (Leadership Competency) และ
สมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) รวมทั้งได้จัดท�าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะบริษัท 
รายต�าแหน่งงาน และวางแผนเพือ่ให้มกีารประเมนิสมรรถนะบคุลากร (Competency Assessment) เพือ่การจดัท�าแผนและ
พัฒนาบุคลากรรายต�าแหน่งและรายบุคคล เป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานได้อย่างเต็มความสามารถ
ตอบสนองต่อความเติบโตขององค์กร และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรได้รับการ 
เตรียมความพร้อมให้สามารถรับความท้าทายของธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
Organizational and Human Resources Development
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 EGATi has placed importance to human resources realizing that they are the most valuable assets of 
the organization and are the key to the competitive advantage in its business. 
 Human Resources Management Development Plan has been prepared to support EGATi’s strategy of 
organizational development to comply with the international standards with the goals of increasing the 
capability and efficiency of the personnel and promoting sustainable development of the organization. 
The approach is to find and develop appropriate tool for human resources management taking into  
account the organizational structure, salary and job positions structure and manpower to ensure that the 
fundamental structures are consistent with the present business operation of EGATi and are supportive 
to the achievement of the Company according to its strategy and supportive to its business growth in 
the future. 
 EGATi has used the results its survey as the database for human resources management development 
by improving the payment structure to be appropriate for the nature of business and consistent with the 
labor market of the same business so as to give encouragement to the staff and to keep the potential  
employees with the Company. Most important of all, EGATi has committed to improve the human  
resources management continuously by using the competency model as a tool to increase the efficiency 
of the staff in all aspects.
 To use the competency model, EGATi has defined the competencies of the Company as core 
competency, leadership competency and functional competency.  Training and development in  
accordance with the organization competency and functional competency for each job and each  
employee as well as competency assessment have been planned. The objective is to maximize the  
efficiency of the working performance of the employees in response to growth of the organization and 
the progress in their career path and to ensure that the employees are prepared to cope with challenge 
of the rapid business change.
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 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�าหนดทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร ซ่ึงนอกจากการก�าหนดนโยบายเพื่อ
ก�ากับการด�าเนินงานและถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ บริษัทได้ก�าหนดค่านิยมองค์กรเพื่อวางรากฐานการประพฤติปฏิบัติ
ของบุคลากรให้เป็นในทิศทางเดียวกันมุ่งสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นกรอบในการ
ก�าหนดและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
รวดเร็วเพื่อส่งเสริมความส�าเร็จขององค์กร 

ค่านิยมองค์กร
Corporate Values 

Corporate values of EGATi 

Goal-oriented ปฏิบัติงานอย่างทุ ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กร ตระหนักถึง 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่ค้า โดยวิธีการโน้มน้าว เจรจาต่อรองเพื่อผลส�าเร็จ
ทางธุรกิจ

Accountability มีวินัยในการท�างาน ปรับปรุงพัฒนาตนเอง มุ่งเน้นคุณภาพของงาน 
และส�านึกในหน้าท่ีรับผิดชอบ

Trust & Team มคีวามเชือ่มัน่ในองค์กร เพ่ือนร่วมงานและทีมงาน ยอมรับในความคดิเหน็ 
วิธีการท�างาน ตลอดจนความสามารถของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อความสมบูรณ์
และแข็งแกร่งของทีม พร้อมทั้งมีความสามัคคีปรองดองมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Integrity ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามระเบียบ วินัย จรรยาวิชาชีพ  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ค่านิยม EGATi ประกอบด้วย

Energetic ตื่นตัว คิด และกล้าเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทันกาล และตลอดเวลา  
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ย่อท้อ ไม่หมดก�าลังใจท่ีจะต่อสู ้กับ
ปัญหาและเหตุผลE
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Goal-oriented performing work with all efforts and devotion, being aware 
of cultural differences of the trading partner by using persuasive negotiations 
for the business success.

Accountability having work disciplines, self-improvement, focusing on the 
quality of work with full responsibility.

Trust & Team having confidence in the organization, colleagues and  
teamwork, accepting different views, different working processes and different 
capability of each employee for the perfect and strong teamwork to reach 
the same target with unity. 

Integrity performing work with correctness based on regulations,  
disciplines, code of conduct and with honesty, transparency an  
traceability.

 EGATi has been aware of the importance of setting its clear direction. Apart from the policy of 
its operation and implementation, corporate values have been formulated to serve as a foundation 
of behavior of its employees to be in the same direction. The corporate values will lead to the 
development of corporate culture which facilitates the vision achievement. Moreover, the corporate 
values constitute a framework for defining competency and development of the EGATi employees 
to be smart, decent and adjustable to the rapid technological changes contributive to the success of 
the organization. 

Energetic being active, creative and ready to change rapidly in time  
and all the time to develop the organization continuously without  
discouragement. E
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 บรษัิทด�าเนนิธรุกจิตามหลกัมาตรฐานสากล เพือ่น�าไปสู่การเป็นองค์กรชัน้น�าในธรุกจิไฟฟ้าและพลังงานในระดับภมิูภาค
อาเซยีน และด�าเนนิธรุกจิด้วยความมุง่มัน่ในความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ยนื เคารพ
ต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงในทุกพ้ืนท่ีกิจกรรมทาง
ธรุกจิทีบ่รษัิทเข้าไปลงทุน บรษิทัได้มกีารก�ากบัดแูลบรษิทัร่วมทนุให้ด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏบิตัติามกฎหมาย
และข้อก�าหนดต่างๆ รวมถึงมคีวามมุง่มัน่ในการธ�ารงรกัษาชมุชนท้องถิน่และประชาชนผูอ้าจได้รบัผลกระทบจากกจิกรรมทาง
ธุรกิจนั้น
 การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในปี 2560 ส�าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน�า้น�้าเงี้ยบ 1 (โครงการน�้าเงี้ยบ 1) ได้มี
การจัดเตรียมพื้นที่โยกย้ายจัดสรรบ้านห้วยสูบ (พูฮ่มไซ) แล้วเสร็จ ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้สูงสุดกว่า 400 ครัวเรือน 
ทัง้น้ี บรษิทัมกีารตดิตามและส่งเสรมิการพฒันาบ้านพฮู่มไซอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การให้สทิธแิละทางเลอืกต่างๆ แก่ประชาชนทีจ่ะ
โยกยา้ย การออกแบบทีอ่ยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมและประเพณขีองชมุชน การจัดสรรพืน้ทีท่�ากนิให้เพยีงพอส�าหรับ
แต่ละครัวเรือน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ระบบชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น การสร้าง
โรงเรียน ตลาด สถานีอนามัย และสถานีรถโดยสารประจ�าทาง รวมถึงการประสานงานกับรัฐบาล สปป. ลาว อย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถอยู่ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ส�าหรบัด้านสาธารณสขุและการศกึษา ทางโครงการน�้าเง้ียบ 1 ได้มกีารจัดสรรทนุเรียนฟรีให้แก่เยาวชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขต
พืน้ทีข่องโครงการ เพือ่สนบัสนนุการศกึษาด้านการแพทย์และอนามยั และด้านครุศาสตร์ โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะผลิตบัณฑติ
รักษ์บ้านเกิดกลับมาประจ�าการในสถานีอนามัยและโรงเรียนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมด้านกสิกรรมและการสร้าง
อาชพีเสรมิ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของบรษิทัในการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนื เพือ่ยกระดบัชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชน
 นอกเหนือจากการดูแลและพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว ในปี 2560 บริษัทได้มี
การสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นท่ีห่างไกลและผู้ด้อยโอกาส โดยบริษัทร่วมกับกรมทหารพรานที่ 36 อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในการจัดกิจกรรมวันเด็กและสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่อาศัยตามเขตชายแดน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ โรงเรียนวัดบ้านหมาก อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
อีกด้วย

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม
Corporate Social Responsibility
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 EGATi has conducted its business in accordance with the international standards with the aim of 
becoming a leading company in electricity and energy business at the ASEAN level. The Company has 
run its business operation with commitment to social responsibility based on sustainable development 
and with respect to human right and the benefits of related parties and impacts on the stakeholders. In 
every investment project, EGATi has taken care that the joint venture has conducted the business with 
transparency and accountability, in compliance with the law and regulations. Moreover, the Company 
has a strong commitment to maintain the local community and the people who may be affected by the 
business operation.
 In 2017, the activity in environment and social responsibility for the Nam Ngiep 1 Hydropower Plant 
(Nam Ngiep 1 Hydropower Project) involved the preparation of the land in Ban Huay Soob (Phuohomxai) 
allocated for the people who moved from the construction site. The land can accommodate the maximum 
of more than 400 households. The Company has continuously follow up and promoted the development  
of Ban Phuohomxai and offered right and alternatives to the people to move. The Company also has 
prepared housing design which is appropriate to the local culture and tradition, allocated adequate land 
for each household and provided them with the public utilities such as irrigation system, electricity and 
water supply systems as well as construction of schools, markets, public health center and bus stations. 
The Company has regular coordination with the government of Lao PDR to ensure the sustainable  
self-reliance of the resettled people.
 In the area of public health and education, the Nam Ngiep 1 Hydropower Project has offered free 
education to the children living in the project area to support the studies in the field of medical science, 
public health and education. The objective is to produce graduates to work in the public health centers 
and schools in the motherland. Moreover, to achieve the its goal in sustainable development of the local 
community and to better the way of living of the people, the Company also promotes agriculture and 
part-time job. 
 In addition to the development of the community in the affected area, EGATi offered support to 
the communities in remote areas and the disadvantaged by cooperating with the Military Base 36 in  
Mae Sariang District, Mae Hong Son Province, in organizing Children’s Day and provided necessary objects to 
the students living in the border of Mae Hong Son Province. Moreover, the Company offered scholarships 
to the poor students of Wat Ban Mak School, Muak Lek District in Saraburi Province.    
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดกวางจิ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นโรงไฟฟ้าพลัง 
ความร้อน เชื้อเพลิงถ่านหินน�าเข้า ขนาดก�าลังการผลิตทั้งหมด 2 x 660 เมกะวัตต์ มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
หน่วยที่ 1 ในปี 2566 และหน่วยที่ 2 ในปี 2567 มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 82,000 ล้านบาท คิดเป็นเงินลงทุนส่วน
ของบริษัท 9,180 ล้านบาท 
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โครงการโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนกวางจ ิ1 

รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้ง :     อ�าเภอ Hai Lang จังหวัด  
     Quang Tri ตอนกลางของ 
     ประเทศเวียดนาม
ประเภทโรงไฟฟ้า :   พลังความร้อน
เชื้อเพลิง :    ถ่านหินน�าเข้า
ก�าลังการผลิต :   1,320 เมกะวัตต์ 
     (2 x 660 เมกะวัตต์)
ก�าลังการผลิตส่วนของบริษัท : 528 เมกะวัตต์
รูปแบบโครงการ :   BOT 25 ปี
มูลค่าโครงการ :   ประมาณ 82,000 ล้านบาท
เงินลงทุนส่วนของบริษัท :  9,180 ล้านบาท
ก�าหนด COD :    Unit 1 ปี 2566 
     Unit 2 ปี 2567
โครงสร้างผู้ถือหุ้น :   EGATi   40%
     EGCO  30%
     Kyushu 30%
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ความเห็น
 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (บรษิทั) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยี 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ 
แสดงฐานะการเงินทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และผลการด�าเนนิงานทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสียและผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ และ
กระแสเงนิสดทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสยีและกระแสเงินสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามทีค่วร 
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

รายงานของผู้สอบบัญชี
AUDITOR’S REPORT
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Opinion
 The Office of the Auditor General of Thailand has audited the accompanying financial statements in 
which the equity method is applied and separate financial statements of EGAT International Company 
Limited (the Company), which comprise the statements of financial position in which the equity method 
is applied and separate statements of financial position, as at December 31, 2017, the statements of 
comprehensive income in which the equity method is applied and separate statements of comprehensive 
income, the statements of changes in shareholders’ equity in which the equity method is applied and 
separate statements of changes in shareholders’ equity and the statements of cash flows in which the 
equity method is applied and separate statements of cash flows for the year then ended, and notes to the 
financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements, including 
a summary of significant accounting policies.
 In the Office of the Auditor General of Thailand’s opinion, the above mentioned financial statements 
in which the equity method is applied and separate financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position in which the equity method is applied and separate financial position of 
EGAT International Company Limited, as at December 31, 2017, and its financial performance in which the 
equity method is applied and separate financial performance and cash flows in which the equity method 
is applied and separate cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards.

To the Shareholders of EGAT International Company Limited
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�านักงานตรวจเงิน
แผ่นดนิได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ 
ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ 
ทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิตัติามความรบัผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วยข้อมลูซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ 
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น 
ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 
 ความเห็นของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต่องบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธ ี
ส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิทีแ่สดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
 เมือ่ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้อ่านรายงานประจ�าปี หากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
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Basis for opinion
 The Office of the Auditor General of Thailand conducted the audit in accordance with Thai Standards 
on Auditing. The Office of the Auditor General of Thailand’s responsibilities under those standards are 
further described in the Auditor’s Responsibilities for the audit of the financial statements in which the 
equity method is applied and separate financial statements section of the Office of the Auditor General 
of Thailand’s report. The Office of the Auditor General of Thailand is independent of the Company in 
accordance with the ethical requirement set out in the State Audit Standards issued by the State Audit 
Commission and the Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants 
that are relevant to the Office of the Auditor General of Thailand’s audit of the financial statements in 
which the equity method is applied and separate financial statements and has fulfilled other ethical 
responsibilities in accordance with these requirements. The Office of the Auditor General of Thailand 
believes that the audit evidence the Office of the Auditor General of Thailand has obtained is sufficient 
and appropriate to provide a basis for the Office of the Auditor General of Thailand’s opinion.

Other information
 Management is responsible for the other information. The other information comprises the information 
included in the annual report, but does not include the financial statements in which the equity method 
is applied and separate financial statement and the auditor’s report thereon. Management expects to 
provide the annual report to the Office of the Auditor General of Thailand after the date of this auditor’s 
report.
 The Office of the Auditor General of Thailand’s opinion on the financial statements in which the equity 
method is applied and separate financial statement does not cover the other information and the Office 
of the Auditor General of Thailand will not express any form of assurance conclusion thereon.
 In connection with the audit of the financial statements in which the equity method is applied and 
separate financial statement, the Office of the Auditor General of Thailand’s responsibility is to read the 
other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other 
information is materially inconsistent with the financial statements in which the equity method is applied 
and separate financial statement or the Office of the Auditor General of Thailand’s knowledge obtained 
in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
 When the Office of Auditor General of Thailand reads the annual report, if the Office of Auditor General 
of Thailand concludes that there is a material misstatement therein, the Office of the Auditor General of 
Thailand is required to communicate the matter to those charged with governance.
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กจิการเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิาร
พจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจดัท�างบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิ
ความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือ 
ไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธส่ีวนได้เสียและงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ
 การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่
แสดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระ
ส�าคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซ่ึีงรวมความเหน็ของส�านกังานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏบัิตงิาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้
ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ตลอดการตรวจสอบการปฏบิติังานของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
รวมถึง
 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงินทีแ่สดงเงนิลงทนุ
ตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีาร
ตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านี ้และได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
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Responsibilities of management and those charged with Governance for the financial statements 
in which the equity method is applied and separate financial statements
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
which the equity method is applied and separate financial statements in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of financial statements in which the equity method is applied and separate financial state-
ments that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 In preparing the financial statements in which the equity method is applied and separate financial 
statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, 
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting 
unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic 
alternative but to do so.
 Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting 
process.

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements in which the equity method is 
applied and separate financial statements
 The Office of the Auditor General of Thailand’s objectives are to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements 
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s 
report that includes the Office of Auditor General of Thailand’s opinion. Reasonable assurance is a high 
level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on 
Auditing will always detect a material misstatement when it exist. Misstatements can arise from fraud or 
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected 
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements in which 
the equity method is applied and separate financial statements.
 As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, the Office of the Auditor General 
of Thailand exercises professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. 
The Office of the Auditor General of Thailand also:
 • Identifies and assesses the risks of material misstatement of the financial statements in which the 
equity method is applied and separate financial statements, whether due to fraud or error, designs and 
performs audit procedures responsive to those risks, and obtains audit evidence that is sufficient and 
appropriate to provide a basis for the Office of the Auditor General of Thailand’s opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud 
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 • Obtains an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the Company’s internal control.
 • Evaluates the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management.
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 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ 
ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดนิ โดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการทีเ่กีย่วข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปล่ียนแปลงไป 
ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บรษิทัต้องหยดุการด�าเนนิงาน 
ต่อเนื่อง
 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ 
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัใน
ระบบการควบคมุภายใน หากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ
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 • Concludes on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If the 
Office of the Auditor General of Thailand concludes that a material uncertainty exists, the Office of the 
Auditor General of Thailand is required to draw attention in the auditor’s report of the Office of the Auditor 
General of Thailand to the related disclosures in the financial statements in which the equity method is 
applied and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify the Office of 
the Auditor General of Thailand’s opinion. The Office of the Auditor General of Thailand’s conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of the auditor’s report of the Office of the Auditor 
General of Thailand. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue 
as a going concern.
 • Evaluates the overall presentation, structure and content of the financial statements in which the 
equity method is applied and separate financial statements, including the disclosures, and whether the 
financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements represent 
the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 The Office of the Auditor General of Thailand communicates with those charged with governance 
regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, 
including any significant deficiencies in internal control that the Office of the Auditor General of Thailand 
identifies during the Office of the Auditor General of Thailand’s audit.
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7.1 309,700,598.07      96,085,828.27        309,700,598.07      96,085,828.27        
เงินลงทุนชัว่คราว 7.2 4,446,541,097.18   2,577,042,976.36   4,446,541,097.18   2,577,042,976.36   
ลูกหน้ีการคา้ 7.4 2,314,979.00          3,127,900.75          2,314,979.00          3,127,900.75          
ลูกหน้ีอ่ืน 7.5 54,584,463.81        24,144,373.22        54,584,463.81        24,144,373.22        
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม 380,942,435.47      362,076,014.13      380,942,435.47      362,076,014.13      
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7.6 440,867,679.87      1,128,213,828.19   440,867,679.87      1,128,213,828.19   
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 535,610.51             1,299,607.74          535,610.51             1,299,607.74          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,635,486,863.91   4,191,990,528.66   5,635,486,863.91   4,191,990,528.66   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.7.2 11,540,352,706.35 12,880,596,964.49 13,782,030,511.66 13,160,565,819.46 
อุปกรณ์ 7.8 1,110,776.78          1,014,400.72          1,110,776.78          1,014,400.72          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7.9 1,277,812.68          1,941,879.57          1,277,812.68          1,941,879.57          
ค่าพฒันาโครงการรอเรียกเก็บ 7.10 496,209,771.31      493,987,721.58      496,209,771.31      493,987,721.58      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7.11 808,967.19             -                          808,967.19             -                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,039,760,034.31 13,377,540,966.36 14,281,437,839.62 13,657,509,821.33 

