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ค่่านิิยมองค์่กร
Corporate Core Values

วิิสัยทััศน์ิ

เป็็นองค์์กรชั้้�นนำ�เพื่่�อก�รลงทุุน
ในธุุรกิจพื่ล้งง�นและธุุรกิจ 
เก่�ยวเน่�องในต่่�งป็ระเทุศทุ่�ได้้ร้บ
ค์ว�มเช่ั้�อถ่ือในระด้้บส�กล

•	 	พััฒนา	จััดหา	ลงทุุน	ร่่วมลงทุุน	ธุุร่กิิจัด้านพัลังงานไฟฟ้า 
และธุุร่กิิจัทุ่�เก่ิ�ยวข้้องในต่่างปร่ะเทุศ	 เพ่ั�อเสริ่มสร้่างความ 
มั�นคงให้ปร่ะเทุศไทุย

•	 	สร้่างผลต่อบแทุนและมูลค่าเพิั�มทุ่�เหมาะสมให้แก่ิองค์กิร่	
และ	กิฟผ.

•	 	ดำาเนินธุุร่กิิจัอย่างยั�งย่นด้วยหลักิธุร่ร่มาภิิบาล	 ใส่ใจัสังคม	
เศร่ษฐกิิจั	และสิ�งแวดล้อมในปร่ะเทุศทุ่�ไปลงทุุน

ENERGETIC

ต่่�นตั่ว	คิดและกิล้าเปล่�ยนแปลงอย่างร่วดเร่ว็	ทัุนกิาลและ 
ต่ลอดเวลา	 เพ่ั�อพััฒนาองค์กิร่ให้ด่ข้้�นอย่างต่่อเน่�อง 
โดยไม่ย่อทุ้อ	 ไม่หมดกิำาลังใจัทุ่�จัะต่่อสู้กัิบปัญหาและ
อุปสร่ร่ค

Enthusiastically, think and dare to change quickly, 
timely, and constantly to improve the Organization 
continuously without falling short of determination to 
overcome	problems	and	obstacles.

GOAL ORIENTED

ปฏิิบัติ่งานอย่างทุุ่มเทุและเส่ยสละเพ่ั�อองค์กิร่	ต่ร่ะหนักิถ้ึง
ความแต่กิต่่างทุางวัฒนธุร่ร่มข้องคู่ค้า	โดยวิธุ่กิาร่โน้มน้าว	
เจัร่จัา	ต่่อร่องเพ่ั�อผลสำาเร็่จัทุางธุุร่กิิจั

Works diligently and sacrifice for the Organization; 
being aware of cultural differences of business 
partners by means of persuading and negotiating 
for	business	success.

ACCOUNTABILITY 

ม่วินัยในกิาร่ทุำางาน	 ปรั่บปรุ่งพััฒนาต่นเอง	 มุ่งเน้น
คุณภิาพัข้องงาน	และสำาน้กิในหน้าทุ่�ทุ่�รั่บผิดชอบ

Maintain work discipline; adopt self-improvement; 
focus on quality of work; and being conscious of 
work	responsibility.

INTEGRITY

ปฏิิบัติ่หน้าทุ่�โดยย้ดถ่ึอความถูึกิต่้องต่ามร่ะเบ่ยบวินัย	 
จัร่ร่ยาวิชาช่พั	 ด้วยความซ่ื่�อสัต่ย์สุจัริ่ต่	 โปร่่งใสและ
สามาร่ถึต่ร่วจัสอบได้

Perform duties by adhering to the correctness, 
discipline, and professional ethics with honesty, 
transparency,	and	verifiability.

เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัท
EGATi 
Corporate Target

To be an internationally-trusted 
leading enterprise for overseas 
investment in energy and related 
businesses

•  To develop, acquire, invest and co-invest in electricity 
business and related businesses overseas in order to 
enhance energy stability of Thailand

•  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 care for society, economy and  
environment of the countries in which EGATi has 
invested

พัันิธกิจ

ม่ความเช่�อมั�นในองค์กิร่	เพ่ั�อนร่่วมงานและทุ่มงาน	ยอมรั่บ
ในความคิดเห็น	 วิธุ่กิาร่ทุำางาน	 ต่ลอดจันความสามาร่ถึ 
ข้องแต่่ละบุคคลทุ่�แต่กิต่่างกัินเพ่ั�อความสมบูร่ณ์	 และ 
แข็้งแกิร่่งข้องทุ่ม	 พัร่้อมทัุ�งม่ความสามัคค่ปร่องดอง	 
มุ่งสู่เป้าหมายเด่ยวกัิน

Have trust in Organization and colleagues and 
teams; respect different opinions, working methods, 
capability of each person to strive for work perfection 
and team build-up with harmony and sharing  
a	common	goal.TRUST & TEAM

Vision Mission

1.	 	อััตราผลตอับแทน 
ต่อัผ้�ถืือัหุ้้�น	(ROE) 6.95% 5.95% 9.69%

2.	 	อััตราผลตอับแทน 
จากสิินทรัพย์์	(ROA) 5.26% 4.59% 7.41%

3.	 	การเติบโตขอังราย์ได้�
 Revenue Growth 21.68%	ต่อัปีี/per	year

4.	 	สัิด้ส่ิวนการลงท้น
 Proportion of Investment

• Return 63%
• Security 37%

• Sustainable 8% 
• Security 30%
• Return 62%

• Sustainable 10%
• Security 54%
• Return 36%

ระยะยาว
(ปี 2568 - 2572)

Long-Term
(2025 - 2029)

ระยะสั�น
(ปี 2563 - 2565)

Short-Term
(2020 - 2022)

ระยะกลาง
(ปี 2566 - 2567)
Medium-Term
(2023 - 2024)

วิิสัยทััศนิ์ พัันิธกิจ ค่่านิิยมองค่์กร เป้าหมาย 
และยุทัธศาสตร์หลักของบริษัทั

วิิสัยทััศนิ์ พัันิธกิจ ค่่านิิยมองค่์กร เป้าหมาย และยุทัธศาสตร์หลักของบริษัทั
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ในปี	2563	ทุ่�ผ่านมา	นับเป็นปีแห่งความทุ้าทุายข้องบริ่ษัทุ	กิฟผ.	อินเต่อร์่เนชั�นแนล	 

จัำากัิด	 (บร่ิษัทุ)	 ทุ่ามกิลางสถึานกิาร่ณ์เศร่ษฐกิิจัถึดถึอย	 ปร่ะกิอบกิับสถึานกิาร่ณ์ 

กิาร่แพัร่่ร่ะบาดข้องโร่คต่ิดเช่�อไวรั่สโคโร่นา	2019	 (COVID-19)	 ทุ่�ส่งผลกิร่ะทุบต่่อ 

กิาร่ดำาเนินธุุร่กิิจัอย่างรุ่นแร่งในทุุกิปร่ะเทุศทัุ�วโลกิ	 จัากิสถึานกิาร่ณ์ดังกิล่าว	 บริ่ษัทุปรั่บ 

กิร่ะบวนกิาร่ดำาเนินธุุร่กิิจัอย่างร่อบคอบ	ต่ลอดจันปรั่บเปล่�ยนกิลยุทุธ์ุกิาร่ดำาเนินธุุร่กิิจัข้อง

บริ่ษัทุให้ม่ความเหมาะสมและต่่อเน่�อง	เพ่ั�อให้สามาร่ถึดำาเนินงานได้ต่ามเป้าหมาย	

ผลกิร่ะทุบจัากิ	COVID-19	ทุำาให้ร่าคาถ่ึานหินต่กิต่ำ�า	ส่งผลให้ร่ายไดจ้ัากิบริ่ษัทุ	Adaro	 

Indonesia	ลดลง	ข้ณะเด่ยวกัินปี	2563	เป็นปีนำ�าแล้ง	ทุำาให้บริ่ษัทุไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จัำากัิด 

ม่ร่ายได้ต่ำ�ากิว่าเป้าหมาย	อย่างไร่ก็ิต่าม	ด้วยกิาร่บริ่หาร่งานและกิาร่ทุำางานอย่างร่อบคอบ 

โปร่่งใส	 และกิาร่ปรั่บวิธุ่กิาร่ทุำางาน	 ทุำาให้บริ่ษัทุสามาร่ถึดำาเนินงานได้สำาเร็่จัลุล่วงต่าม 

แผนงาน	โดยบริ่ษัทุได้รั่บความเห็นชอบจัากิคณะกิร่ร่มกิาร่	กิฟผ.	ให้เสนอข้ออนุมัติ่ลงทุุน 

ในโคร่งกิาร่ใหม่	4	 โคร่งกิาร่จัากิกิร่ะทุร่วงพัลังงาน	 ได้แก่ิ	 โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังงาน 

แสงอาทิุต่ย์บนทุุ่นลอยนำ�าในไต้่หวัน	 โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังนำ�านำ�าง้ม	3	 ในสาธุาร่ณร่ัฐ 

ปร่ะชาธุิปไต่ยปร่ะชาชนลาว	 โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังความร่้อนกิวางจิั	 ในสาธุาร่ณร่ัฐ 

สังคมนิยมเว่ยดนาม	 และธุุร่กิิจัทุ่�เป็นนวัต่กิร่ร่มอ่กิ	1	 โคร่งกิาร่	 และนอกิจัากิน้�	 บริ่ษัทุ 

ยังสามาร่ถึร่ักิษาอันดับความน่าเช่�อถ่ึอทุางกิาร่เงินจัากิ	 TRIS	Rating	 ในร่ะดับ	 AAA	 

และ	S&P	Global	Ratings	ในร่ะดับ	BBB+	จััดอยู่ในกิลุ่ม	Investment	Grade	แสดงถ้ึง 

ความสามาร่ถึในกิาร่บริ่หาร่จััดกิาร่อย่างม่ปร่ะสิทุธิุภิาพั	โดยย้ดหลักิความคุ้มค่า	ดำาเนินกิาร่ 

ต่ามกิฎหมาย	โปร่่งใส	และสามาร่ถึต่ร่วจัสอบได้	

ในนามข้องคณะกิร่ร่มกิาร่	 ผู้บริ่หาร่และผู้ปฏิิบัติ่งานบริ่ษัทุ	 ผมข้อข้อบคุณผู้ม่ 

ส่วนได้ส่วนเส่ยทุุกิภิาคส่วนทุุกิทุ่านทุ่�ได้ให้กิาร่สนับสนุนกิาร่ดำาเนินงานข้องบริ่ษัทุ	 และ 

มอบความไว้วางใจัในกิาร่ขั้บเคล่�อนกิาร่ดำาเนินกิิจักิาร่ข้องบริ่ษัทุด้วยด่เสมอมา	บริ่ษัทุเช่�อมั�น 

อย่างยิ�งว่า	บริ่ษัทุจัะดำาเนินธุุร่กิิจัให้เป็นไปอย่างร่อบคอบ	ให้สอดคล้องกัิบสภิาวกิาร่ณ์โลกิ 

ทุ่�เปล่�ยนแปลงต่ลอดเวลา	ภิายใต่ห้ลักิธุร่ร่มาภิิบาล	ความรั่บผิดชอบต่่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

และจัะนำาพัาบริ่ษัทุเติ่บโต่และก้ิาวสู่ความเป็นบริ่ษัทุชั�นนำาในร่ะดับสากิลด้านธุุร่กิิจัพัลังงาน 