รวมสินทรัพย์ 17,675,246,898.22 17,569,531,495.02 19,916,924,703.53 17,849,500,349.99 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายวชัรา  เหมรัชตานนัต)์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงิน
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Unit : Baht

Notes
2017 2016 2017 2016

(Restated) (Restated)

ASSETS
Current assets

Cash and cash equivalents 7.1 309,700,598.07        96,085,828.27          309,700,598.07        96,085,828.27          
Temporary investments 7.2 4,446,541,097.18     2,577,042,976.36     4,446,541,097.18     2,577,042,976.36     
Trade accounts receivable 7.4 2,314,979.00            3,127,900.75            2,314,979.00            3,127,900.75            
Other accounts receivable 7.5 54,584,463.81          24,144,373.22          54,584,463.81          24,144,373.22          
Accrued dividend income from associates 380,942,435.47        362,076,014.13        380,942,435.47        362,076,014.13        
Bank deposits as collateral 7.6 440,867,679.87        1,128,213,828.19     440,867,679.87        1,128,213,828.19     
Prepaid income taxes 535,610.51               1,299,607.74            535,610.51               1,299,607.74            
Total current assets 5,635,486,863.91     4,191,990,528.66     5,635,486,863.91     4,191,990,528.66     

Non-current assets
Investment in associates 7.7.2 11,540,352,706.35   12,880,596,964.49   13,782,030,511.66   13,160,565,819.46   
Equipment 7.8 1,110,776.78            1,014,400.72            1,110,776.78            1,014,400.72            
Intangible assets 7.9 1,277,812.68            1,941,879.57            1,277,812.68            1,941,879.57            
Project development costs - for collection 7.10 496,209,771.31        493,987,721.58        496,209,771.31        493,987,721.58        
Deferred tax assets 7.11 808,967.19               -                           808,967.19               -                           
Total non-current assets 12,039,760,034.31   13,377,540,966.36   14,281,437,839.62   13,657,509,821.33   

TOTAL ASSETS 17,675,246,898.22   17,569,531,495.02   19,916,924,703.53   17,849,500,349.99   

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

Financial statements 
in which the equity method is applied

6
(TRANSLATION)

EGAT  INTERNATIONAL  COMPANY  LIMITED
STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION

AS  AT  DECEMBER  31,  2017

                     President
                     (Mr. Watchara Hemruchatanun)

                     (Signed) Watchara Hemruchatanun
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99
A N N U A L   R E P O R T  2 0 1 7



หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 7.12 1,432,362.16            68,212,979.46          1,432,362.16            68,212,979.46          
เจา้หน้ีอ่ืน 7.13 34,797,930.99          42,205,210.03          34,797,930.99          42,205,210.03          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 159,750.00               159,750.00               159,750.00               159,750.00               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 46,881,923.89          -                            46,881,923.89          -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7.14 988,281.74               1,245,302.20            988,281.74               1,245,302.20            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 84,260,248.78          111,823,241.69        84,260,248.78          111,823,241.69        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                            159,750.00               -                            159,750.00               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 7.15 4,252,366.00            3,108,286.00            4,252,366.00            3,108,286.00            
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.3.5 5,304,822,800.00     5,814,403,750.00     5,304,822,800.00     5,814,403,750.00     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,309,075,166.00     5,817,671,786.00     5,309,075,166.00     5,817,671,786.00     

รวมหนีสิ้น 5,393,335,414.78     5,929,495,027.69     5,393,335,414.78     5,929,495,027.69     

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  7.16

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,219,740,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 12,197,400,000.00   12,095,500,000.00   12,197,400,000.00   12,095,500,000.00   
(ปี 2559 : หุ้นสามญั 1,209,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

ทุนท่ีช าระแลว้
หุ้นสามญั 1,219,740,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 12,197,400,000.00   12,095,500,000.00   12,197,400,000.00   12,095,500,000.00   
(ปี 2559 : หุ้นสามญั 1,209,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 295,049,921.16        (607,012,834.37)      2,326,189,288.75     (175,494,677.70)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (210,538,437.72)      151,549,301.70        -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,281,911,483.44   11,640,036,467.33   14,523,589,288.75   11,920,005,322.30   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,675,246,898.22   17,569,531,495.02   19,916,924,703.53   17,849,500,349.99   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

6

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

ที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

(นายวชัรา  เหมรัชตานนัต์)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบการเงนิ
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Unit : Baht

Notes
2017 2016 2017 2016

(Restated) (Restated)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
Current liabilities

Trade accounts payable 7.12 1,432,362.16          68,212,979.46        1,432,362.16          68,212,979.46        
Other accounts payable 7.13 34,797,930.99        42,205,210.03        34,797,930.99        42,205,210.03        
Current portion of finance lease liabilities 159,750.00             159,750.00             159,750.00             159,750.00             
Income tax payable 46,881,923.89        -                          46,881,923.89        -                          
Other current liabilities 7.14 988,281.74             1,245,302.20          988,281.74             1,245,302.20          
Total current liabilities 84,260,248.78        111,823,241.69      84,260,248.78        111,823,241.69      

Non-current liabilities
Finance lease liabilities -                          159,750.00             -                          159,750.00             
Non-current provisions for employee benefits 7.15 4,252,366.00          3,108,286.00          4,252,366.00          3,108,286.00          
Accounts payable - related party 7.3.5 5,304,822,800.00   5,814,403,750.00   5,304,822,800.00   5,814,403,750.00   
Total non-current liabilities 5,309,075,166.00   5,817,671,786.00   5,309,075,166.00   5,817,671,786.00   

5,393,335,414.78   5,929,495,027.69   5,393,335,414.78   5,929,495,027.69   

Shareholders’ equity
Share capital  

Authorized share capital 7.16
1,219,740,000 ordinary shares - Baht 10 per share 12,197,400,000.00 12,095,500,000.00 12,197,400,000.00 12,095,500,000.00 
(2016 : 1,209,550,000 ordinary shares - Baht 10 per share)

Paid-up share capital
1,219,740,000 ordinary shares - Baht 10 per share 12,197,400,000.00 12,095,500,000.00 12,197,400,000.00 12,095,500,000.00 
(2016 : 1,209,550,000 ordinary shares - Baht 10 per share)

Retained earnings (Deficit) 295,049,921.16      (607,012,834.37)     2,326,189,288.75   (175,494,677.70)     
Other components of shareholders’ equity (210,538,437.72)     151,549,301.70      -                          -                          

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 12,281,911,483.44 11,640,036,467.33 14,523,589,288.75 11,920,005,322.30 
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 17,675,246,898.22 17,569,531,495.02 19,916,924,703.53 17,849,500,349.99 

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

                     President

(TRANSLATION)

EGAT  INTERNATIONAL  COMPANY  LIMITED
STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION

AS  AT  DECEMBER  31,  2017

in which the equity method is applied

                     (Mr. Watchara Hemruchatanun)

Separate Financial Statements
Financial statements 
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TOTAL LIABILITIES

                     (Signed) Watchara Hemruchatanun
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม 7.7.2 -                           -                           2,934,620,347.15   403,133,661.39       
รายไดจ้ากการให้บริการ 7.17 9,648,508.48           12,683,446.75         9,648,508.48           12,683,446.75         
รายไดอ่ื้น

ดอกเบ้ียรับ 74,187,951.60         51,958,860.33         74,187,951.60         51,958,860.33         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 243,908,681.59       -                           243,908,681.59       -                           
รายไดอ่ื้น ๆ 7.18 329,883.30              125,601.03              329,883.30              125,601.03              

รวมรายได้ 328,075,024.97        64,767,908.11         3,262,695,372.12    467,901,569.50       
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 7.19 6,537,699.86           11,376,512.64         6,537,699.86           11,376,512.64         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7.20 126,524,076.25       196,030,623.42       126,524,076.25       196,030,623.42       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                           77,423,957.20         -                           77,423,957.20         
รวมค่าใช้จ่าย 7.21 133,061,776.11        284,831,093.26       133,061,776.11        284,831,093.26       
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 195,013,248.86       (220,063,185.15)     3,129,633,596.01   183,070,476.24       

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.7.2 1,338,013,219.71   27,533,441.72         -                           -                           
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 1,533,026,468.57   (192,529,743.43)     3,129,633,596.01   183,070,476.24       
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 7.22 627,415,595.96       16,657,665.77         627,415,595.96       16,657,665.77         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 905,610,872.61       (209,187,409.20)     2,502,218,000.05   166,412,810.47       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (366,098,360.60)     (52,055,037.89)       -                           -                           
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 4,010,621.18           -                           -                           -                           

(362,087,739.42)     (52,055,037.89)       -                           -                           

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
            ท่ีก  าหนดไว้ (534,033.60)            -                           (534,033.60)            -                           
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (3,014,083.48)         2,682,875.25           -                           -                           

(3,548,117.08)         2,682,875.25           (534,033.60)            -                           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (365,635,856.50)     (49,372,162.64)       (534,033.60)            -                           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 539,975,016.11        (258,559,571.84)     2,501,683,966.45    166,412,810.47       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 7.23 0.74                         (0.30)                        2.06                         0.24                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

ที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(นายวชัรา  เหมรัชตานนัต์)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงนิ
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560
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Unit : Baht

Notes
2017 2016 2017 2016

(Restated) (Restated)
REVENUES

Dividend income from associates 7.7.2 -                          -                        2,934,620,347.15    403,133,661.39     
Revenue from services 7.17 9,648,508.48          12,683,446.75       9,648,508.48           12,683,446.75       
Other income

Interest income 74,187,951.60        51,958,860.33       74,187,951.60         51,958,860.33       
Gain on foreign exchange rate 243,908,681.59      -                        243,908,681.59       -                        
Others 7.18 329,883.30             125,601.03            329,883.30              125,601.03            

Total revenues 328,075,024.97       64,767,908.11       3,262,695,372.12     467,901,569.50     
EXPENSES

Cost of services 7.19 6,537,699.86          11,376,512.64       6,537,699.86           11,376,512.64       
Administrative expenses 7.20 126,524,076.25      196,030,623.42     126,524,076.25       196,030,623.42     
Other expenses

Loss on foreign exchange rate -                          77,423,957.20       -                          77,423,957.20       
Total expenses 7.21 133,061,776.11       284,831,093.26     133,061,776.11        284,831,093.26     
Profit (Loss) before share of profit from investment in associates 195,013,248.86      (220,063,185.15)   3,129,633,596.01    183,070,476.24     

Share of  profit from investment in associates 7.7.2 1,338,013,219.71   27,533,441.72       -                          -                        
PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAXES 1,533,026,468.57   (192,529,743.43)   3,129,633,596.01    183,070,476.24     
INCOME TAX EXPENSES 7.22 627,415,595.96      16,657,665.77       627,415,595.96       16,657,665.77       
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR 905,610,872.61      (209,187,409.20)   2,502,218,000.05    166,412,810.47     
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
ITEMS THAT MAY BE RECLASSIFIED TO  PROFIT OR LOSS

IN SUBSEQUENT PERIODS
Currency translation differences (366,098,360.60)     (52,055,037.89)     -                          -                        
Share of other comprehensive income of associates 4,010,621.18          -                        -                          -                        

(362,087,739.42)     (52,055,037.89)     -                          -                        

ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
IN SUBSEQUENT PERIODS

Loss on remeasurements of defined benefit plans (534,033.60)            -                        (534,033.60)            -                        
Share of other comprehensive income (loss) of associates (3,014,083.48)         2,682,875.25         -                          -                        

(3,548,117.08)         2,682,875.25         (534,033.60)            -                        

Other comprehensive loss for the year, net of taxes (365,635,856.50)     (49,372,162.64)     (534,033.60)            -                        
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR 539,975,016.11      (258,559,571.84)   2,501,683,966.45    166,412,810.47     

BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE 7.23 0.74                        (0.30)                     2.06                         0.24                       

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

                     (Signed) Watchara Hemruchatanun
                     (Mr. Watchara Hemruchatanun)

                     President

8
(TRANSLATION)

Financial statements

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2017

in which the equity method is applied Separate financial statements
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 หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนทีช่ าระแล้ว ก าไร (ขาดทุน) สะสม รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 6,108,000,000.00      (341,907,488.17)    5,766,092,511.83   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
      การเพ่ิมทุนหุน้สามญั 5,987,500,000.00      -                          5,987,500,000.00   
      ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             166,412,810.47     166,412,810.47      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 (ทีป่รับปรุงแล้ว) 12,095,500,000.00    (175,494,677.70)    11,920,005,322.30 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ก่อนปรับปรุง) 12,095,500,000.00    (134,552,977.70)    11,960,947,022.30 
ผลกระทบต่องบการเงินจากการปรับปรุงงบการเงิน 6 -                             (40,941,700.00)      (40,941,700.00)       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ทีป่รับปรุงแล้ว) 12,095,500,000.00    (175,494,677.70)    11,920,005,322.30 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
      การเพิม่ทุนหุ้นสามัญ 7.16 101,900,000.00         -                          101,900,000.00      
           ก าไรส าหรับปี -                             2,502,218,000.05  2,502,218,000.05   
           ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                             (534,033.60)           (534,033.60)            
      ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             2,501,683,966.45  2,501,683,966.45   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 12,197,400,000.00    2,326,189,288.75  14,523,589,288.75 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

9
บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(นายวชัรา  เหมรัชตานนัต)์
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Unit : Baht

Notes  Paid-up Retained earnings
share capital (Deficit) Total shareholders’ equity

Balance as at January 1, 2016 6,108,000,000.00               (341,907,488.17)                 5,766,092,511.83               
Changes in shareholders’ equity for the year

Additional paid-up share capital 5,987,500,000.00               -                                     5,987,500,000.00               
Total comprehensive income for the year -                                     166,412,810.47                  166,412,810.47                  

Balance as at December 31, 2016 (after adjustments) 12,095,500,000.00             (175,494,677.70)                 11,920,005,322.30             

Balance as at January 1, 2017 (before adjustments) 12,095,500,000.00             (134,552,977.70)                 11,960,947,022.30             
Effect of adjustments on financial statements 6 -                                     (40,941,700.00)                   (40,941,700.00)                   
Balance as at January 1, 2017 (after adjustments) 12,095,500,000.00             (175,494,677.70)                 11,920,005,322.30             
Changes in shareholders’ equity for the year

7.16 101,900,000.00                  -                                     101,900,000.00                  
Profit for the year -                                     2,502,218,000.05               2,502,218,000.05               
Other comprehensive loss -                                     (534,033.60)                        (534,033.60)                        

Total comprehensive income for the year -                                     2,501,683,966.45               2,501,683,966.45               
Balance as at December 31, 2017 12,197,400,000.00             2,326,189,288.75               14,523,589,288.75             

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

                     President

(TRANSLATION)

EGAT  INTERNATIONAL  COMPANY  LIMITED
STATEMENT  OF  CHANGES  IN  SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2017
SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS

                     (Mr. Watchara Hemruchatanun)

10

                     (Signed) Watchara Hemruchatanun

 Additional paid-up share capital
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 1,533,026,468.57    (192,529,743.43)     3,129,633,596.01     183,070,476.24       
รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 7.8 400,240.80              592,133.94             400,240.80               592,133.94              
ค่าตดัจ าหน่าย 7.9 664,066.89              645,507.09             664,066.89               645,507.09              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานตามประมาณการ 7.15 1,740,302.00           804,413.00             1,740,302.00            804,413.00              
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (282,246,898.27)      117,028,984.66       (282,246,898.27)       117,028,984.66       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (1,338,013,219.71)   (27,533,441.72)       -                           -                          
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                          -                          (2,934,620,347.15)    (403,133,661.39)      
ดอกเบ้ียรับ (74,187,951.60)        (51,958,860.33)       (74,187,951.60)         (51,958,860.33)        
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ (3,032.86)                 -                          (3,032.86)                 -                          

ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (158,620,024.18)      (152,951,006.79)     (158,620,024.18)       (152,951,006.79)      
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

812,921.75              153,601.25             812,921.75               153,601.25              
142,888.95              (13,618,087.97)       142,888.95               (13,618,087.97)        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 611,926,310.44       580,006,661.95       611,926,310.44        580,006,661.95       
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ (64,874,309.60)        22,963,957.05         (64,874,309.60)         22,963,957.05         
เจา้หน้ีอ่ืน (4,115,002.96)          17,656,578.55         (4,115,002.96)           17,656,578.55         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (257,020.46)             124,207.69             (257,020.46)             124,207.69              
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 7.15 (1,263,764.00)          -                          (1,263,764.00)           -                          

542,372,024.12       607,286,918.52       542,372,024.12        607,286,918.52       
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 383,751,999.94       454,335,911.73       383,751,999.94        454,335,911.73       
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 5,842,754.31           7,885,015.76           5,842,754.31            7,885,015.76           
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 763,997.23              968,326.34             763,997.23               968,326.34              
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (581,209,130.86)      21,081,232.74         (581,209,130.86)       21,081,232.74         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (190,850,379.38)      484,270,486.57       (190,850,379.38)       484,270,486.57       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทนุในบริษทัร่วม (621,464,692.20)      (6,435,264,266.66)  (621,464,692.20)       (6,435,264,266.66)   
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทนุชัว่คราว (2,011,321,374.12)   (172,920,314.61)     (2,011,321,374.12)    (172,920,314.61)      
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 2,920,843,387.06    -                          2,920,843,387.06     -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 10,600.00                -                          10,600.00                 -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (504,184.00)             (155,245.00)            (504,184.00)             (155,245.00)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          (339,237.08)            -                           (339,237.08)             
เงินสดจ่ายเพ่ือค่าพฒันาโครงการรอเรียกเก็บ (21,014,703.12)        (47,528,970.41)       (21,014,703.12)         (47,528,970.41)        
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 37,092,371.54         45,676,186.83         37,092,371.54          45,676,186.83         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 303,641,405.16       (6,610,531,846.93)  303,641,405.16        (6,610,531,846.93)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

ลูกหน้ีอ่ืน

10

ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(นายวชัรา  เหมรัชตานนัต)์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงิน

ลูกหน้ีการคา้
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Unit : Baht

Notes
2017 2016 2017 2016

(Restated) (Restated)
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (loss) before income taxes 1,533,026,468.57    (192,529,743.43)     3,129,633,596.01    183,070,476.24       

Adjustment to reconcile profit (loss) before income taxes to 
net cash provided by (used in) from operating activities

Depreciation 7.8 400,240.80              592,133.94              400,240.80              592,133.94              
Amortization 7.9 664,066.89              645,507.09              664,066.89              645,507.09              
Employee expense realized from estimates 7.15 1,740,302.00           804,413.00              1,740,302.00           804,413.00              
Unrealized (gain) loss from foreign exchange rate (282,246,898.27)     117,028,984.66       (282,246,898.27)     117,028,984.66       
Share of profit from investment in associates (1,338,013,219.71)  (27,533,441.72)       -                          -                          
Dividend income from investment in associates -                          -                          (2,934,620,347.15)  (403,133,661.39)     
Interest income (74,187,951.60)       (51,958,860.33)       (74,187,951.60)       (51,958,860.33)       
Gain on disposal of assets (3,032.86)                -                          (3,032.86)                -                          

(158,620,024.18)     (152,951,006.79)     (158,620,024.18)     (152,951,006.79)     
Change in operating assets (increase) decrease

812,921.75              153,601.25              812,921.75              153,601.25              
Other accounts receivable 142,888.95              (13,618,087.97)       142,888.95              (13,618,087.97)       
Bank deposits as collateral 611,926,310.44       580,006,661.95       611,926,310.44       580,006,661.95       

Change in operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable (64,874,309.60)       22,963,957.05         (64,874,309.60)       22,963,957.05         
Other accounts payable (4,115,002.96)         17,656,578.55         (4,115,002.96)         17,656,578.55         
Other current liabilities (257,020.46)            124,207.69              (257,020.46)            124,207.69              
Actual payment on employee benefits 7.15 (1,263,764.00)         -                          (1,263,764.00)         -                          

542,372,024.12       607,286,918.52       542,372,024.12       607,286,918.52       
Cash received from operating 383,751,999.94       454,335,911.73       383,751,999.94       454,335,911.73       
Cash received from interest 5,842,754.31           7,885,015.76           5,842,754.31           7,885,015.76           
Cash recieved from income taxes 763,997.23              968,326.34              763,997.23              968,326.34              
Cash payment on income taxes (581,209,130.86)     21,081,232.74         (581,209,130.86)     21,081,232.74         

Net cash flows provided by (used in) operating activities (190,850,379.38)     484,270,486.57       (190,850,379.38)     484,270,486.57       

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Cash payment on investment in associates (621,464,692.20)     (6,435,264,266.66)  (621,464,692.20)     (6,435,264,266.66)  
Cash payment on temporary investments (2,011,321,374.12)  (172,920,314.61)     (2,011,321,374.12)  (172,920,314.61)     
Dividend received from associates 2,920,843,387.06    -                          2,920,843,387.06    -                          
Cash received on disposal of assets 10,600.00                -                          10,600.00                -                          
Cash payment on buy equipment (504,184.00)            (155,245.00)            (504,184.00)            (155,245.00)            
Cash payment on buy intagible assets -                          (339,237.08)            -                          (339,237.08)            
Cash payment on project development cost - for collection (21,014,703.12)       (47,528,970.41)       (21,014,703.12)       (47,528,970.41)       
Cash received from interest 37,092,371.54         45,676,186.83         37,092,371.54         45,676,186.83         

Net cash flows provided by (used in) investing  activities 303,641,405.16       (6,610,531,846.93)  303,641,405.16       (6,610,531,846.93)  

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

(Mr. Watchara Hemruchatanun)
President

Financial statements 

Trade accounts receivable

(Signed) Watchara Hemruchatanun

EGAT  INTERNATIONAL  COMPANY  LIMITED
STATEMENT  OF  CASH  FLOWS

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER 31,  2017

Loss from operating activities before change in operating assets and liabilities

(TRANSLATION)

in which the equity method is applied Separate financial statements
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 7.16 101,900,000.00       5,987,500,000.00    101,900,000.00        5,987,500,000.00    
เงินสดจ่ายเพ่ือหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (159,750.00)             -                          (159,750.00)             -                          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 101,740,250.00       5,987,500,000.00    101,740,250.00        5,987,500,000.00    

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (916,505.98)             (501,430.66)            (916,505.98)             (501,430.66)             
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 213,614,769.80       (139,262,791.02)     213,614,769.80        (139,262,791.02)      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 96,085,828.27         235,348,619.29       96,085,828.27          235,348,619.29       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 7.1 309,700,598.07       96,085,828.27         309,700,598.07        96,085,828.27         

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
การจ่ายเพ่ือค่าพฒันาโครงการรอเรียกเก็บท่ียงัมิไดมี้การจ่ายช าระเงินสด 2,409,419.90           7,607,883.98           2,409,419.90            7,607,883.98           
การจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินท่ียงัมิไดมี้การจ่ายช าระเงินสด -                          319,500.00             -                           319,500.00              
การจ่ายเพ่ือการลงทนุในบริษทัร่วมท่ียงัมิไดมี้รายการช าระเงินสด -                          5,758,540,900.00    -                           5,758,540,900.00    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11

ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(นายวชัรา  เหมรัชตานนัต)์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงิน

บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560
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Unit : Baht

Notes
2017 2016 2017 2016

(Restated) (Restated)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash received from additional paid-up share capital 7.16 101,900,000.00        5,987,500,000.00     101,900,000.00        5,987,500,000.00     
Cash payment on finance lease liabilities (159,750.00)             -                           (159,750.00)             -                           

Net cash flows  provided by financing activities 101,740,250.00        5,987,500,000.00     101,740,250.00        5,987,500,000.00     

Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents (916,505.98)             (501,430.66)             (916,505.98)             (501,430.66)             
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 213,614,769.80        (139,262,791.02)       213,614,769.80        (139,262,791.02)       
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 96,085,828.27          235,348,619.29        96,085,828.27          235,348,619.29        
Cash and cash equivalents at the end of the year 7.1 309,700,598.07        96,085,828.27          309,700,598.07        96,085,828.27          

Supplementary cash flow information
Unpaid for outstanding payable on project development costs - for collection 2,409,419.90            7,607,883.98            2,409,419.90            7,607,883.98            
Unpaid for outstanding payable on finance lease assets -                           319,500.00               -                           319,500.00               
Unpaid for outstanding payable on investment in associates -                           5,758,540,900.00     -                           5,758,540,900.00     

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

(TRANSLATION)
12

EGAT  INTERNATIONAL  COMPANY  LIMITED
STATEMENT  OF  CASH  FLOWS

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER 31,  2017

Financial statements 
in which the equity method is applied Separate financial statements

(Signed) Watchara Hemruchatanun
(Mr. Watchara Hemruchatanun)

President
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1. ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทย จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2550 โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่เป็นตวัแทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงทนุในโครงการต่างๆ เพือ่การ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าส่งเข้าประเทศเพื่อความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังลงทุนในโครงการต่างๆ ในต่างประเทศที่
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของ กฟผ. และประเทศโดยรวม บรษิทัมสี�านกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี 53 หมูท่ี่ 2 ถนนจรัญสนทิวงศ์ ต�าบลบางกรวย อ�าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถงึแนวปฏบิติัทางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพี
บัญชี ซึ่งสอดคล้องกับการจัดรายการในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีใน 
งบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป 
 หลกัการบญัชทีีใ่ช้อาจแตกต่างไปจากหลกัการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไปซึง่ใช้ในประเทศอืน่ ดงันัน้งบการเงนิของบรษิทัได้จดัท�าขึน้ 
โดยมิได้มีจุดประสงค์ที่จะแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ก�าหนดไว้
ในประเทศอื่น ทั้งนี้งบการเงินได้จัดท�าขึ้นด้วยข้อสมมติที่ว่าผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทยแล้ว
 งบการเงินนี้บริษัทได้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการ
บัญชีบางประเภทที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
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1. General information
 EGAT International Company Limited, “EGATi”, is a limited company, incorporated in Thailand on 
December 18, 2007. EGATi is an investment arm for Electricity Generating Authority of Thailand “EGAT” 
of which the main objectives are to secure domestic power system by importing electricity and to create 
value added by investing abroad in power and power related businesses for benefits of EGAT businesses 
and the country. EGATi is located at 53 Moo 2, Charan Sanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi.

2. Basis of financial statements preparation
 These financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards 
(TFRSs) and Thai accounting guidance promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) 
which is in compliance with the notification of the Department of Business Development “The requirement 
for the brief items to be shown in the financial statements, B.E. 2554 (2011)”, dated September 28, 
B.E. 2554 (2011), under the third paragraph of section 11 of the Accounting Act, B.E. 2543 (2000). The 
notification has been effective for the accounting periods beginning on or after January 1, 2011.
 The accounting principles applied might be different from the Generally Accepted Accounting Principles 
adopted in other countries. There is no objective to prepare these financial statements to present 
financial position and operation performance to be in line with the Generally Accepted Accounting Principles 
adopted in other countries. These financial statements have been prepared based on the assumption that 
users of the financial statements have an understanding of Thai Generally Accepted Accounting Principles 
and practices.
 These financial statements have been prepared under the historical cost convention, except explained 
otherwise as disclosed in Note 4, Significant accounting policies.
 This English translation of the financial statements has been translated from the statutory financial 
statements that were issued in Thai language.  In the event of conflict or differences in the interpretation 
between two languages, the Thai financial statements shall prevail. 
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3. การใช้ประมาณการ
 ในการจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารต้อง
ประมาณการและให้ข้อสมมติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่รายงานไว้ในงบการเงิน 
รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ ณ วนัทีใ่นงบการเงิน ตัวเลขทีเ่กดิขึน้จริงอาจแตกต่างจาก
ตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท�าตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระท�าไปใน
ปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์  
 และประจ�าไม่เกิน 3 เดือน รวมทั้งตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มีภาระผูกพัน

 4.2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดย 
 บริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการ 
 ที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
   ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัค�านงึถงึเนือ้หา 
 ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

 4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงด้วยมลูค่าสุทธท่ีิคาดว่าจะได้รับ ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหนีท้ีค่าดว่า 
 จะเรยีกเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากจ�านวนหนีท้ีค่งเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวด ตามประวติัการช�าระเงินและสถานะทางการเงนิ 
 ของลกูหนีใ้นปัจจบัุน รวมท้ังพจิารณาจากอตัราร้อยละตามอายหุนีข้องยอดลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวด หนีส้งสยัจะสญูทีเ่กดิขึน้ 
 รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 4.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน และแสดงในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
   บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทมีส่วนได้เสียในก�าไรขาดทุนของบริษัทร่วม 
   บริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่  
 หากมข้ีอบ่งชีเ้กดิขึน้ บรษิทัจะค�านวณผลขาดทนุจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคนืกบัมลูค่าตาม 
 บัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในก�าไรหรือขาดทุน
   ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจะบนัทกึบญัชด้ีวยราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่า ต้นทนุจะมกีารปรบั 
 เพือ่สะท้อนการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะ 
 รวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
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3. Use of accounting estimates
 The preparation of the financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards 
requires management to make estimates and assumptions that affect the book value of assets and 
liabilities reported in the financial statements as well as the disclosure of contingent assets and liabilities as 
at financial date. The actual results might be different from the estimation although the estimations have 
been conducted on the basis of the best comprehension of the current situation by the management.   

4. Significant accounting policies
 4.1 Cash and cash equivalents
  Cash and cash equivalents comprise cash, cash in current and saving accounts as well as fixed  
 accounts with within 3 months term including promissory notes or bills of exchange with maturity of  
 3 months or less without commitment.

 4.2 Related parties
  The parties are considered as related parties when EGATi has ability to control, directly or indirectly, 
 over the parties and vice versa. Related parties also include the parties under the common control as  
 EGATi. This includes subsidiaries and fellow subsidiaries, associates, joint venture, high-level management,  
 directors and employees of EGATi.
  In considering each related party relationship, the consideration shall be made on the basis of  
 substance of the relationship than the legal form. 

 4.3 Trade accounts receivable and other accounts receivable
  Trade accounts receivable and other accounts receivable are stated at net realizable value. Allowance  
 for doubtful accounts is considered from accounts receivable which are expected to be uncollectible.  
 The estimate is made based on the outstanding debts at the end of period, payment history and existing  
 financial status of accounts receivable as well as percentage of aging debts schedule at the end of period.
  Incurred doubtful accounts are recognized as administrative expense in profit or loss.

 4.4 Investments in associates
  Investments in associates have been presented in the separate financial statements under the cost  
 method and in the financial statements in which the equity method is applied under the equity method.
  Share of gains or losses from associates are recorded in proportion to the company’s equity  
 interest in those gains and losses.
  EGATi determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investments 
 in associates are impaired. If this is the case, EGATi calculates the amount of impairment as the difference  
 between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognizes the amount to  
 the share of profit (loss) from associates in profit or loss.
  In the separate financial statements, investments in associates are accounted for at cost less  
 provision for impairment. The cost is adjusted to reflect changes in contingent consideration expected  
 to be paid amendments. The cost also includes direct attributable costs of investment.
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 4.5 อุปกรณ ์
 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคา

ตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังนี้
         จ�านวนปี
 โสตทัศนอุปกรณ์และอุปกรณ์ส�านักงาน     5-10 ปี
 อุปกรณ์สื่อสาร        5 ปี
 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์     3 ปี

 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืน

 รายการก�าไรและรายการขาดทุนจากการจ�าหน่ายค�านวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี
และรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์ไม่เกิน 5 ปี โดยมีการทบทวนวิธีการ  

ตัดจ�าหน่าย และระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายทุกงวดปีบัญชี

 4.7  ค่าพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ
 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อได้รับอนุมัติหลักการในการลงทุนโครงการจาก

กระทรวงพลังงาน
 ทัง้นี ้หากคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วมมีติอนมุติัให้ยติุการพฒันาโครงการนัน้ บรษิทัจะตัดรายการมลูค่าของ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการท่ีได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไว้ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในงวดนั้น
ทันที

 4.8 การรับรู้รายได้
 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
 รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

 4.9 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�านวณจากก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ หารด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่

ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด 

 4.10 ภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 4.5 Equipment
 Equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated by using 
the straight-line method in order to reduce the book value of each type of assets over the estimated 
useful lives of each class of asset as follows:
          Useful lives (years)
 Audio visual equipment and Office supplies   5-10 years
 Communication devices      5 years
 Computer and equipment      3 years

 When the carrying amount is estimated to be higher than the recoverable amount, the carrying 
amount shall be adjusted to the recoverable amount.
 Gain and loss on disposal of Equipment shall be calculated by comparing between the carrying 
amounts and the selling price. Gain and loss on disposal shall be recognized in profit or loss.

 4.6 Intangible assets
 Computer software shall be amortized based on its useful lives which is normally not more 
than 5 years. The useful lives as well as the amortization basis shall be revised and reviewed every 
accounting period.

 4.7 Project development costs - for collection 
 Development costs incurred on development project are capitalized to assets when an approval 
of project investment in principle is made by the Ministry of Energy.
 However, if  EGATi’s Board of  Directors has considered and approved to cease the  project,  all 
relevant costs which capitalized to assets will be recognized as expenses  in  the  incurred  period  in  
profit or loss.

 4.8 Revenue Recognition
 Interest income is recognized based on a time proportion basis and the effective rate of return 
on assets.
 Dividend income is recognized when EGATi’s right to receive the dividend payment is established.

 4.9 Basic earnings (loss) per share
 Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing net profit (loss) for the year by the 
weighted average number of ordinary shares for the period.

 4.10 Income taxes 
 Income tax expenses for the year comprise current and deferred income tax. Current and  
deferred income tax is recognized in profit or loss except to items that recognized directly in equity 
or in other comprehensive income.
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 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุน
ประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

 บริษัทค�านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างราคาตามบัญชีกับฐานภาษี
ของสินทรัพย์และหนี้สิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ
สินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อก�าไรหรอืขาดทนุทัง้ทางบญัชหีรอืทางภาษ ีภาษเีงนิได้รอการตดับญัชคี�านวณจากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) 
ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานและคาดว่าอัตราภาษี 
ดังกล่าวจะน�าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีได้มีการจ่ายช�าระ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่
จะน�าจ�านวนผลต่างช่ัวคราวน้ันมาใช้ประโยชน์ บรษิทัได้ตัง้ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราวของ
เงินลงทนุในบรษัิทร่วมทีต้่องเสยีภาษ ีเว้นแต่กลุม่กจิการสามารถควบคมุจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราว
และการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ใน
อนาคต

 สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตัดบญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมือ่บริษัทมีสทิธิ
ตามกฎหมายทีจ่ะน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษหีน่วยงานเดียวกนั โดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนีส้นิและสนิทรพัย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

 4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ภาระหนี้สินของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดที่

ประมาณการไว้ ซึ่งค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 พนักงานบริษัทจะได้รับเงินตอบแทนเมื่อเกษียณอายุภายใต้กฎหมายแรงงานในประเทศไทยเมื่อมีการด�าเนินงาน

หรือเมื่ออยู่ครบวาระการท�างานตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและพนักงาน หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเป็นหนี้สิน
ประเภท Defined benefit obligation ซึ่งค�านวณโดยวิธี Projected unit credit ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(Actuarial basis) อนัเป็นประมาณการจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต ค�านวณคิดลด
โดยใช้อตัราดอกเบ้ียของหลกัทรพัย์รฐับาลท่ีมกี�าหนดเวลาใกล้เคยีงกบัระยะเวลาของหนีส้นิดังกล่าว ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง
กับผลประโยชน์จะถูกรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

 บริษัทจะมีการทบทวนข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งจะทบทวนทุก 3 ปี โดย
จะรับรู้ผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) ของผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงานในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
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 Current tax income is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for 
the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment 
to tax payable in respect of previous years.
 EGATi calculates deferred income tax from temporary differences between the carrying amounts 
and tax bases of assets and liabilities. However, the deferred income tax is not accounted for if it arises 
from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that 
at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income 
tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the 
end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset 
is realized or the deferred income tax liability is settled.
 Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future 
taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred  
income tax is provided on temporary differences arising from investments in associates, except where 
the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by EGATi and it is probable that 
the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.
 Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to 
offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and 
liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable 
entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

 4.11 Employee benefits 
 The commitments relating to the post-employment benefits shall be recognized by using the 
projected unit credit method performed by the actuary.
 EGATi employees would receive compensations after retirement according to the labor law 
in Thailand providing all requirements agreed in the employment contract are satisfied. Employee  
benefits obligation are classified as Defined benefit obligation for which the projected unit credit based 
on the Actuarial basis is applied as a calculation method. Under this method, the future benefits that 
the employee expects to earn in the future in return for their service provided would be estimated 
and discounted to attain the present value. The discount rate used normally base on the yield on 
the government bonds which have the maturity date approximately the same as the terms of the 
company’s obligations. The expenditures relating to the employee benefits shall be recognized in 
profit or loss for allocating costs throughout the employment period.
 EGATi will review the actuarial assumptions on the 3 years basis and will recognize actuarial 
gains/losses from post-employment benefits in other comprehensive income in the period as incurred. 
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  4.12 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
 บริษัทแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วมที่จัดท�างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยแปลงค่า

สินทรัพย์และหนี้สินด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงค่างบก�าไรขาดทุนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ถวัเฉลีย่ระหว่างงวด ผลต่างทีเ่กดิขึน้จากการแปลงค่ารายการดงักล่าว รบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ และแสดงจ�านวน
สะสมภายใต้หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น

 การแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ให้เป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ 
และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก�าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว จะถูกรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

 4.13 สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญา หรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า หักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเช่าส่วนหนึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
และอีกส่วนไปลดเงนิต้นตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิ ค�านวณโดยใช้วธิเีส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ เมื่อครบก�าหนดตาม
สญัญาเช่า ต้องคดิค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือภายในอายกุารให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

5. มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ 
     การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
     การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก 
     รัฐบาล
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 4.12 Foreign currency translation
 Assets and liabilities of integrated foreign operations are translated into Thai Baht using the 
closing rate at the statement of financial position date. Revenues and expenses are translated into 
Thai Baht using the average rate during the period. Differences arising from foreign currency translation 
are included in other comprehensive income and accumulated differences are presented in other 
components of shareholders’ equity under equity.
 Foreign currency transactions are translated into Thai Baht by using the exchange rates prevailing 
at the date of the transaction. The monetary assets and liabilities denominated in foreign currency 
are translated into Thai Baht by using the exchange rates prevailing at the date of financial statement. 
Gains and losses from foreign currency receiving or payment and from translation of monetary assets 
and liabilities are recognized in profit or loss.