และธุุร่กิิจัเก่ิ�ยวเน่�องอย่างมั�นคงและยั�งย่น	 สร้่างคุณค่าแก่ิปร่ะเทุศชาต่ิ	 สังคม	 และ 

ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในทุุกิภิาคส่วนต่่อไป

สารประธานิกรรมการ
Message from the Chairman

(นิายบุญญนิิตย์ วิงศ์รักมิตร)
ปีระธานกรรมการ

บริษััท	กฟผ.	อิันเตอัร์เนชัั่�นแนล	จำากัด้

The	year	2020	was	a	challenging	time	for	EGAT	

International	Co.,	Ltd.	(EGATi).	Amidst	 the	economic	

recession	coupled	with	the	spread	of	COVID-19	pandemic,	

the	businesses	worldwide	suffered	tremendously.	To	cope	

with the situation, EGATi had carefully modified its business 

process and changed strategies in business operation to 

be appropriate and to achieve business continuity so as 

to	reach	its	goal	successfully.

As	an	impact	of	COVID-19	pandemic,	the	coal	price	

has become lowered resulted in the declining income of 

Adaro	Indonesia	Co.,	Ltd.	At	the	same	time,	the	draught	

in	the	year	2020	had	a	negative	effect	on	the	revenue	of	

Nam	Ngiep	1	Power	Company	Limited	(NNP1PC)	which	fell	

below	target.	However,	with	its	discretion	and	transparency	

in management and operation and the change of working 

procedure,	EGATi	was	able	to	achieve	its	work	plan.	The	

investment	 in	4	new	projects,	namely,	Floating	Solar	

Power	Plant	Project	in	Taiwan,	Nam	Ngum	3	Hydropower	 

Project	in	Lao	People’s	Democratic	Republic,	Quang	Tri	

Thermal	Power	Plant	Project	in	the	Socialist	Republic	of	

Vietnam	and	an	involving	innovative	business	project	was	

approved	by	EGAT	Board	of	Directors	to	propose	for	approval	of	Ministry	of	Energy.	Moreover,	EGATi	could	maintain	

its	credit	rating	of	AAA	assigned	by	TRIS	Rating	Co.,	Ltd.	and	BBB+	in	the	investment	grade	by	S&P	Global	Ratings	

representing	its	efficiency	in	management	based	on	the	cost-effectiveness,	lawfulness,	transparency	and	verifiability.

On	behalf	of	EGATi	Board	of	Directors,	the	Management	and	employees,	I	wish	to	thank	all	stakeholders	for	their	

constant	support	and	their	confidence	in	the	operation	of	the	Company.	I	believe	that	the	Company	will	conduct	its	

operation with discretion in accordance with governance and social responsibility to cope with the changing situation 

of	the	world.	The	successful	operation	will	lead	to	business	growth	and	development	to	be	a	world-class	leading	

company in energy and related business with stability and sustainability and to be a company which is of value to the 

country,	society	and	stakeholders.

(Mr. Boonyanit Wongrukmit)
Chairman, 

EGATi Board of Directors 
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คณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุ	ในคร่าวปร่ะชุมครั่�งทุ่�	1/2563	เม่�อวันทุ่�	21	มกิร่าคม	พั.ศ.	2563	ได้ม่มติ่ให้ปรั่บปรุ่งคณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบ 

และบริ่หาร่ความเส่�ยง	 โดยแยกิอำานาจัหน้าทุ่�ด้านกิาร่ต่ร่วจัสอบและด้านกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงออกิจัากิคณะเด่ยวกัิน	 เพ่ั�อ 

ความเหมาะสมและความเป็นอิสร่ะในกิาร่สอบทุานกิาร่ดำาเนินงานต่่าง	 ๆ	 ข้องบริ่ษัทุ	 ทัุ�งน้�ได้แต่่งตั่�งคณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบ	 

ปร่ะกิอบด้วยกิร่ร่มกิาร่ผู้ทุร่งคุณวุฒิจัำานวน	3	ทุ่าน	ได้แก่ิ

1.	นายวิจัักิษณ์	 อภิิรั่กิษ์นันท์ุชัย	 ปร่ะธุานกิร่ร่มกิาร่

2.	นายเริ่งชัย	 คงทุอง	 กิร่ร่มกิาร่

3.	นางสาวชูศร่่	 เก่ิยร่ติ่ข้จัร่กุิล	 กิร่ร่มกิาร่

โดยม่ผู้จััดกิาร่ส่วนต่ร่วจัสอบภิายในทุำาหน้าทุ่�เลข้านุกิาร่คณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบ

คณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบได้ปฏิิบัติ่หน้าทุ่�ด้วยความรู้่	 ความสามาร่ถึ	ความร่ะมัดร่ะวัง	 ร่อบคอบต่ามทุ่�ได้รั่บมอบหมายจัากิ 

คณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุในกิาร่กิำากัิบดูแลกิาร่ต่ร่วจัสอบและกิาร่ควบคุมภิายใน	 เพ่ั�อให้เช่�อมั�นได้ว่า	 บริ่ษัทุม่กิาร่ดำาเนินงานอย่าง 

ม่ปร่ะสิทุธิุภิาพั	ปร่ะสิทุธิุผล	 ร่ายงานทุางกิาร่เงินและกิาร่เปิดเผยข้้อมูลเป็นไปต่ามหลักิกิาร่บัญช่ทุ่�รั่บร่องทัุ�วไป	 เช่�อถ่ึอได้	 และ 

กิาร่ปฏิิบัติ่งานเป็นไปต่ามกิฎหมาย	ข้้อบังคับ	ร่ะเบ่ยบ	ข้้อกิำาหนด	คำาสั�ง	นโยบายต่่าง	ๆ	ทุ่�เก่ิ�ยวข้้อง	

The	Board	of	Directors	agreed	in	the	meeting	of	1/2020	on	21	January	2020	to	

modify	the	structure	of	the	Committee	on	Audit	and	Risk	Management	by	separating	

risk management from auditing for the purpose of appropriateness and independence  

in	reviewing	the	operation	of	the	Company.	The	new	Audit	Committee	consists	of	 

3	members	as	follows:

1.	Mr.	Vichak	 Apirugnunchai	 Chairman	

2.	Mr.	Roengchai	 Khongthong	 Member	

3.	Ms.	Choosri	 Kietkajornkul	 Member	

Internal	Audit	Manger	serves	as	secretary	of	the	Audit	Committee.	

The Audit Committee has performed the work in supervising audit and internal  

control	as	assigned	by	the	Board	of	Directors	with	proficiency	and	discretion	to	ensure	 

that	the	Company	has	conducted	the	business	with	efficiency	and	effectiveness.	 

Its	financial	reports	and	disclosure	of	information	are	reliable	and	in	accordance	with	 

the generally recognized accounting principles and the operation complies with law,  

rules	and	regulations,	requirements,	orders	and	related	policies.	

รายงานิของค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
Report of the Audit Committee
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ในปี	2563	คณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบได้ม่กิาร่ปร่ะชุมร่วมทัุ�งสิ�น	9	ครั่�ง	และในกิาร่ปร่ะชุมทุุกิครั่�งจัะม่ฝ่่ายบริ่หาร่ข้องบริ่ษัทุ 

เข้้าร่่วมปร่ะชุมเพ่ั�อร่ายงานข้้อมูลและต่อบข้้อซัื่กิถึาม	 ร่วมทัุ�งม่ผู้สอบบัญช่ข้องบริ่ษัทุเข้้าร่่วมปร่ะชุมในวาร่ะทุ่�เก่ิ�ยวข้้อง	 ซ้ื่�ง 

ผลกิาร่ดำาเนินงานข้องคณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบจัะม่กิาร่จััดทุำาร่ายงานเสนอคณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุทุุกิไต่ร่มาส	 สรุ่ปสาร่ะสำาคัญ 