 4.13 Assets and liabilities under finance lease agreements
 Assets and liabilities under finance lease agreements are stated at the lower of fair values at 
inception or present values of the minimum lease payment less accumulated depreciation. A portion 
of lease payments is recognized as financial expenses and the remainder is deducted from principle 
over the lease periods. Depreciations of those leased assets are calculated on the straight-line method  
over the estimated useful lives of each type of assets. In case the ownership of the assets is not 
transferred to the lessee at the end of the lease periods, depreciations are based on the shorter of 
the useful lives of the assets or the lease period.

5. Revised Thai Accounting Standards (TASs), Thai Financial Reporting 
Standards (TFRSs), Thai Standing Interpretations and Thai Financial 
Reporting Interpretations which are published in the Government Gazette are as follows:

 Effective for accounting periods beginning on or after January 1, 2018 
 - Thai Accounting Standard No.1 (Revised 2017) Presentation of Financial Statements
 - Thai Accounting Standard No.2 (Revised 2017) Inventories
 - Thai Accounting Standard No.7 (Revised 2017) Statement of Cash Flows
 - Thai Accounting Standard No.8 (Revised 2017) Accounting Policies, Changes in Accounting  
    Estimates and Errors
 - Thai Accounting Standard No.10 (Revised 2017) Events after the Reporting Period
 - Thai Accounting Standard No.11 (Revised 2017) Construction Contracts
 - Thai Accounting Standard No.12 (Revised 2017) Income Taxes
 - Thai Accounting Standard No.16 (Revised 2017) Property, Plant and Equipment
 - Thai Accounting Standard No.17 (Revised 2017) Leases
 - Thai Accounting Standard No.18 (Revised 2017) Revenue
 - Thai Accounting Standard No.19 (Revised 2017) Employee Benefits
 - Thai Accounting Standard No.20 (Revised 2017) Accounting for Government Grants and Disclosure 
    of Government Assistance
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 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
     แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 
     ที่เกี่ยวข้องกัน
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
     เมื่อออกจากงาน
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่  
     เงินเฟ้อรุนแรง
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ 
     สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม ่หมุนเวียนที่ถือไว ้เพื่อขายและ 
     การด�าเนินงานที่ยกเลิก
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ 
     เกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนนิงาน
 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษเีงนิได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษี 
     ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบ 
     กฎหมาย
 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา
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 - Thai Accounting Standard No.21 (Revised 2017) The Effects of Changes in Foreign Exchange  
    Rates
 - Thai Accounting Standard No.23 (Revised 2017) Borrowing Costs
 - Thai Accounting Standard No.24 (Revised 2017) Related Party Disclosures
 - Thai Accounting Standard No.26 (Revised 2017) Accounting and Reporting by Retirement Benefit  
    Plans
 - Thai Accounting Standard No.27 (Revised 2017) Separate Financial Statements
 - Thai Accounting Standard No.28 (Revised 2017) Investments in Associates and Joint Ventures
 - Thai Accounting Standard No.29 (Revised 2017) Financial Reporting in Hyperinflationary 
    Economies
 - Thai Accounting Standard No.33 (Revised 2017) Earnings per Share
 - Thai Accounting Standard No.34 (Revised 2017) Interim Financial Reporting
 - Thai Accounting Standard No.36 (Revised 2017) Impairment of Assets
 - Thai Accounting Standard No.37 (Revised 2017) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent  
    Assets
 - Thai Accounting Standard No.38 (Revised 2017) Intangible Assets
 -  Thai Accounting Standard No.40 (Revised 2017) Investment Property
 - Thai Accounting Standard No.41 (Revised 2017) Agriculture
 - Thai Financial Reporting Standard No.2 (Revised 2017) Share-Based Payments
 - Thai Financial Reporting Standard No.3 (Revised 2017) Business Combinations
 - Thai Financial Reporting Standard No.4 (Revised 2017) Insurance Contracts
 - Thai Financial Reporting Standard No.5 (Revised 2017) Non-current Assets Held for Sale and 
    Discontinued Operations
 - Thai Financial Reporting Standard No.6 (Revised 2017) Exploration for and Evaluation of Mineral 
    Resources
 - Thai Financial Reporting Standard No.8 (Revised 2017) Operating Segments
 - Thai Financial Reporting Standard No.10 (Revised 2017) Consolidated Financial Statements 
 - Thai Financial Reporting Standard No.11 (Revised 2017) Joint Arrangements
 - Thai Financial Reporting Standard No.12 (Revised 2017) Disclosure of Interests in Other Entities
 - Thai Financial Reporting Standard No.13 (Revised 2017) Fair Value Measurement
 - Thai Standing Interpretation No.10 (Revised 2017) Government Assistance - No Specific Relation  
    to Operating Activities
 - Thai Standing Interpretation No.15 (Revised 2017) Operating Leases - Incentives
 - Thai Standing Interpretation No.25 (Revised 2017) Income Taxes - Changes in the Tax Status of  
    an Entity or its Shareholders
 - Thai Standing Interpretation No.27 (Revised 2017) Evaluating the Substance of Transactions 
    Involving the Legal Form of a Lease
 - Thai Standing Interpretation No.29 (Revised 2017) Service Concession Arrangements: Disclosures
 - Thai Standing Interpretation No.31 (Revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving 
    Advertising Services
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 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน 
  (ปรับปรุง 2560)  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 
  (ปรับปรุง 2560)  หรือไม่  
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการ 
  (ปรับปรุง 2560)  บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
  (ปรับปรุง 2560)   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรายงาน 
     ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า 
  (ปรับปรุง 2560) 
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
  (ปรับปรุง 2560)
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
  (ปรับปรุง 2560)
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
  (ปรับปรุง 2560)  ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่า และปฏิสัมพันธ์ของ 
     รายการเหล่าน้ี ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี  
     ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์  
     ของพนักงาน
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
  (ปรับปรุง 2560)
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
   (ปรับปรุง 2560)
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
  (ปรับปรุง 2560)
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ   
  (ปรับปรุง 2560)  เหมืองผิวดิน 
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง  เงินที่น�าส่งรัฐ
   (ปรับปรุง 2560) 

 ผูบ้รหิารของบรษิทัได้ประเมนิและเหน็ว่าหากมกีารน�ามาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคีวาม
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาใช้ปฏิบัติ จะไม่มีผลกระทบอย่างมี 
นัยส�าคัญต่องบการเงินที่น�าเสนอในปีที่เริ่มใช้
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 - Thai Standing Interpretation No.32 (Revised 2017) Intangible Assets - Web Site Costs
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration 
  (Revised 2017) and Similar Liabilities
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.4 Determining whether an Arrangement contains  
  (Revised 2017) a Lease
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.5  Rights to Interests arising from Decommissioning,  
  (Revised 2017) Restoration and Environmental Rehabilitation  
    Funds
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.7 Applying the Restatement Approach under  
  (Revised 2017) TAS 29 (Revised 2017) Financial Reporting in  
    Hyperinflationary Economies 
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.10 Interim Financial Reporting and Impairment
  (Revised 2017) 
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.12 Service Concession Arrangements
  (Revised 2017)
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.13 Customer Loyalty Programmes
  (Revised 2017)
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.14 TAS 19 (Revised 2017) Employee benefits - The 
  (Revised 2017) Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum  
    Funding Requirements and their Interaction
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.15 Agreements for the Construction of Real Estate
  (Revised 2017) 
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.17 Distributions of Non-cash Assets to Owners
  (Revised 2017) 
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.18 Transfers of Assets from Customers
  (Revised 2017)
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.20  Stripping Costs in the Production Phase of a  
  (Revised 2017) Surface Mine
 - Thai Financial Reporting Interpretation No.21  Levies
  (Revised 2017)

 The Management of EGATi has assessed and determined the potential impact of adopting Thai  
Accounting Standards (TASs), Thai Financial Reporting Standards (TFRSs), Thai Standing Interpretations and 
Thai Financial  Reporting Interpretations, and has concluded that they shall not have the significant impact 
on the financial statements when the compliances commence.
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6. ผลกระทบต่องบการเงินจากการปรับปรุงงบการเงินของบริษัท และการจัด 
 ประเภทรายการใหม่
 บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ดังนี้

6.1 การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม จากเดิมรับรู้เงินลงทุนตามจ�านวนเงินที่บริษัท
ได้จ่ายช�าระแล้ว แก้ไขเป็นรับรู้เงินลงทุนตามราคาที่ตกลงซื้อขายเต็มทั้งจ�านวน รวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้อง 
และรับรู้ภาระผูกพันส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายเป็นหนี้สิน 

6.2 การปรบัปรงุส่วนแบ่งก�าไรจากการประเมนิมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในบริษทัร่วมในงบการเงินทีแ่สดงเงนิลงทนุ
ตามวิธีส่วนได้เสีย

6.3 การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เนื่องจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม และก�าไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการรับรู้หนี้สินภาระผูกพันของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

6.4 การจัดประเภทรายการใหม่ระหว่างผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินกับส่วนแบ่งก�าไร 
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

6.5 การจัดประเภทรายการใหม่ระหว่างส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมของรายการที่จะไม่ถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังกับก�าไร (ขาดทุน) สะสม

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : บาท

งบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ก่อนรายการ
ปรับปรุงและ 

จัดประเภทใหม่

รายการ
ปรับปรุงใหม่

รายการ
จัดประเภทใหม่

หลังรายการ
ปรับปรุงและ 

จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  7,128,240,353.25  5,752,356,611.24  -  12,880,596,964.49 

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  5,814,403,750.00  -  5,814,403,750.00 

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม (547,648,570.86) (62,047,138.76)  2,682,875.25 (607,012,834.37)

องค์ประกอบอื่นของส่วน 
ของผู้ถือหุ้น 154,232,176.95  - (2,682,875.25) 151,549,301.70 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  203,916,435.12  (7,885,811.70)  -  196,030,623.42 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  21,561,107.20  55,862,850.00  - 77,423,957.20 
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6. The effects of adjustments and reclassifications on financial statements  
 of EGATi
 EGATi’s separate financial statement and the financial statement in which the equity method is applied  
have been restated as follows:

6.1 Error correction is related to accounting for the investment in associates. The price EGATi actually 
paid was recognized as the investment, and has been corrected to the actual purpose price 
pursuant to Subscription Agreement, including the related direct cost. The difference, the unpaid 
amount, will be recognized as liabilities.

6.2 An adjustment is related to accounting for share of profit from measuring the fair value of the 
investment in associates in financial statement in which the equity method is applied.

6.3 Due to the error correction of the investment in associates, gains or losses on foreign exchange 
rate, from liability recognition of the investment in associates, income tax expenses are adjusted.

6.4 Reclassification is related to the rearrangement between the currency translation differences and 
the share of other comprehensive income (loss) of associates.

6.5 The share of other comprehensive income (loss) of associates, in items that will not be reclassified 
to profit or loss in subsequently, is reclassified into the retained earnings (deficit).

 The effects on the statement of financial position and statements of change in shareholders' equity 
are as follows; 

Unit : Baht

Financial statements 

in which the equity method is applied

Before  
restated and 
reclassified

Restated Reclassified After  
restated and 
reclassified

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
AS AT DECEMBER 31, 2016 

Investment in associates  7,128,240,353.25  5,752,356,611.24  -  12,880,596,964.49 

Accounts payable - related party  -  5,814,403,750.00  -  5,814,403,750.00 

Retained earnings (Deficit) (547,648,570.86) (62,047,138.76)  2,682,875.25 (607,012,834.37)

Other components of 
shareholders' equity 154,232,176.95  - (2,682,875.25) 151,549,301.70 

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Administrative expenses  203,916,435.12  (7,885,811.70)  -  196,030,623.42 

Loss on foreign exchange rate  21,561,107.20  55,862,850.00  - 77,423,957.20 
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หน่วย : บาท

งบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ก่อนรายการ
ปรับปรุงและ 

จัดประเภทใหม่

รายการ
ปรับปรุงใหม่

รายการ
จัดประเภทใหม่

หลังรายการ
ปรับปรุงและ 

จัดประเภทใหม่

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จาก 
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม  48,638,880.48  (21,105,438.76)  - 27,533,441.72 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  23,693,004.07  (7,035,338.30)  - 16,657,665.77 

ขาดทุนส�าหรับปี  (147,140,270.44)  (62,047,138.76)  - (209,187,409.20)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงิน  -  -  (52,055,037.89)  (52,055,037.89)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่
ในบริษัทร่วม  (52,055,037.89)  -  52,055,037.89  - 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงิน  -  -  203,604,339.59  203,604,339.59 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่
ในบริษัทร่วม  203,604,339.59  -  (203,604,339.59)  - 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม  (547,648,570.86) (62,047,138.76)  2,682,875.25  (607,012,834.37)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงิน  -  -  151,549,301.70  151,549,301.70 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่
ในบริษัทร่วม  154,232,176.95  -  (154,232,176.95)  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,702,083,606.09 (62,047,138.76)  -  11,640,036,467.33 
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Unit : Baht

Financial statements 

in which the equity method is applied

Before  
restated and 
reclassified

Restated Reclassified After  
restated and 
reclassified

Share of  profit (loss) from  
investment in associates  48,638,880.48  (21,105,438.76)  - 27,533,441.72 

Income tax expenses  23,693,004.07  (7,035,338.30)  - 16,657,665.77 

Loss for the year  (147,140,270.44)  (62,047,138.76)  - (209,187,409.20)

Currency translation 
differences  -  -  (52,055,037.89)  (52,055,037.89)

Share of other comprehensive 
income (loss) of associates  (52,055,037.89)  -  52,055,037.89  - 

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY  

AS AT JANUARY 1, 2016

Currency translation 
differences  -  -  203,604,339.59  203,604,339.59 

Share of other comprehensive 
income (loss) of associates  203,604,339.59  -  (203,604,339.59)  - 

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY  

AS AT JANUARY 1, 2017

Retained earnings (Deficit)  (547,648,570.86) (62,047,138.76)  2,682,875.25  (607,012,834.37)

Currency translation  
differences  -  -  151,549,301.70  151,549,301.70 

Share of other comprehensive 
income (loss) of associates  154,232,176.95  -  (154,232,176.95)  - 

Total shareholders' equity 11,702,083,606.09 (62,047,138.76)  -  11,640,036,467.33 
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หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนรายการ
ปรับปรุง

รายการ
ปรับปรุงใหม่

หลังรายการ
ปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  7,387,103,769.46  5,773,462,050.00  13,160,565,819.46 

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  5,814,403,750.00  5,814,403,750.00 

ขาดทุนสะสม (134,552,977.70) (40,941,700.00) (175,494,677.70)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  203,916,435.12 (7,885,811.70)  196,030,623.42 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  21,561,107.20 55,862,850.00  77,423,957.20 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23,693,004.07 (7,035,338.30) 16,657,665.77 

ก�าไรส�าหรับปี 207,354,510.47 (40,941,700.00) 166,412,810.47
 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ขาดทุนสะสม (134,552,977.70) (40,941,700.00) (175,494,677.70)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  11,960,947,022.30 (40,941,700.00)  11,920,005,322.30 

หน่วย : บาท

2560 2559

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  1,000.00  1,000.00 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์  51,694,435.59  10,242,208.83 

เงินฝากธนาคารประจ�าไม่เกิน 3 เดือน  255,944,816.53  68,036,537.47 

ใบรับเงินฝากประจ�าไม่เกิน 3 เดือน  2,060,345.95  17,806,081.97 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  309,700,598.07  96,085,828.27 

7. ข้อมูลเพิ่มเติม 
 7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
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Unit : Baht

Separate financial statements 

Before 
restated

Restated After 
restated

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
AS AT DECEMBER 31, 2016

Investment in associates  7,387,103,769.46  5,773,462,050.00  13,160,565,819.46 

Accounts payable - related party  -  5,814,403,750.00  5,814,403,750.00 

Deficit (134,552,977.70) (40,941,700.00) (175,494,677.70)

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 

Administrative expenses  203,916,435.12 (7,885,811.70)  196,030,623.42 

Loss on foreign exchange rate  21,561,107.20 55,862,850.00  77,423,957.20 

Income tax expenses 23,693,004.07 (7,035,338.30) 16,657,665.77 

Profit for the year 207,354,510.47 (40,941,700.00) 166,412,810.47
 

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY  
AS AT JANUARY 1, 2017

Deficit (134,552,977.70) (40,941,700.00) (175,494,677.70)