ในกิาร่ปฏิิบัติ่หน้าทุ่�ได้ดังน้�

1.	 	สอบทุานร่ายงานทุางกิาร่เงินร่ายเด่อน	ร่ายไต่ร่มาส	และงบกิาร่เงินปร่ะจัำาปีข้องบริ่ษัทุ	ร่วมทัุ�งผลกิาร่ดำาเนินงานร่่วมกัิบ 

ฝ่่ายบริ่หาร่	 ผู้สอบบัญช่	 และผู้ต่ร่วจัสอบภิายใน	 โดยพัิจัาร่ณาในปร่ะเด็นทุ่�สำาคัญและให้ข้้อคิดเห็นทุ่�เป็นปร่ะโยชน์	 

เพ่ั�อให้มั�นใจัว่าร่ายงานทุางกิาร่เงินจััดทุำาข้้�นต่ามหลักิกิาร่บัญช่ทุ่�รั่บร่องทัุ�วไป	 ม่ร่ะบบกิาร่ควบคุมภิายในทุ่�เหมาะสม 

และม่กิาร่เปิดเผยข้้อมูลทุ่�สำาคัญอย่างเพ่ัยงพัอ	เช่�อถ่ึอได้

2.	 	สอบทุานกิาร่บร่ิหาร่ความเส่�ยงและกิาร่ควบคุมภิายในโดยพัิจัาร่ณากิร่ะบวนกิาร่ดำาเนินกิาร่ข้องบร่ิษัทุ	 ม่แนวทุางกิาร่

บริ่หาร่ความเส่�ยงทุ่�ชัดเจัน	 ม่กิาร่ปร่ะเมินความเส่�ยงร่ายโคร่งกิาร่	 วิเคร่าะห์ปัจัจััยเส่�ยง	 จััดทุำาแผนบริ่หาร่ความเส่�ยง	

กิำาหนดผู้รั่บผิดชอบชัดเจัน	ม่กิาร่ควบคุมภิายในทุ่�เพ่ัยงพัอ	เหมาะสม	กิาร่ปร่ะเมินผลกิาร่ควบคุมภิายในและกิาร่จััดทุำา 

ร่ายงานเป็นไปต่ามหลักิเกิณฑ์์กิร่ะทุร่วงกิาร่คลัง	 ว่าด้วยมาต่ร่ฐานและหลักิเกิณฑ์์ปฏิิบัติ่กิาร่ควบคุมภิายในสำาหร่ับ 

หน่วยงานข้องรั่ฐ	พั.ศ.	2561	

3.	 	ให้คำาปร้่กิษา	 ข้้อคิดเห็น	 ข้้อเสนอแนะแก่ิหน่วยงานต่่าง	 ๆ	 เพ่ั�อปรั่บปรุ่งปร่ะสิทุธิุภิาพักิาร่ดำาเนินงาน	 ให้หน่วยงานม่ 

กิาร่ติ่ดต่ามและร่ายงานความก้ิาวหน้า	 ม่แผนงานชัดเจัน	 ม่กิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยง	 และม่แผนหร่่อมาต่ร่กิาร่เพ่ั�อลด 

ความเส่�ยงให้สามาร่ถึดำาเนินงานได้ต่ามเป้าหมายทุ่�กิำาหนด	 ร่วมทัุ�งกิำากัิบดูแลให้ม่กิาร่ปฏิิบัติ่ต่ามร่ะเบ่ยบ	 คำาสั�ง	 

ข้้อกิำาหนดและกิฎหมายทุ่�เก่ิ�ยวข้้อง

4.	 	กิำากัิบดูแลงานต่ร่วจัสอบภิายในโดยพิัจัาร่ณาและอนุมัติ่แผนกิาร่ต่ร่วจัสอบปร่ะจัำาปี	2564	 ร่วมถ้ึงกิาร่ปรั่บปรุ่งแผนฯ 