Total shareholders' equity  11,960,947,022.30 (40,941,700.00)  11,920,005,322.30 

Unit : Baht

2017 2016

Current account  1,000.00  1,000.00 

Saving accounts  51,694,435.59  10,242,208.83 

Fixed deposits not more than 3 months  255,944,816.53  68,036,537.47 

Fixed deposit receipts not more than 3 months  2,060,345.95  17,806,081.97 

Total cash and cash equivalents  309,700,598.07  96,085,828.27 

7. Additional information 
 7.1 Cash and cash equivalents comprise;
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หน่วย : บาท

2560 2559

7.3.1 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด  2,314,979.00  3,127,900.75 

7.3.2 ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  200,759.53  3,035.50 

บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด  101,030.00  42,180.00 

กฟผ.  -  61,750.00 

 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

 7.3 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

กฟผ.
บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด
PT Adaro Indonesia

ไทย
สปป.ลาว
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 11.533

หน่วย : บาท

2560 2559

เงินฝากธนาคารเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  2,393,683,955.05  602,175,946.15 

ใบรับเงินฝากประจ�าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  2,052,857,142.13  1,974,867,030.21 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว  4,446,541,097.18  2,577,042,976.36 

 7.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
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Unit : Baht

2017 2016

7.3.1 Trade accounts receivable - related party comprise;

Nam Ngiep 1 Power Company Limited  2,314,979.00  3,127,900.75 

7.3.2 Other accounts receivable - related party comprise;

Managements and officers  200,759.53  3,035.50 

Nam Ngiep 1 Power Company Limited  101,030.00  42,180.00 

EGAT  -  61,750.00 

Related party transactions are as follows:

 7.3 Related party transactions
   Related parties to EGATi for the year ended December 31, 2017 are as follows:

Name of entity
Country of 

incorporation/nationality Nature of relationship

EGAT
Nam Ngiep 1 
Power Company Limited
PT Adaro Indonesia

Thailand
Lao PDR

Republic of Indonesia

100% shareholding  
Associated company,   
EGATi has 30% shareholding  
Associated company, 
EGATi has 11.533% shareholding

Unit : Baht

2017 2016

Deposits more than 3 months

   but not more than 12 months  2,393,683,955.05  602,175,946.15 

Fixed deposit receipts more than 3 months

   but not more than 12 months  2,052,857,142.13  1,974,867,030.21 

Total temporary investments  4,446,541,097.18  2,577,042,976.36 

 7.2 Temporary investments comprise; 
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หน่วย : บาท

2560 2559

7.3.3 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

กฟผ.  1,344,759.69  40,669,168.46 

7.3.4 เจ้าหนีอ่ื้น - บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน ประกอบด้วย

เจ้าหนี้อื่น

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  919,279.07  417,313.95 

กฟผ.  609,975.55  65,407.22 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

กฟผ.  168,728.45  1,448,897.86

7.3.5 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

PT Adaro Indonesia  5,304,822,800.00  5,814,403,750.00

7.3.6 รายได้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด  9,648,508.48  12,683,446.75 

PT Adaro Indonesia  2,934,620,347.15  403,133,661.39 

7.3.7 ต้นทนุการให้บรกิาร - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประกอบด้วย

กฟผ.  248,623.50  5,874,260.00

7.3.8 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  25,822,041.17  22,063,447.41 

กฟผ.  6,645,113.19  6,314,583.99 
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Unit : Baht

2017 2016

7.3.3 Trade accounts payable - related party comprise;

EGAT  1,344,759.69  40,669,168.46 

7.3.4 Other accounts payable - related party comprise;

Other accounts payable

Managements and officers  919,279.07  417,313.95 

EGAT  609,975.55  65,407.22 

Accrued expenses

EGAT  168,728.45  1,448,897.86

7.3.5 Accounts payable - related party comprise;

PT Adaro Indonesia  5,304,822,800.00  5,814,403,750.00

7.3.6 Revenues - related party comprise;

Nam Ngiep 1 Power Company Limited  9,648,508.48  12,683,446.75 

PT Adaro Indonesia  2,934,620,347.15  403,133,661.39 

7.3.7 Cost of services - related party comprise;

EGAT  248,623.50  5,874,260.00

7.3.8 Administrative expenses - related party 
comprise;

Directors and managements remuneration  25,822,041.17  22,063,447.41 

EGAT  6,645,113.19  6,314,583.99 
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หน่วย : บาท

2560 2559

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.3.1)

บริษัท ไฟฟ้าน�า้เงี้ยบ 1 จ�ากัด

งานรับจ้างบริษัทร่วมทุน  2,314,979.00  3,127,900.75 

รวมลูกหนี้การค้า  2,314,979.00  3,127,900.75 

หน่วย : บาท

2560 2559

ลกูหนีอ้ืน่ - บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ7.3.2)

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  200,759.53  3,035.50 

บริษัท ไฟฟ้าน�า้เงี้ยบ 1 จ�ากัด  101,030.00  42,180.00 

กฟผ.  -    61,750.00 

 301,789.53  106,965.50 

ลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมทุน  12,791,672.61  13,161,572.26 

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น  6,930,605.26  6,930,252.00 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  216,242.21  150,970.91 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ  34,344,154.20  3,794,612.55 

รวมลูกหนี้อื่น  54,584,463.81  24,144,373.22 

 7.4 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย 

 7.5 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

 7.6 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�า้ประกัน
  เงินฝากธนาคาร BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH จ�านวน 13.559 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 440.87 
ล้านบาท (ใช้อัตราแลกเปลี่ยนซื้อ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 32.5146 บาท) เป็นหลัก
ประกันในการออก Standby letter of credit : SBLC เพือ่ใช้ในการค�า้ประกนัเงนิลงทนุส่วนทีย่งัไม่ได้ช�าระให้กบับรษิทั 
ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด ซึ่งจะลดลงตามจ�านวนเงินของการจ่ายเงินลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 11.2
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Unit : Baht

2017 2016

Trade accounts receivable - related party (Note 7.3.1)

Nam Ngiep 1 Power Company Limited

Associate management services  2,314,979.00  3,127,900.75 

Total trade accounts receivable  2,314,979.00  3,127,900.75 

Unit : Baht

2017 2016

Other accounts receivable - related party (Note 7.3.2)

Managements and officers  200,759.53  3,035.50 

Nam Ngiep 1 Power Company Limited  101,030.00  42,180.00 

EGAT  -    61,750.00 

 301,789.53  106,965.50 

Other accounts receivable - co-developer  12,791,672.61  13,161,572.26 

Other accounts receivable - other parties  6,930,605.26  6,930,252.00 

Prepaid expenses  216,242.21  150,970.91 

Accrued interest income  34,344,154.20  3,794,612.55 

Total other accounts receivable  54,584,463.81  24,144,373.22 

 7.4 Trade accounts receivable comprise;

 7.5 Other accounts receivable comprise;

 7.6 Bank deposits as collateral
  The bank deposits amount of USD 13.559 million or approximately Baht 440.87 million (using the 
buying rate as at December 29, 2017 at Baht 32.5146 per USD) with BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH 
is a guarantee to issue Standby letter of credit: SBLC for unpaid share capital to Nam Ngiep 1 Power 
Company Limited which will be decreased by the amount of money paid for the share capital as 
mentioned in Note 11.2.
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 7.7  เงินลงทุนในบริษัทร่วม
   7.7.1 ข้อมูลบริษัทร่วม

ชื่อกิจการ

ประเทศ
ที่จัดตั้ง/
สัญชาติ ประเภทธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

บริษัทร่วม 2560 2559

บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด  สปป.ลาว  ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า  30  30 

PT Adaro Indonesia
 สาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย  ผลิตและจ�าหน่ายถ่านหิน  11.533  11.533 

หน่วย : บาท

ชื่อกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) วิธีส่วนได้เสีย

บริษัทร่วม 2560 2559 2560 2559

บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 
จ�ากัด 30 30  1,775,997,234.34  1,563,413,742.58 

PT Adaro Indonesia 11.533 11.533  9,764,355,472.01  11,317,183,221.91 

รวม  11,540,352,706.35  12,880,596,964.49 

หน่วย : บาท

ชื่อกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผล

บริษัทร่วม 2560 2559 2560 2559

บริษัท ไฟฟ้าน�า้เงี้ยบ 1 
จ�ากัด  2,178,714,361.66  1,557,249,669.46  -    -   

PT Adaro Indonesia  11,603,316,150.00  11,603,316,150.00  2,934,620,347.15  403,133,661.39 

รวม  13,782,030,511.66  13,160,565,819.46  2,934,620,347.15  403,133,661.39 

 บริษัทมีเงินลงทุนใน PT Adaro Indonesia ร้อยละ 11.533 ซึ่งบริษัทมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการ
บริษัท (Board of Commissioner) จ�านวน 1 คน จากท้ังหมดจ�านวน 6 คน เพ่ือควบคุมการบริหารงาน
ของ Board of Directors โดยมีสิทธิออกเสียงจ�านวน 1 เสียง 

7.7.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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 7.7  Investment in associates
   7.7.1 Information of associated company

Company name

Country of 
incorporation 
/nationality Business

Shareholding proportion 
(percentage)

Associate company 2017 2016

Nam Ngiep 1 Power 
Company Limited  Lao PDR 

 Generation and supply 
of electricity  30  30 

PT Adaro Indonesia
 Republic of 
Indonesia 

 Generation and supply 
of coal  11.533  11.533 

Unit : Baht

Company name
Shareholding proportion  

(percentage) Equity Method

Associated Company 2017 2016 2017 2016

Nam Ngiep 1 Power  
Company Limited 30 30  1,775,997,234.34  1,563,413,742.58 

PT Adaro Indonesia 11.533 11.533  9,764,355,472.01  11,317,183,221.91 

Total  11,540,352,706.35  12,880,596,964.49 

Unit : Baht

Company name Cost Method Dividend

Associated Company 2017 2016 2017 2016

Nam Ngiep 1 Power  
Company Limited  2,178,714,361.66  1,557,249,669.46  -    -   

PT Adaro Indonesia  11,603,316,150.00  11,603,316,150.00  2,934,620,347.15  403,133,661.39 

Total 13,782,030,511.66 13,160,565,819.46  2,934,620,347.15  403,133,661.39 

 EGATi invested in PT Adaro Indonesia with shareholding proportion of 11.533% which 
EGATi has 1 representative in Board of Commissioners from total 6 representatives for control 
the management of Board of Directors which EGATi has 1 voting rights.

7.7.2  Details of investment in associates
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หน่วย : บาท
วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

2560 2559 2560 2559

ยอดยกมา  12,880,596,964.49  1,111,764,180.14  13,160,565,819.46  966,760,652.80 

การเพิ่มทุน  621,464,692.20  590,489,016.66  621,464,692.20  590,489,016.66 

การซื้อเงินลงทุน  -    11,603,316,150.00  -    11,603,316,150.00 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม  1,338,013,219.71  27,533,441.72  -    -   

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 
จากการแปลงค่างบการเงิน  (366,098,360.60)  (52,055,037.89)  -    -   

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่ 
ในบริษัทร่วม

การวัดมูลค่าของเงินลงทุน 
เผื่อขาย  4,010,621.18  -    -    -   

การวัดมูลค่าใหม่ของ 
ผลประโยชน์พนักงาน 
ที่ก�าหนดไว้  (3,014,083.48)  2,682,875.25  -    -   

รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม  (2,934,620,347.15)  (403,133,661.39)  -    -   

ยอดคงเหลือ  11,540,352,706.35  12,880,596,964.49  13,782,030,511.66  13,160,565,819.46 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

เงินลงทุนในบริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด
 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2557 บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด ได้บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อทาง 
การเงินในการเจรจาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ เป็นผลให้สามารถเบกิเงนิกูเ้พือ่ใช้ในโครงการแทนการใช้เงนิลงทุนจาก 
ผู้ถือหุ้นจนกว่าสัดส่วนของเงินกู้ต่อเงินลงทุนจะเป็น 71 : 29 ซ่ึงในปี 2560 อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินลงทุนได้ถึง
อัตราส่วนที่ก�าหนด จึงได้มีการเพิ่มเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จ�านวน 18.186 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิม 2,000,000 หุ้น 
เป็น 2,500,000 หุ้น โดยส่วนของบริษัทจะมีหุ้นเพิ่มขึ้นจ�านวน 150,000 หุ้น รวม 750,000 หุ้น
 บริษัทได้จ�าน�าหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ไฟฟ้าน�า้เงี้ยบ 1 จ�ากัด จ�านวน 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 
เหรยีญสหรฐั และวางหลกัประกนัสนิเชือ่เป็นสทิธใินเงนิปันผล และสทิธอิืน่ ดอกผลและผลประโยชน์ทัง้หมดอนัเกดิ
จากหุ้นดังกล่าวไว้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ของบริษัท ไฟฟ้าน�้าเง้ียบ 1 จ�ากัด และเจ้าหนี้มีประกันรายอื่น ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว จ�านวน 649,482 หุ้น
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Unit : Baht
Equity Method Cost Method

2017 2016 2017 2016

Book value at the beginning of year  12,880,596,964.49  1,111,764,180.14  13,160,565,819.46  966,760,652.80 

Additional investments  621,464,692.20  590,489,016.66  621,464,692.20  590,489,016.66 

Purchase of investment in 
associates  -    11,603,316,150.00  -    11,603,316,150.00 

Share of profit from investment 
in associates  1,338,013,219.71  27,533,441.72  -    -   

Currency translation differences  (366,098,360.60)  (52,055,037.89)  -    -   

Share of other comprehensive 
income (loss) of associates

Changes in fair value of 
available-for-sale
financial assets  4,010,621.18  -    -    -   

Remeasurements of defined 
benefit plans  (3,014,083.48)  2,682,875.25  -    -   

Dividend income  (2,934,620,347.15)  (403,133,661.39)  -    -   

Book value at the end of year  11,540,352,706.35  12,880,596,964.49  13,782,030,511.66  13,160,565,819.46 

Movements in investments in associates can be analyzed as follows;

Investment in Nam Ngiep 1 Power Company Limited
 On September 11, 2014, Nam Ngiep 1 Power Company Limited achieved financial agreement 
which result in funding the loan to the project instead of money funded from share capital by 
the shareholders. Loan will be drawn down until debt to equity ratio reaches 71:29. In 2017, the 
debt to equity ratio has reached to the defined point, therefore EGATi has increase investment 
in Associated Company in the amount of USD 18.186 million.
 On May 9, 2017, Nam Ngiep 1 Power Company Limited has increased the registered capital 
from 2,000,000 shares to 2,500,000 shares which EGATi has increased 150,000 shares, total amount 
of shares 750,000.
 EGATi has pledged all of shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited in amount of 750,000 
shares at USD 100.00 per share and grant security over all related dividends and other rights, 
interests and benefits arising from such shares in favor of Nam Ngiep 1 Power Company Limited’s 
lenders and other secured parties, as at December 31, 2017, EGATi has fully paid up share in 
amount of 649,482 shares.
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เงินลงทุนใน PT Adaro Indonesia 
 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Subscription Agreement) เพื่อซื้อหุ้นใน PT Adaro Indonesia  
คิดเป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 325 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้จ่ายช�าระค่าหุ้น 
ดังกล่าวแล้ว เป็นจ�านวน 163.500 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่ากับ 5,829.85 ล้านบาท และบริษัทจะช�าระ 
ค่าหุ้นส่วนทีเ่หลอืจ�านวน 161.500 ล้านเหรญีสหรฐั ในปี 2565-2570 เมือ่ PT Adaro Indonesia ได้บรรลุเงือ่นไข 
ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งบริษัทได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนและเจ้าหนี้ค่าหุ ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวไว้ใน 
งบการเงินแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.3 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ด�าเนินการค�านวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา และปัน
ส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว โดยรายละเอียดของการลงทุนแสดงได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม

หน่วย : บาท

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนที่ได้มา  4,290,096,753.65 

ส่วนเกินจากการประเมินมูลค่าเหมืองถ่านหิน (แสดงรวมในเงินลงทุนในบริษัทร่วม)  3,523,674,395.45 

ค่าความนิยม (แสดงรวมในเงินลงทุนในบริษัทร่วม)  3,789,545,000.90 

สิ่งที่ใช้ตอบแทนในการซื้อ  11,603,316,150.00 

 ส่วนเกินจากการประเมินมูลค่าเหมืองถ่านหินจะตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีจ�านวนหน่วยผลิตตามจ�านวนการผลิต
ถ่านหินในแต่ละปีเปรียบเทียบกับแผนการผลิตถ่านหินทั้งหมด 

รายการป้องกันความเสี่ยงบริษัทร่วม
 บรษิทั ไฟฟ้าน�า้เงีย้บ 1 จ�ากดั ได้มกีารป้องกนัความเสีย่งโดยการเข้าท�าธรุกรรมสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบ้ีย 
(Interest Rate Swap : IRS) และสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap : CCS) 
 PT Adaro Indonesia ได้มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาน�้ามันโดยใช้
ราคาของ GAS OIL - 0.5 SINGAPORE - PLATTS ASIA - PACIFIC
 โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ ฉบบัที ่39 เรือ่ง Financial Instruments : Recognition 
and Measurement ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลท�าให้เกิดการป้องกันความเสี่ยงดังนี้ 
 1. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเกิดก�าไร จ�านวน 3.149 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 105.79 ล้านบาท) 
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 2. สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเกิดขาดทุน จ�านวน 1.116 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 38.21 ล้านบาท) 
ในงบก�าไรขาดทุน 
 3. สญัญาป้องกนัความเสีย่งราคาน�า้มนัเกดิก�าไร จ�านวน 1.974 ล้านเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 64.87 ล้านบาท) 
ในงบก�าไรขาดทุน และขาดทุน จ�านวน 0.603 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 23.28 ล้านบาท) ในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างงวด)
 การจัดท�างบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทมิได้รับรู้รายการป้องกันความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์ใน 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนจากบริษัทร่วม เนื่องจากตามมาตรฐานการบัญชีไทย 
ยังมิได้บังคับใช้มาตรฐานการบัญชรีะหว่างประเทศ ฉบบัที ่39 เรือ่ง Financial Instruments : Recognition and 
Measurement
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Investment in PT Adaro Indonesia  
 EGATi has signed Subscription Agreement for purchase shares in PT Adaro Indonesia in 
amount of USD 325 million. On November 22, 2016, EGATi has paid for such share in amount of 
USD 163.500 million (approximately Baht 5,829.85 million) and EGATi will pay the remaining in 
amount of USD 161.500 million in 2022-2027 when PT Adaro Indonesia has met the condition in 
Subscription Agreement as mentioned in Note 11.3.
 As at December 31, 2017, EGATi determined fair value of the acquired net asset and allocated 
cost of business combination. The detail of investment is described below:

Financial consolidated information

Unit : Baht

Fair value of net assets acquired  4,290,096,753.65 

Revaluation surplus of  mining properties (presented in investment in associates)  3,523,674,395.45 

Goodwill (presented in investment in associates)  3,789,545,000.90 

Purchase consideration  11,603,316,150.00 

 Revaluation surplus of mining properties will be amortized by the units of production method 
between the coal production in each year and total coal production plan.

Hedging items in associated company  
 Nam Ngiep 1 Power Company Limited entered into Interest Rate Swap Contract (IRS) and 
Cross Currency Swap Contract (CCS).  
 PT Adaro Indonesia entered into fuel hedging contracts which are based on price on GAS 
OIL - 0.5 SINGAPORE - PLATTS ASIA - PACIFIC. 
 In accordance with International Accounting Standard No.39 on Financial Instruments: 
Recognition and Measurement, as at December 31, 2017, the effective of hedging are as follows;
 1. Interest Rate Swap Contract incurred gains of USD 3.149 million (approximately Baht 105.79   
million) which recognized in the other comprehensive income.
 2. Cross Currency Swap Contract incurred losses of USD 1.116 million (approximately Baht 
38.21 million) which recognized in the profit and loss. 
 3. Fuel hedging Contract incurred gains of USD 1.974 million (approximately Baht 64.87 million)  
which recognized in the profit and loss, and losses of USD 0.603 million (approximately Baht 
23.28 million) in the other comprehensive income (using the average rate during the period).
 In the preparation of the financial statements under the equity method, EGATi does not 
recognize derivative transactions in the investment under the equity method and share of 
gains or losses from associates due to Thai Accounting Standards is not currently applicable for  
International Accounting Standard No. 39 on Financial Instruments: Recognition and Measurement.
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หน่วย : บาท

อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส�านักงาน รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  4,480,806.84  4,480,806.84 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี  474,745.00  474,745.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  4,955,551.84  4,955,551.84 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี  504,184.00  504,184.00 

ขายและจ�าหน่าย  (253,711.99)  (253,711.99)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  5,206,023.85  5,206,023.85 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  (3,349,017.18)  (3,349,017.18)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี  (592,133.94)  (592,133.94)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (3,941,151.12)  (3,941,151.12)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี  (400,240.80)  (400,240.80)

ขายและจ�าหน่าย  246,144.85  246,144.85 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  (4,095,247.07)  (4,095,247.07)

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  1,014,400.72  1,014,400.72 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  1,110,776.78  1,110,776.78 

บริษัทได้รวมสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินอยู่ในอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  319,500.00  64,771.11  254,728.89 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  319,500.00  872.91  318,627.09 

 7.8 อุปกรณ์ ประกอบด้วย
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Unit : Baht

Furniture and  
office equipment Total

Cost

As at January 1, 2016  4,480,806.84  4,480,806.84 

Additions during the year  474,745.00  474,745.00 

As at December 31, 2016  4,955,551.84  4,955,551.84 

Additions during the year  504,184.00  504,184.00 

Disposal/Write-off (253,711.99)  (253,711.99)

As at December 31, 2017  5,206,023.85  5,206,023.85 

Accumulated depreciation

As at January 1, 2016  (3,349,017.18)  (3,349,017.18)

Depreciation for the year  (592,133.94)  (592,133.94)

As at December 31, 2016  (3,941,151.12)  (3,941,151.12)

Depreciation for the year  (400,240.80)  (400,240.80)

Disposal/write-off 246,144.85  246,144.85 

As at December 31, 2017  (4,095,247.07)  (4,095,247.07)

Net book value

As at December 31, 2016  1,014,400.72  1,014,400.72 

As at December 31, 2017  1,110,776.78  1,110,776.78 

EGATi’s equipment has included financial lease asset as follows;

Unit : Baht

Cost Depreciation Net book value

As at December 31, 2017  319,500.00  64,771.11  254,728.89 

As at December 31, 2016  319,500.00  872.91  318,627.09 

 7.8 Equipment comprise;
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หน่วย : บาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  3,148,062.99  3,148,062.99 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี  339,237.08  339,237.08 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  3,487,300.07  3,487,300.07 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี  -    -   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  3,487,300.07  3,487,300.07 

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  (899,913.41)  (899,913.41)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี  (645,507.09)  (645,507.09)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (1,545,420.50)  (1,545,420.50)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี  (664,066.89)  (664,066.89)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  (2,209,487.39)  (2,209,487.39)

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  1,941,879.57  1,941,879.57 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  1,277,812.68  1,277,812.68 

 7.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย  

7.10 ค่าพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ จ�านวนเงิน 496.21 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บของโครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง) และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักการในการลงทุนโครงการจากกระทรวงพลังงาน เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ตามล�าดับ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจาก 
Management Committee ของโครงการให้สามารถเรียกช�าระจาก Project Company ได้ในภายหลังเมือ่มกีารจดัตัง้ 
Project Company มีรายละเอียดดังนี้
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Unit : Baht

Computer
software Total

Cost

As at January 1, 2016  3,148,062.99  3,148,062.99 

Additions during the year  339,237.08  339,237.08 

As at December 31, 2016  3,487,300.07  3,487,300.07 

Additions during the year  -    -   

As at December 31, 2017  3,487,300.07  3,487,300.07 

Accumulated amortization

As at January 1, 2016  (899,913.41)  (899,913.41)

Amortization for the year  (645,507.09)  (645,507.09)

As at December 31, 2016  (1,545,420.50)  (1,545,420.50)

Amortization for the year  (664,066.89)  (664,066.89)

As at December 31, 2017  (2,209,487.39)  (2,209,487.39)

Net book value

As at December 31, 2016  1,941,879.57  1,941,879.57 

As at December 31, 2017  1,277,812.68  1,277,812.68 

 7.9 Intangible assets comprise;  

7.10 Project development costs - for collection
  As at December 31, 2017, EGATi has recognized project development costs - for collection in 
the amount of Baht 496.21 million of the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project and Quang 
Tri 1 Thermal Power Project which the principle of project investment was approved by the Minister 
of Energy on November 21, 2014 and May 16, 2016 respectively. These costs are agreed by Project 
Management Committee to reimburse after establishment of the project company as follows:
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หน่วย : บาท

โครงการไฟฟ้าพลังน�้า
สาละวินตอนบน 

(มายตง)

โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อน

กวางจิ 1 รวม

ยอดยกมา 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  473,754,680.80  -    473,754,680.80 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี  46,395,176.63  8,741,677.76  55,136,854.39 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (34,857,457.05) (46,356.56) (34,903,813.61)

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  485,292,400.38  8,695,321.20  493,987,721.58 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี  11,049,732.62  4,766,506.42  15,816,239.04 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (12,883,507.55) (710,681.76) (13,594,189.31)

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  483,458,625.45  12,751,145.86  496,209,771.31 

 7.11 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   7.11.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี  

หน่วย : บาท

2560 2559

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 808,967.19  -   
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Unit : Baht

Upper Thanlwin 
(Mong Ton)  

Hydropower Project 

Quang Tri 1  
Thermal Power  
Plant Project Total

Balance 
at January 1, 2016  473,754,680.80  -    473,754,680.80 

Additions during the year  46,395,176.63  8,741,677.76  55,136,854.39 

Loss on foreign exchange rate (34,857,457.05) (46,356.56) (34,903,813.61)

Balance 
at December 31, 2016  485,292,400.38  8,695,321.20  493,987,721.58 

Additions during the year  11,049,732.62  4,766,506.42  15,816,239.04 

Loss on foreign exchange rate (12,883,507.55) (710,681.76) (13,594,189.31)

Balance
at December 31, 2017  483,458,625.45  12,751,145.86  496,209,771.31 

 7.11 Deferred income taxes
   7.11.1 Deferred tax assets and liabilities  

Unit : Baht

2017 2016

Deferred tax assets (liabilities), net 808,967.19  -   
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   7.11.2 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี  

หน่วย : บาท

2559
ก�าไรหรือ
ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 2560

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี:

ผลประโยชน์พนักงาน  -   716,964.80  133,508.40  850,473.20 

รวม  -   716,964.80  133,508.40  850,473.20 

หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี:

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  -    18,995.78  -    18,995.78 

อุปกรณ์  -    22,510.23  -    22,510.23 

รวม  -    41,506.01  -    41,506.01 

 7.12 เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท

2560 2559

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.3.3)

กฟผ.

ค่าจ้างงานส�ารวจ - โครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี  -    40,211,860.09 

งานจ้างบริหารจัดการบริษัท  1,344,759.69  457,308.37 

 1,344,759.69  40,669,168.46 

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา  87,602.47  27,398,650.00 

งานรับจ้างบริษัทร่วมทุน  -    145,161.00 

 87,602.47  27,543,811.00 

รวมเจ้าหนี้การค้า  1,432,362.16  68,212,979.46 
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   7.11.2 Movements in deferred tax assets and liabilities  

Unit : Baht

2016
Profit 

or Loss

Other 
comprehensive 

income 2017

Deferred tax assets :

Employee benefits  -   716,964.80  133,508.40  850,473.20 

Total  -   716,964.80  133,508.40  850,473.20 

Deferred tax liabilities :

Finance lease liabilities  -    18,995.78  -    18,995.78 

Equipment  -    22,510.23  -    22,510.23 

Total  -    41,506.01  -    41,506.01 

 7.12 Trade accounts payable comprise;

Unit : Baht

2017 2016

Trade accounts payable - related party (Note 7.3.3)

EGAT

Survey fees - Hutgyi Hydropower Project  -    40,211,860.09 

Administrative service expenses  1,344,759.69  457,308.37 

 1,344,759.69  40,669,168.46 

Trade accounts payable - non-related party

Consultant fees  87,602.47  27,398,650.00 

Associate management service expenses  -    145,161.00 

 87,602.47  27,543,811.00 

Total trade accounts payable  1,432,362.16  68,212,979.46 
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 7.13 เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท

2560 2559

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.3.4)

กฟผ.

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน  584,655.00  -   

ค่าเช่ารถประจ�าต�าแหน่งของผู้บริหาร  -    43,014.00 

ค่าใช้จ่ายเดินทางพนักงาน กฟผ.  23,238.90  -   

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  2,081.65  22,393.22 

 609,975.55  65,407.22 

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.3.4)  919,279.07  417,313.95 

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น  1,338,307.92  983,648.87 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.3.4)

กฟผ.

ค่าบริการงาน Key Managers Services  -    878,594.50 

ค่าจ้างงานส�ารวจ - โครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง)  58,835.45  -   

ค่าใช้จ่ายเดินทาง  23,865.00  489,970.00 

ค่าเช่ารถประจ�าต�าแหน่งของผู้บริหาร  86,028.00  43,014.00 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  -    37,319.36 

 168,728.45  1,448,897.86 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ  5,974,019.74  15,579,778.21 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  21,762,444.93  20,196,356.49 

ค่าจ้างอื่นๆ  2,632,032.51  2,468,571.43 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  1,393,142.82  1,045,200.00 

 31,761,640.00  39,289,906.13 

รวมเจ้าหนี้อื่น  34,797,930.99  42,205,210.03 
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 7.13 Other accounts payable comprise; 
Unit : Baht

2017 2016

Other accounts payable - related party, entity (Note 7.3.4)

EGAT

Airfares  584,655.00  -   

Car rental for executives  -    43,014.00 

Travelling expenses - EGAT's employees  23,238.90  -   

Other expenses  2,081.65  22,393.22 

 609,975.55  65,407.22 

Other accounts payable - related party, individuals (Note 7.3.4)  919,279.07  417,313.95 

Other accounts payable - non-related party  1,338,307.92  983,648.87 

Accrued expenses - related party (Note 7.3.4)

EGAT

Key management service expenses  -    878,594.50 

Survey fees - Upper Thanlwin (Mong Ton) 
Hydropower Project  58,835.45  -   

Travelling expenses  23,865.00  489,970.00 

Car rental for executives  86,028.00  43,014.00 

Other expenses  -    37,319.36 

 168,728.45  1,448,897.86 

Other accrued expenses comprise;

Project development expenses  5,974,019.74  15,579,778.21 

Employee expenses  21,762,444.93  20,196,356.49 

Other service fees  2,632,032.51  2,468,571.43 

Other expenses  1,393,142.82  1,045,200.00 

 31,761,640.00  39,289,906.13 

Total other accounts payable  34,797,930.99  42,205,210.03 
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 7.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

2560 2559

เงินมัดจ�ารับและเงินค�้าประกัน  450,245.00  653,992.58 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  433,475.19  410,762.84 

ภาษีเงินได้รอน�าส่ง สปป.ลาว  104,561.55  180,546.78 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น  988,281.74  1,245,302.20 

7.15 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงานที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

2560 2559

ยอดยกมา  3,108,286.00  2,303,873.00 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน  843,472.00  716,864.00 

ต้นทุนดอกเบี้ย  139,557.00  87,549.00 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  667,542.00  -   

ต้นทุนบริการในอดีต  757,273.00  -   

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง  (1,263,764.00)  -   

ยอดคงเหลือ  4,252,366.00  3,108,286.00 

หน่วย : บาท

2560 2559

ต้นทุนบริการปัจจุบัน  843,472.00  716,864.00 

ต้นทุนดอกเบี้ย  139,557.00  87,549.00 

ต้นทุนบริการในอดีต  757,273.00  -   

รวม  1,740,302.00  804,413.00 

  ค่าใช้จ่ายซึ่งได้แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
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 7.14 Other current liabilities comprise;
หน่วย : บาท

2017 2018

Deposit received and security guarantee  450,245.00  653,992.58 

Withholding tax  433,475.19  410,762.84 

Withholding tax payable to Lao PDR  104,561.55  180,546.78 

Total other current liabilities  988,281.74  1,245,302.20 

7.15 Non-current provisions for employee benefits
  As at December 31, 2017, Non-current provisions for employee benefits as shown in statement 
of financial position comprise of;

Unit : Baht

2017 2018

Balance the beginning  3,108,286.00  2,303,873.00 

Current service costs  843,472.00  716,864.00 

Interest costs  139,557.00  87,549.00 

Actuarial losses  667,542.00  -   

Past service costs  757,273.00  -   

Actual payment  (1,263,764.00)  -   

Balance the end  4,252,366.00  3,108,286.00 

Unit : Baht

2017 2018

Current service costs  843,472.00  716,864.00 

Interest costs  139,557.00  87,549.00 

Past service costs  757,273.00  -   

Total  1,740,302.00  804,413.00 

  Expenses in administrative expenses  for the year ended December 31, 2017 are as follows:
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 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 
หลังออกจากงานที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : บาท

2560 2559

ขาดทุนจากการปรับปรุงประสบการณ์  418,207.00  -   

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  156,059.00  -   

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางประชากรศาสตร์  93,276.00  -   

รวม  667,542.00  -   

หน่วย : บาท

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

อัตราเพิ่มขึ้น 1% อัตราลดลง 1%

อัตราคิดลด (579,701.00) 723,689.00 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 688,619.00 (566,667.00)

ร้อยละต่อปี

อัตราคิดลด 3.0

อัตราเงินเฟ้อ

ดัชนีราคาผู้บริโภค 3

อัตราการลาออกของพนักงาน 4 ส�าหรับพนักงานอายุไม่เกิน 49 ปี

0 ส�าหรับพนักงานอายุ 50 ปีขึ้นไป

อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน 6-8

วันลาพักผ่อนคงเหลือ 1.5 วัน/ปี (สูงสุด 30 วัน)

อัตรามรณะ ใช้ตาราง TMO17 (ตารางมรณะไทยปี 2560)

 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทีใ่ช้ในการ
ก�าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
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 Actuarial losses from post-employment benefit obligation recognized in the statements of 
comprehensive income for the year ended December 31, 2017 are as follows:

Unit : Baht

2017 2016

Loss from experience adjustments  418,207.00  -   

Loss from changes in financial assumptions  156,059.00  -   

Loss from changes in demographic assumptions  93,276.00  -   

Total  667,542.00  -   

Unit : Baht

Increase (decrease) in present value of the obligation

Increase 1% Decrease 1%

Discount rate (579,701.00) 723,689.00 

Salary increasing rate 688,619.00 (566,667.00)

Annual percentage

Discount rate    3.0

Inflation rate

Consumer price index 3

Turnover rate 4 For the employees not over 49 years old

0 For the employees 50 years old or more

Salary increase rate 6-8

Accrual of unutilized leave 1.5 days/annum (Maximum 30 days)

Mortality rate (by table) TMO17 (Thai mortality tables in 2017)

 Principal actuarial assumptions

 Sensitivity analysis of principal actuarial assumptions used in determining the present value 
of benefit obligations as at December 31, 2017 are as follow:
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7.16 ทุนเรือนหุ้น
  ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 12,095.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,209.55 
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และช�าระเต็มมูลค่าแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัทได้เรียกช�าระเงิน 
ค่าหุ้นเพิ่มทุนและรับช�าระจากผู้ถือหุ้นเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 101.90 ล้านบาท 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 12,197.40 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,219.74 
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และช�าระเตม็มลูค่าแล้ว โดย กฟผ. ถอืหุน้ในสดัส่วน 99.99% และในส่วนทีเ่หลอืเป็นของ 
กฟผ. โดยมอบหมายให้ผู้บริหาร กฟผ. ถือแทน 

7.17 รายได้จากการให้บริการ 
  รายได้จากการให้บริการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : บาท

2560 2559

รายได้จากการให้บริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.3.6)

บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด

งานรับจ้างบริษัทร่วมทุน  9,648,508.48  12,683,446.75 

รวมรายได้จากการให้บริการ  9,648,508.48  12,683,446.75 

หน่วย : บาท

2560 2559

รายได้ค่าปรับ  26,974.04  26,162.10 

อื่นๆ  302,909.26  99,438.93 

รวมรายได้อื่นๆ  329,883.30  125,601.03 

7.18 รายได้อื่นๆ 
  รายได้อื่นๆ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
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7.16 Share capital
  On January 1, 2017, EGATi’s registered paid-up capital was Baht 12,095.50 million which 
consisted of 1,209.55 million ordinary shares at Baht 10 per share. On April 26, 2017, EGATi has 
increased the registered capital which has been fully paid by the shareholders for Baht 101.90 million.
 On December 31, 2017, EGATi’s registered paid-up capital was Baht 12,197.40 million which 
consisted of 1,219.74 million ordinary shares at Baht 10 per share. In this regard, 99.99% of share 
capital was held by the EGAT, the remaining was assigned by EGAT to be held by EGAT’s executives.