ปี	2563	พัร้่อมทัุ�งให้คำาแนะนำาในกิาร่ต่ร่วจัสอบเพ่ั�อให้กิาร่ต่ร่วจัสอบม่ความเหมาะสมยิ�งข้้�น

5.	 	สอบทุานร่ายงานผลกิาร่ต่ร่วจัสอบภิายในเป็นปร่ะจัำาทุุกิไต่ร่มาส	 ร่วมทัุ�งติ่ดต่ามผลกิาร่ดำาเนินกิาร่ปร่ับปรุ่งแก้ิไข้ต่าม 

ข้้อเสนอแนะอย่างสมำ�าเสมอ	 เพ่ั�อให้มั�นใจัว่ากิาร่ดำาเนินงานเป็นไปอย่างม่ปร่ะสิทุธิุภิาพั	 ปร่ะสิทุธิุผล	 กิาร่ร่ายงานทุาง 

กิาร่เงินถูึกิต้่อง	เช่�อถ่ึอได้	และม่กิาร่ปฏิิบัติ่ต่ามร่ะเบ่ยบ	กิฎหมายทุ่�เก่ิ�ยวข้้อง

6.	 	ทุบทุวนความเหมาะสมข้องกิฎบัต่ร่กิาร่ต่ร่วจัสอบภิายใน	 เพ่ั�อให้มั�นใจัว่ายังคงม่เน่�อหาคร่อบคลุมสาร่ะสำาคัญ 

อย่างคร่บถ้ึวน

7.	 	จััดทุำาร่ายงานผลกิาร่ดำาเนินงานข้องคณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบร่ายไต่ร่มาสและร่ายงานปร่ะจัำาปี	เสนอคณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุ	

EGATi

คณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบม่ความเห็นว่า	ในปี	2563	บริ่ษัทุม่กิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยง	ร่ะบบควบคมุภิายใน	และกิาร่กิำากัิบดูแลทุ่�ด่	 

ม่ปร่ะสิทุธิุภิาพั	 ร่ายงานทุางกิาร่เงินแสดงผลกิาร่ดำาเนินงานและฐานะกิาร่เงินต่ามหลักิกิาร่บัญช่ทุ่�รั่บร่องทัุ�วไป	 กิาร่ดำาเนินงาน 

เป็นไปต่ามกิฎหมาย	 ร่ะเบ่ยบ	 นโยบายทุ่�เก่ิ�ยวข้้อง	 คณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบได้ให้ความเห็น	 ข้้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสร่ะ	 

แก่ิฝ่่ายบริ่หาร่	เพ่ั�อให้กิาร่ดำาเนินงานเป็นไปโดยเกิิดปร่ะโยชน์สูงสุดกัิบผู้ทุ่�เก่ิ�ยวข้้องทุุกิฝ่่าย

In	2020,	the	Audit	Committee	held	9	meetings.	In	each	meeting,	the	Management	was	present	to	give	information	

and	answer	the	questions.	The	Company’s	auditor	also	attended	the	meetings	in	the	relevant	agenda.	The	Audit	

Committee	reported	to	the	Board	of	Directors	quarterly.	The	significant	issues	can	be	summarized	as	follows:

1.		Review	with	the	Management,	auditor	and	internal	auditor,	of	the	monthly	and	quarterly	financial	reports	and	

annual financial statements particularly important issues to give useful recommendations to ensure that the 

financial reports have been prepared in accordance with acceptable accounting principles, having appropriate 

internal control system, and adequate, reliable important information disclosure

2.		Review	of	risk	management	and	internal	control	to	consider	if	the	operation	process	includes	the	clear	risk	

management	guidelines.	Review	of	risk	assessment	for	each	project,	risk	factors	analysis,	risk	management	

plan	and	responsible	persons.	Review	of	the	sufficiency	and	appropriateness	of	internal	control	system		and	

reporting	process	in	accordance	with	the	Internal	Control	Standard	for	Government	Agency,	B.E.	2561	(2018)