7.17 Revenue from services 
  Revenue from services for the year ended December 31, 2017 are as follows: 

Unit : Baht

2017 2016

Revenue from service - related party (Note 7.3.6)

Nam Ngiep 1 Power Company Limited

Management services agreement  9,648,508.48  12,683,446.75 

Total revenue from service  9,648,508.48  12,683,446.75 

Unit : Baht

2017 2016

Penalty  26,974.04  26,162.10 

Others  302,909.26  99,438.93 

Total other income - others  329,883.30  125,601.03 

7.18 Other income - others
  Other income - others for the year ended December 31, 2017 are as follows:

159
A N N U A L   R E P O R T  2 0 1 7



หน่วย : บาท

2560 2559

ต้นทุนการให้บริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.3.7)

กฟผ.

ค่าบริการงาน Key Managers Services  248,623.50  5,874,260.00 

งานรับจ้างบริษัทร่วมทุน  6,289,076.36  5,502,252.64 

รวมต้นทุนการให้บริการ  6,537,699.86  11,376,512.64 

หน่วย : บาท

2560 2559

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
(หมายเหตุ 7.3.8)

กฟผ.

งานจ้างบริหารจัดการบริษัท  5,810,099.74  5,814,599.35 

ค่าเช่ารถประจ�าต�าแหน่งของผู้บริหาร  516,168.00  473,154.00 

ค่าจ้างงานส�ารวจ - โครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี  -    (158,279.36)

ค่าจ้างงานส�ารวจ - โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้สาละวนิตอนบน 
(มายตง)  318,845.45  185,110.00 

 6,645,113.19  6,314,583.99 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  73,577,886.88  93,449,189.46 

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ  6,361,600.94  42,825,001.96 

ค่าบริหารงานบริษัทร่วมทุน/ในเครือ  3,231,434.64  1,554,889.22 

ค่าจ้างอื่นๆ  15,727,872.00  12,135,593.62 

ค่าใช้จ่ายเดินทางคณะกรรมการบริษัท  4,492,243.87  3,629,911.08 

อื่นๆ  16,487,924.73  36,121,454.09 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  126,524,076.25  196,030,623.42 

7.19 ต้นทุนการให้บริการ 
  ต้นทุนการให้บริการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

7.20 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

  ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 6.36 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้าง 
ที่ปรึกษา จ�านวน 0.76 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเดินทาง จ�านวน 5.37 ล้านบาท 
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Unit : Baht

2017 2016

Cost of services - related party (Note 7.3.7)

EGAT

Key management service expenses  248,623.50  5,874,260.00 

Associate management service expenses  6,289,076.36  5,502,252.64 

Total cost of services  6,537,699.86  11,376,512.64 

Unit : Baht

2017 2016

Administrative expenses - related party (Note 7.3.8)

EGAT

Administrative service expenses  5,810,099.74  5,814,599.35 

Car rental for executives  516,168.00  473,154.00 

Survey fees - Hutgyi Hydropower Project  -    (158,279.36)

Survey fees - Upper Thanlwin (Mong Ton) 
Hydropower Project  318,845.45  185,110.00 

 6,645,113.19  6,314,583.99 

Employee expenses  73,577,886.88  93,449,189.46 

Project development expenses  6,361,600.94  42,825,001.96 

Associate administrative expenses  3,231,434.64  1,554,889.22 

Other service fees  15,727,872.00  12,135,593.62 

Committee travelling expenses  4,492,243.87  3,629,911.08 

Others  16,487,924.73  36,121,454.09 

Total administrative expenses  126,524,076.25  196,030,623.42 

7.19 Cost of services
  Cost of services for the year ended December 31, 2017 are as follows: 

7.20 Administrative expenses
  Administrative expenses for the year ended December 31, 2017 are as follows: 

  Project development expenses for the year ended December 31, 2017 in the amount of Baht 
6.36 million; mostly are consultant fees amounted of Baht 0.76 million and travelling expenses 
amounted of Baht 5.37 million.
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7.21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : บาท

2560 2559

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  74,094,054.88  93,922,343.46 

ค่าจ้างบุคคลภายนอก  23,957,673.81  25,382,729.97 

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ  6,680,446.39  42,851,832.60 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  1,064,307.69  1,237,641.03 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  -    77,423,957.20 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  27,265,293.34  44,012,589.00 

รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  133,061,776.11  284,831,093.26 

หน่วย : บาท

2560 2559

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน  628,091,054.75  16,657,665.77 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (675,458.79)  -   

รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  627,415,595.96  16,657,665.77 

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

 ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  3,129,633,596.01  183,070,476.24

 ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 20 

 ผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้  625,926,719.20  36,614,095.25 

 ผลกระทบ :

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้และรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ต่าง   
     งวดกันระหว่างบัญชีและภาษี  1,714,091.46  11,207,651.89 

รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (225,214.70) (414,005.04)

ขาดทุนสุทธิไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี  -   (30,750,076.33)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  627,415,595.96  16,657,665.77 

7.22 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีมียอดจ�านวนเงินที่แตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงถัวเฉลี่ยท่ีใช้ส�าหรับบริษัท ปี 2560 และ ปี 2559 คือ อัตราร้อยละ 20.06 และ 9.10 
ตามล�าดับ
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7.21 Expenses by nature 
  Expenses by nature for the year ended December 31, 2017 are as follows:

Unit : Baht

2017 2016

Employee expenses  74,094,054.88  93,922,343.46 

Outsourcing costs  23,957,673.81  25,382,729.97 

Project development expenses  6,680,446.39  42,851,832.60 

Depreciation and amortization  1,064,307.69  1,237,641.03 

Loss on foreign exchange rate  -    77,423,957.20 

Other expenses  27,265,293.34  44,012,589.00 

Total expenses by nature  133,061,776.11  284,831,093.26 

Unit : Baht

2017 2016

Current income tax  628,091,054.75  16,657,665.77 

Deferred income tax  (675,458.79)  -   

Total income tax expenses  627,415,595.96  16,657,665.77 

Unit : Baht

Separate financial statements

2017 2016

Profit before income taxes  3,129,633,596.01  183,070,476.24

Tax calculated at a tax rate of The result 
of the accounting profit 20% 20% 

multiplied by the income tax rate  625,926,719.20  36,614,095.25 

Tax effect of :

Expenses not deductible for tax purposes and income    
     and expenses recognised in the different periods  
     between accounting and tax  1,714,091.46  11,207,651.89 

Additional expenses deduction allowed (225,214.70) (414,005.04)

Deficit that not more than 5 accounting period  -   (30,750,076.33)

Income tax expenses  627,415,595.96  16,657,665.77 

7.22  Income tax expenses 

  The income tax on profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using 
the basic tax rate of the home country as follows:

  The weighted average applicable tax rate for EGATi in 2017 and 2016 were 20.05% and 9.10%, 
respectively
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7.23 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
  ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้น  905,610,872.61  (209,187,409.20)  2,502,218,000.05  166,412,810.47 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

ถ่วงน�า้หนัก (หน่วย : หุ้น)  1,216,529,452.05  687,604,098.36  1,216,529,452.05  687,604,098.36 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.74  (0.30)  2.06  0.24 

8. บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) และบันทึก 
 ข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) 
 8.1 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 2 ฝ่าย ระหว่าง กฟผ. และ Sinohydro 
Corporation Limited (SINOHYDRO) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมวีตัถุประสงค์ท่ีจะร่วมมอืกนัพัฒนา ลงทนุ 
และบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 กฟผ. ได้จัดตั้งบริษัทโดย กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นและมีหนังสือขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงพลงังานเพือ่ให้บรษิทัเป็นผูด้�าเนนิการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจย ีสืบต่อจาก กฟผ. และกระทรวงพลงังาน
เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551

ต่อมาผูร่้วมพฒันาท้ังสองฝ่ายได้ต่ออายบัุนทกึความเข้าใจดังกล่าวออกไป 3 ฉบบั คอืฉบบัที ่1 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 
2550 ฉบับที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2551 และฉบับที่ 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ซ่ึงฉบับสุดท้าย มีอายุ 2 ปีนับจาก 
วันลงนาม และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัทจึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับที่ 4 กับ SINOHYDRO  
เพื่อต่ออายุบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมออกไปอีกจนถึงมีการท�าสัญญา Joint Venture Agreement รวมท้ังมีการแก้ไข
เงื่อนไขบางประการในการบันทึกความเข้าใจ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) 4 ฝ่าย กับ
1. Department of Hydropower Planning Ministry of Electric Power No. (1), the Union of  

Myanmar (DHPP)
2. Sinohydro Corporation Limited, the People’s Republic of China (SINOHYDRO)
3. International Group of Entrepreneur Company Limited, the Union of Myanmar (IGOEC)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�า้ฮัจยี 

  ในปัจจุบัน ยังคงมีการขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยบริเวณท่ีต้ังโครงการ ฝ่ายบริหารจึงชะลอการพัฒนาโครงการ 
ไปก่อน
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7.23 Basic earnings (loss) per share 
  Basic earnings (loss) per share for the year ended December 31, 2017 are as follows:

Unit : Baht

Financial statements in which  
the equity method is applied Separate financial statements

2017 2016 2017 2016

Net profit (loss) attributable to 
shareholders’ equity  905,610,872.61  (209,187,409.20)  2,502,218,000.05  166,412,810.47 

Weighted average number of 

the ordinary shares 
(unit : shares)  1,216,529,452.05  687,604,098.36  1,216,529,452.05  687,604,098.36 

Basic earnings (loss) per share  0.74  (0.30)  2.06  0.24 

8. Memorandum of Understanding (MOU) and Memorandum of  
 Agreement (MOA)
 8.1 MOU and MOA for Hutgyi Hydropower Project

On June 26, 2006, the EGAT and Sinohydro Corporation Limited (SINOHYDRO), the People’s  
Republic of China signed a bilateral MOU in cooperation with the development of Hutgyi Hydropower 
Project in the Republic of the Union of Myanmar.

Later, On December 18, 2007, EGAT has established EGATi as a wholly-owned subsidiary and an 
investing arm of EGAT. On June 26, 2008, the Ministry of Energy of Thailand approved EGAT’s letter 
requesting the transfer of Hutgyi Hydropower Project development to EGATi (from EGAT).

Both parties later extended the aforementioned MOU for 3 additional times on April 25, 2007, 
March 10, 2008 and December 25, 2008 respectively. The last extension indicated a validity period 
of 2 years from the effective date. Then, on December 24, 2010, the 4th MOU extension, with some 
modifications to the agreed terms and conditions, was signed between EGATi and SINOHYDRO which 
will be effective until the signing of the Joint Venture Agreement (JVA).

On April 24, 2010, EGATi entered into a 4-party MOA with:
1.  Department of Hydropower Planning Ministry of Electric Power No. (1), the Union of Myanmar 

(DHPP)
2.  Sinohydro Corporation Limited, the People’s Republic of China (SINOHYDRO)
3.  International Group of Entrepreneur Company Limited, the Union of Myanmar (IGOEC)
The aim is for joint engineering and financial feasibility study for development of the Hutgyi  

Hydropower Project.
There are still conflicts among ethnic minorities in the Project areas. Management of EGATi agreed 

to delay development of this Project.
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 8.2 การลงนามบนัทกึความเข้าใจเพ่ือร่วมกนัพฒันาโครงการ (Joint Development Memorandum  
  of Understanding : JD - MOU) โครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ 3 ฝ่าย กับ
1. China Three Gorges Corporation (CTGC)
2. International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง) ท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับสายส่งและส่วนอื่นๆ ของโครงการ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทย และการจดัหาเงนิทนุในกรณทีีจ่�าเป็น รวมทัง้มหีน้าทีร่่วมกบั CTGC ทีจ่ะรบัผดิชอบในเรือ่ง EIA และ O&M

ทั้งน้ี ผู้ร่วมพัฒนาโครงการจะต้องจัดท�าและน�าส่ง Feasibility Study ต่อรัฐบาลสหภาพเมียนมา และหากได้รับ
ความเห็นชอบจึงจะมีการเจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนต่อไป

 
 8.3 การลงนามความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ในประเทศ 
  เวียดนาม 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 มีการลงนาม MOU ระหว่างบริษัทกับ People’s Committee of Quang Tri 
Province (PCQT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกความเข้าใจและก�าหนดกรอบระหว่างทั้งสองฝ่ายในการร่วมมือศึกษา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ การเงิน เทคนิค และสิ่งแวดล้อมในการที่บริษัทจะ
เข้าร่วมพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย หากมีความเป็นไปได้และข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ
จากรัฐบาลเวียดนาม PCQT จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้บริษัท
สามารถด�าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 

เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว บรษิทัรบัผดิชอบในการด�าเนนิการส�ารวจ ศกึษาความเหมาะสม ประเมนิความเป็น
ไปได้ในด้านต่างๆ ในการพัฒนาโครงการ และส่งมอบรายงานเพื่อยื่นความประสงค์ในการด�าเนินโครงการแก่ PCQT, 
Ministry of Industry and Trade, Government of Vietnam (MOIT)

ทัง้นี ้แต่ละฝ่ายรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวเอง (Internal Costs) และทัง้สองฝ่ายเหน็ควรให้บริษทั หรอืบรษิทั
ร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ (External Costs) โดยวิธีการช�าระเงินค่าพัฒนาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 (External Costs) และสัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้ MOU ฉบับนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัท 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 บริษัทได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามให้เป็นผู้พัฒนาโครงการและด�าเนินการ
โครงการตามรูปแบบ Build - Operate - Transfer (BOT) โดยได้รับการสนับสนุนจาก MOIT และ PCQT

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ชะลอการลงนาม MOU ระหว่างบริษัทกับ MOIT เป็น
เวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการ

เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2557 บรษิทัได้ลงนาม MOU ร่วมกบั MOIT ทีก่รุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงเป็นไปตาม
ที่กฎหมายของประเทศเวียดนามก�าหนด และเพื่อก�าหนดขอบเขตการด�าเนินการโครงการ ระหว่าง MOIT และบริษัท 
ต่อมาบริษัทได้ลงนาม MOU ฉบับใหม่เพื่อขยายระยะเวลา MOU ฉบับเดิม ในวันที่ 6 มีนาคม 2560

เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2557 บรษิทัได้ลงนามสญัญาจ้าง Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2  
(PECC2) เพื่อจัดท�ารายงานศึกษาความเหมาะสมและรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study  
and Environmental Impact Assessment Report (F/S & EIA)) เพื่อเสนอรัฐบาลเวียดนาม โดยในรายงานดังกล่าว
ใช้เทคโนโลยี Supercritical (SC) ซึ่งในวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry 
of Natural Resources and Environment หรือ MONRE) ได้อนุมัติรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ส่วนรายงานศึกษาความเหมาะสม (F/S) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ MOIT และยังไม่ได้รับอนุมัติ

ต่อมาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 The Organisation for Economic Co - operation and Development 
(OECD) ได้ประกาศเกีย่วกบันโยบายการให้กูเ้งนิของ Export - Credit Agency (ECA) ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 

166
ร า ย ง า น ป ระ จำา ปี  2 5 6 0

Danai Kongwiwatsakul




 8.2 Joint Development Memorandum of Understanding (JD-MOU) for Upper Thanlwin  
  (Mong Ton) Hydropower Project 

On November 11, 2010, EGATi entered into a Joint Development MOU with
1.  China Three Gorges Corporation (CTGC)
2.  International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)
The objective of JD-MOU was to jointly develop the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower 

Project in the Republic of the Union of Myanmar. EGATi will be responsible for the Transmission Line 
and Power System Study for connection to Thailand’s power grid as well as the project finance if 
required. Furthermore, EGATi and CTGC shall be responsible for EIA and O&M for the project.

In order that, all parties of the project’s development shall prepare and submit the feasibility 
study report to the government of Republic of the Union of Myanmar and once approved, the parties 
will enter into a Memorandum of Agreement (MOA) and establish a Joint Venture Company.

 
 8.3 MOU for Cooperation in the Development of Thermal Power Plant in Quang Tri 1,  
  Vietnam 

On December 8, 2011, an MOU was signed between EGATi and People’s Committee of Quang Tri 
Province (PCQT) to set a scope of feasibility study regarding the commercial, financial, technical and 
 environmental aspects in the joint cooperation for mutual benefits.  If the project is feasible and  
Government of Vietnam approves this project, PCQT would cooperate with related ministries in  
supporting EGATi for further processes.

To support this project, EGATi is responsible for conducting survey and feasibility studies to devel-
op the project in order to submit the project proposal to PCQT, Ministry of Industry and Trade (MOIT), 
and Government of Vietnam.

Each party will bear its own internal costs and both parties have agreed that the external costs 
will be ultimately borne by a new established Joint Venture Company. The method of project devel-
opment cost reimbursement and external costs payment as well as related agreements under this 
MOU shall be approved by EGATi.

On August 12, 2013, EGATi was approved by the Vietnamese government to be the project 
developer. The project shall be operated in a form of Build - Operate - Transfer (BOT) with the support 
from MOIT and PCQT.

On December 17, 2013, EGATi’s Board of Directors had resolution to delay the signing of MOU 
between EGATi and MOIT for about 6 months in order to find solutions for proportion of project equity.

On June 24, 2014, MOU between EGATi and MOIT was signed in Hanoi, Vietnam to specify scope in 
developing the project between MOIT and EGATi; which is in accordance with promulgated Vietnamese 
law. On March 6, 2017, EGATi signed a new MOU with MOIT for extend the terms to replace the original 
MOU which had already expired.

On July 1, 2014, EGATi and Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) had 
signed on the service agreement to prepare Feasibility Study and Environmental Impact Assessment 
Report (F/S & EIA), in which the Supercritical (SC) technology was used, for submitting to the Vietnamese  
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โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการกวางจิ 1 คือ เกณฑ์ในการปล่อยเงินกู้ของ ECA ส�าหรับโครงการที่มีก�าลังผลิต 
มากกว่า 500 MW ขึ้นไปให้เลือกใช้เทคโนโลยี Ultra - Supercritical (USC) จากเดิมที่ก�าหนดให้สามารถใช้เทคโนโลยี 
SC ได้ บริษัทจึงต้องแก้ไขรายงานศึกษาความเหมาะสม (F/S) และรายงานศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) โดย
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจาก SC เป็น USC เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้กู้เงินของ ECA โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2559 MONRE ได้อนุมัติรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับที่แก้ไขเทคโนโลยีจาก SC เป็น USC และในวันที่ 
7 ธันวาคม 2559 MOIT อนุมัติรายงานศึกษาความเหมาะสมฉบับที่แก้ไขเทคโนโลยีจาก SC เป็น USC

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ลงนาม MOU ร่วมกับ PCQT ที่จังหวัดกวางจิ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
และก�าหนดขอบเขตการด�าเนินการโครงการระหว่าง PCQT และบริษัท

เม่ือวนัที ่28 ธนัวาคม 2558 บรษิทัได้ลงนาม MOU กบั บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) (EGCO) เพือ่เป็นผูร่้วมทนุ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจ ิ1 อย่างเป็นทางการ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้ในโครงการของผูร่้วมทนุ ร้อยละ 30 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ลงนาม Joint Development Agreement (JDA) กับ EGCO และบริษัท 
Kyushu Electric Power Co., Inc. (KYUSHU) เพื่อร่วมกันลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 : 30 : 30 ตามล�าดับ ซึ่งในการลงนาม JDA นี้มีผลท�าให้ MOU ที่บริษัทได้ลงนามไว้
กับ EGCO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดลง นอกจากนี้บริษัทได้ลงนาม MOU เพิ่มเติมจ�านวน 2 ฉบับกับ EGCO 
และ KYUSHU บริษัทละ 1 ฉบับ เพื่อก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ใน JDA

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 KYUSHU ได้ส่งจดหมายแจ้งการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยโอนย้ายงานพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ไปยังบริษัท Kyuden Internatioal Corporation (KYUDEN) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

9. สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 9.1 การรับเงินส�าหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการศึกษา EIA  
  โครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี จ�านวน 4.42 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 143.71 ล้านบาท (ใช้อัตรา 
 แลกเปลี่ยนซื้อ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 32.5146 บาท) จาก Project Company

การรับเงินส�าหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจาก Management Committee 
ของโครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี ซึ่งสามารถเรียกช�าระจาก Project Company ได้ในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง Project 
Company ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวนเงิน 48.57 ล้านบาท (ประมาณ 1.49 ล้านเหรียญสหรัฐ)

จากการประชุม ระหว่าง กฟผ. กับ SINOHYDRO ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน ระหว่างวันที่ 2-10 สิงหาคม 2549 โดยทั้งสอง
ฝ่ายแบ่งความรบัผดิชอบในการพฒันาโครงการร่วมกนั รวมทัง้ค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากงานในความรบัผดิชอบนัน้ สามารถ
เรียกช�าระจาก Project Company ได้ในภายหลังการจัดตั้ง Project Company และต่อมากระทรวงพลังงานให้ความ
เห็นชอบให้บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการโครงการสืบต่อจาก กฟผ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
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government. On October 8, 2015, Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) approved 
the Environmental Impact Assessment Report (EIA), while the Feasibility Study Report (F/S) is still under 
the reviewed of MOIT for approval. 

On November 27, 2015, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
announced the financing policy of the Export-Credit Agency (ECA) for the coal-fired power plants 
project. Having an impact on Quang Tri 1 project, ECA’s criteria for financing the project with capacity 
larger than 500 MW require the use of the Ultra-Supercritical (USC) technology, which differ from the 
past criteria that allowed the use of the Supercritical (SC) technology. For this reason, EGATi had to 
adjust the F/S & EIA, which had been conducted based on SC technology, to USC technology to be in 
accordance with ECA’s new financing policy. On October 14, 2016, the adjusted EIA was approved by 
MONRE. Subsequently, the adjusted F/S was approved by MOIT on December 7, 2016.

On July 11, 2014, MOU between EGATi and PCQT in Quang Tri province was signed to strengthen 
relationship and specific scope in developing project between PCQT and EGATi.

On December 28, 2015, MOU between EGATi and Electricity Generating Public Company Limited 
(EGCO) was signed for cooperation in the development of Thermal Power Plant in Quang Tri 1 which 
EGCO has 30 percent of shareholder.

On June 10, 2016, Joint Development Agreement (JDA) between EGATi, EGCO and Kyushu Electric 
Power Co., Inc. (KYUSHU) was signed for cooperation in development of Thermal Power Project in 
Quang Tri 1 with shareholdings proportion of 40 : 30 : 30, respectively. Signing of the JDA resulted in 
the termination of the previous MOU with EGCO on December 28, 2015. Two addition MOUs were also 
signed, one between EGCO and EGATi and another between KYUSHU and EGATi, in order to specify 
other substantial terms and conditions that are not indicated in JDA.

On March 28, 2017, KYUSHU had sent organization reform notice to EGATi which Quang Tri 1 
Thermal Power Project development had transfer to Kyuden International Corporation (KYUDEN) to 
strengthen and improve the efficiency of operations.

9.  Contingent assets
 9.1 Receipt of the payment of engineering feasibility and EIA studies for the amount of USD  
 4.42 million, or approximately Baht 143.71 million (using the buying rate as at December 29, 2017 at  
 Baht 32.5146 per USD) from the Project Company of the Hutgyi Hydropower Project.

Receipt of the payment for the project development which has been approved by Management 
Committee of the Hutgyi Hydropower Project to be reimbursed from the Project Company after the 
Project Company has been established the amount of Baht 48.57 million, or approximately USD 1.49 
million as at December 31, 2017. 

According to the meeting between EGAT and investment partner, SINOHYDRO Company, during 
August 2-10, 2006, both parties have agreed to allocate their responsibilities in respect to their joint 
development of the project including costs arising from their allocated responsibilities respectively, 
which can be reimbursed later from the Project Company once it has been established. Thereafter, 
on June 26, 2008, Ministry of Energy of Thailand has approved to transfer the project development 
role from EGAT to EGATi accordingly.
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 9.2 การรับเงินส�าหรับการจ่ายค่าใช้จ ่ายในการพัฒนาโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจาก  
  Management Committee ของโครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง) ซึ่งสามารถ 
 เรียกช�าระจาก Project Company ได้ในภายหลังเมื่อมีการจัดต้ัง Project Company ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
 เป็นจ�านวนเงิน 30.66 ล้านบาท (ประมาณ 0.94 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ตามบนัทกึความเข้าใจเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2553 บริษทัได้ร่วมลงนามเพ่ือร่วมกนัพัฒนาโครงการ 3 ฝ่าย ตกลง
แบ่งความรบัผดิชอบในการพฒันาโครงการร่วมกนั รวมทัง้ค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากงานในความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย 
ซึ่งสามารถเรียกช�าระจาก Project Company ได้ในภายหลังเมื่อมีการจัดต้ัง Project Company ตามที่ได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.2

 9.3 การรับเงินส�าหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1  
  ในประเทศเวียดนาม ที่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทบัญชีท่ีมีชื่อเสียงระดับสากล และ Ministry of Industry  
 and Trade (MOIT) ยอมรับตามเงื่อนไขของสัญญา Build - Operate - Transfer (BOT) จะถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
 ต้นทุนราคาโครงการ (Project’s investment capital) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�านวนเงิน 77.01 ล้านบาท  
 หรือประมาณ 2.37 ล้านเหรียญสหรัฐ และค่า Premium จากผู้ร่วมทุน ซ่ึงสามารถจะได้รับช�าระในภายหลังเมื่อมีการ 
 จัดตั้ง Project Company

10. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากงานโครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี เป็นค่าใช้จ่ายก่อนมีการ 
จัดตั้งบริษัท เป็นจ�านวนเงิน 80.86 ล้านบาท
  โดยให้บริษัทคืนเงินให้ กฟผ. เมื่อมีการจัดตั้ง Project Company และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนหลังมีการจัดตั้ง 
Project Company โดยให้ช�าระเมื่อบริษัทมีความพร้อมในการจ่ายเงิน

11.  ภาระผูกพัน
  บริษัทมีภาระผูกพันที่ส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
 11.1 สัญญาซื้อจ้าง

บรษัิทมภีาระผกูพนัทีส่�าคญั จ�านวน 5 สัญญา จ�านวนเงินคงเหลือตามสัญญาประมาณ 227.71 ล้านบาท ดงันี้
สัญญาจ้างที่ปรึกษาสกุลเงินบาท จ�านวน 3 สัญญา วงเงินตามสัญญาประมาณ 131.77 ล้านบาท จ�านวนเงิน

คงเหลือตามสัญญาประมาณ 92.68 ล้านบาท
สัญญาจ้างที่ปรึกษาสกุลเงินตราต่างประเทศ จ�านวน 2 สัญญา วงเงินตามสัญญาประมาณ 4.359 ล้านเหรียญ

สหรัฐ จ�านวนเงินคงเหลือตามสัญญาประมาณ 4.111 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 135.03 ล้านบาท (ใช้อัตรา 
แลกเปลี่ยนขาย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 32.8472 บาท)

 11.2 สัญญาค�า้ประกัน
สญัญาค�า้ประกนัเงนิลงทนุ (Standby letter of credit : SBLC) ในบรษิทั ไฟฟ้าน�า้เงีย้บ 1 จ�ากดั ระหว่างบรษิทั 

กับเจ้าหนี้เงินกู้ (Lender) ต่ออายุสัญญาค�้าประกัน 1 ปี (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561) วงเงินรวมจ�านวน 36.492 
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเงินฝากค�้าประกัน จ�านวน 13.559 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ข้อ 7.6 
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 9.2 Receipt of the payment for the project development, approved by Management  
  Committee of the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project, for the amount of  
 Baht 30.66 million, or approximately USD 0.94 million as at December 31, 2017, to be reimbursed  
 from the Project Company when it has been established.

According to MOU dated November 11, 2010 for the project development, all 3 parties have 
agreed to allocate their responsibilities in their joint development of the project including costs  
arising from such allocated responsibilities respectively, which can be reimbursed later by the Project 
Company once it has been established as mentioned in Note 8.2.

 9.3  Receipt of the payment for the project development, Thermal Power Plant in Quang  
  Tri 1, Vietnam which is audited by the internationally accepted auditor and accepted by the  
 Ministry of Industry and Trade (MOIT) under the Build-Operate-Transfer (BOT) scheme, will be  
 recognized as project’s investment capital. As of December 31, 2017, the payment for the project  
 development amount of Baht 77.01 million, or approximately USD 2.37 million and the premium fees 
 from co-developer will be reimbursed after the Project Company has been established.

10.  Contingent liabilities
  As at December 31, 2017, EGATi had contingent liabilities which were expenses incurred for Hutgyi 
Hydropower Project before the establishment of EGATi in the amount of Baht 80.86 million.
  EGATi shall repay expenses incurred to EGAT once the Project Company has been established and 
EGATi is ready for repayment.

11. Commitments
  As at December 31, 2017, EGATi had commitments as follows:

11.1 Purchase Agreements
EGATi has five significant purchase agreements with the remaining contract amount  

approximately Baht 227.71 million as follows:
There are three consulting service agreements in local currency with contract amount of Baht 

131.77 million and the remaining contract amount approximately Baht 92.68 million.
There are two consulting service agreements in foreign currency with contract amount of USD 

4.359 million and the remaining contract amount of USD 4.111 million, or approximately Baht 135.03 
million (using the selling rate as at December 29, 2017 at Baht 32.8472 per USD).

11.2  Letter of Credit
Standby Letter of Credit (SBLC) to guarantee EGATi’s equity in Nam Ngiep 1 Power Company 

Limited to lender has renewed the contract for 1 year (expired on August 31, 2018) in the amount 
of USD 36.492 million which EGATi’s bank deposits account in the amount of USD 13.559 million 
was secured as collateral as mentioned in Note 7.6.
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 11.3 สัญญาใช้เงิน 
สญัญาใช้เงนิ (Promissory Notes) ส�าหรับการช�าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือจากการซ้ือหุน้ใน PT Adaro Indonesia 

โดยจะจ่ายเม่ือบรรลเุงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุน้ (Subscription Agreement) จ�านวนเงินรวม 161.500 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.7 

 11.4 สัญญาจ�าน�าหุ้น
การจ�าน�าหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด
บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อน�ามาใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการด�าเนิน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี 2557 โดยได้เข้าท�าสัญญา
ข้อตกลงร่วม (Common Terms Agreement) ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และเอกสารเกี่ยวกับการให้สินเชื่อที่
เก่ียวข้องอ่ืนๆ (เรยีกรวมกนัว่า “เอกสารทางการเงนิ”) กบัสถาบนัการเงนิซึง่เป็นคูส่ญัญาภายใต้เอกสารทางการเงนินัน้ 
โดยเอกสารทางการเงนิได้ก�าหนดเงือ่นไขให้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไฟฟ้าน�้าเงีย้บ 1 จ�ากัด จ�าน�าหุ้นทัง้หมดทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่
ในบรษิทั ไฟฟ้าน�า้เงีย้บ 1 จ�ากดั และวางหลกัประกนัสนิเชือ่เป็นสทิธใินเงนิปันผล และสทิธอิืน่ ดอกผลและผลประโยชน์
ทัง้หมดอันเกิดจากหุน้ดงักล่าวไว้แก่สถาบนัการเงนิผูใ้ห้กูข้องบรษิทั ไฟฟ้าน�า้เงีย้บ 1 จ�ากดั และเจ้าหนีม้ปีระกนัรายอ่ืน 
ดังนั้น บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด จึงได้เข้าท�าสัญญาจ�าน�าหุ้นของบริษัท ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 
กับธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (ในฐานะตัวแทนหลักประกันตามกฎหมายสปป.ลาว มีอ�านาจกระท�าการแทน 
เจ้าหนีม้ปีระกนั) โดยตกลงจ�าน�าหุน้ทัง้หมดในบริษทั ไฟฟ้าน�า้เง้ียบ 1 จ�ากดั ทีบ่ริษทัถอือยูไ่ว้แก่ตัวแทนหลักประกันตาม
กฎหมายสปป.ลาว (กระท�าการในนามเจ้าหนี้มีประกัน) การจ�าน�าหุ้นนี้จะไถ่ถอนได้ก็ต่อเมื่อได้มีการช�าระหนี้มีประกัน
แก่เจ้าหนี้มีประกันครบถ้วนทั้งหมดแล้วตามข้อก�าหนดของเอกสารทางการเงิน

 

12. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 12.1 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2561 บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด ตามสัดส่วน 
   การถือหุ้นร้อยละ 30 จ�านวนเงิน 1.158 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 37.48 ล้านบาท

 12.2 เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด ตามสัดส่วน 
   การถือหุ้นร้อยละ 30 จ�านวนเงิน 1.998 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 63.21 ล้านบาท

 12.3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ของ PT Adaro Indonesia ได้มีมติ 
   ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 จ�านวน 321.060 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงบริษัทจะได้รับเงินปันผลตาม 
   สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.533 จ�านวนเงินประมาณ 37.000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,155.07  
   ล้านบาท ก่อนหักภาษี 
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11.3  Promissory Notes
Promissory Notes for the remaining shares amount of USD 161.500 million will be paid when 

PT Adaro Indonesia had met the conditions in Subscription Agreement as mentioned in Note 7.7.

11.4 Pledge of Shares 
EGATi Pledge of Shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC)
Nam Ngiep 1 Power Company Limited obtained facilities from certain financial institutions to 

finance its hydropower project in the Lao PDR in 2014 and entered into a Common Terms Agreement 
dated August 15, 2014 and other related finance documents (collectively, the Financial Documents) 
with the financial institutions named therein in connection with the financing of the project. As a 
condition to the financing, the shareholders of Nam Ngiep 1 Power Company Limited are required 
under the Finance Documents to pledge all of their shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited 
and grant security over all related dividends and other rights, interests and benefits arising from such 
shares in favor of Nam Ngiep 1 Power Company Limited’s lenders and other secured parties. EGATi, 
therefore, entered into an EGATi Pledge of Shares dated August 15, 2014 with Bangkok Bank Public 
Company Limited (as the Lao PDR law security agent on behalf of the secured parties) pursuant to 
which EGATi pledged all of its shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited to the Lao PDR law 
security agent (on behalf of the secured parties) under the Lao PDR law. Under the terms of the 
Financial Documents, the share pledges will be released only upon the full discharge of all secured 
indebtedness owing to the secured parties. 

12. Events after the reporting period 
 12.1 On January 5, 2018, EGATi paid in the amount of USD 1.158 million, or approximately Baht 37.48  
   million for share capital to Nam Ngiep 1 Power Company Limited according to the shareholding  
   of 30 percent.

 12.2 On February 7, 2018, EGATi paid in the amount of USD 1.998 million, or approximately Baht  
   63.21 million for share capital to Nam Ngiep 1 Power Company Limited according to the  
   shareholding of 30 percent.

 12.3 On February 26, 2018, the Annual General Meeting of the Shareholders of PT Adaro Indonesia  
   had resolutions for approval of the distribution of final dividend of fiscal year 2017 in the  
   amount of USD 321.060 million which EGATi will received dividend according to the 
   shareholding of 11.533 percent in amount of approximately USD 37.000 million, or  
   approximately Baht 1,155.07 million before tax.
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13. การจัดประเภทรายการใหม่
  บริษัทได้จัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแสดงรายการในงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14. การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

(นายวัชรา เหมรัชตานันต์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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13. Reclassification transactions
 EGATi reclassified some transactions in the financial statements for the year ended December 31, 2016  
for conformity with the presentation of the financial statements for the year ended December 31, 2017.

14. Authorization of financial statements
 The issuance of these financial statements has been authorized by EGATi’s authorized directors on 
March 9, 2018.

(Signed) Watchara Hemruchatanun
            (Mr. Watchara Hemruchatanun)

                President
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 บริษัทได้ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปีบัญชี 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
ดงันี ้ค่าธรรมเนยีมตรวจสอบบัญชสี�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี 2560 เป็นเงนิ 240,000 บาท และงบการเงนิฉบับ
ค�าแปลภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 60,000 บาท และส�าหรับรายไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 
360,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 660,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีี
Audit Fee
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 EGATi’s financial statements are audited by the Office of the Auditor General of Thailand. For fiscal 
year 2017, audit fees and expenses total Baht 660,000 comprising Baht 240,000 fee for the annual audit, 
Baht 60,000 fee for the English version of financial statement and Baht 360,000 fees for the reviews of 
quarterly financial statements totaling three quarters or Baht 120,000 for each quarter.
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