3.		Giving	advice,	comments	and	recommendations	to	different	units	of	the	Company	to	improve	efficiency	of	the	

operation.	Requesting	the	monitored	unit	to	report	their	progress,	to	have	a	clear	work	plan	and	risk	management,	

and	plans	or	measures	to	reduce	risk	to	meet	the	target.	Overseeing	the	compliance	with	relevant	rules	and	

regulations, orders, requirements and law

4.		Oversight	of	the	Internal	Audit	Office.	Approving	an	annual	audit	plan	for	2021.	Improvement	of	the	2020	audit	

plan and giving advice for the appropriateness of auditing

5.		Review	of	the	quarterly	internal	audit	reports.	Following-up	the	performance	and	improvement	in	accordance	 

with the recommendations consistently to ensure the efficiency and effectiveness of the operation,  

the correctness and reliability of financial reports and the compliance with relevant law and regulations

6.		Review	of	the	appropriateness	of	Charters	of	the	Internal	Audit	to	ensure	its	complete	coverage	of	significant	

issues

7.		Preparation	of	the	quarterly	and	annual	Report	of	the	Audit	Committee	submitted	to	EGATi	Board	of	Directors.

The	Audit	Committee	believes	that	throughout	the	year	2020,	the	Company	has	maintained	efficient	and	

effective	risk	management	process,	internal	control	system	and	good	governance	practices.	Its	financial	statements	

were also prepared in accordance with generally accepted accounting principles and were presented with adequate 

information	disclosure.	The	Company	also	operated	in	compliance	with	laws,	rules	and	regulations	and	relevant	

policies.	In	discharging	their	duties,	members	of	the	Audit	Committee	expressed	their	opinions	independently	and	

provided	straightforward	recommendations	to	the	Management	and	concerned	parties	to	ensure	the	maximum	

benefit	for	all	concerned	parties.

(นิายวิิจักษณ์ อภิิรักษ์นิันิทั์ชััย)
ปีระธานกรรมการตรวจสิอับ

(Mr. Vichak Apirugnunchai)
Chairman of the Audit Committee 
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บริ่ษัทุได้แต่่งตั่�งคณะกิร่ร่มกิาร่พิัจัาร่ณาแผน	 ปร่ะเมินผล	 และบริ่หาร่ความเส่�ยง	 โดยกิำาหนดหน้าทุ่�ความรั่บผิดชอบ 

ในกิาร่กิำากัิบดูแลพิัจัาร่ณา	กิลั�นกิร่อง	กิาร่จััดทุำาแผนกิาร่ดำาเนินงานและเกิณฑ์์กิาร่วัดผลกิาร่ปฏิิบัติ่งานข้องบริ่ษัทุและกิร่ร่มกิาร่ 

ผู้จััดกิาร่ใหญ่	 หร่่อรั่กิษากิาร่กิร่ร่มกิาร่ผู้จััดกิาร่ใหญ่	 ก่ิอนนำาเสนอคณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุเพ่ั�อพิัจัาร่ณา	 ร่วมทัุ�งสอบทุานนโยบาย 

และร่ะบบควบคุม	 เพ่ั�อปร่ะเมินกิาร่บริ่หาร่	 กิาร่ควบคุมและร่ายงานผลกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยง	 ซ้ื่�งคณะกิร่ร่มกิาร่พิัจัาร่ณาแผน	 

ปร่ะเมินผล	และบริ่หาร่ความเส่�ยง	ปร่ะกิอบด้วยกิร่ร่มกิาร่ผู้ทุร่งคุณวุฒิจัำานวน	3	ทุ่าน	ได้แก่ิ

1.	 นายเติ่มศักิดิ�	 สุข้วิบูลย์	 ปร่ะธุานกิร่ร่มกิาร่

2.	 นายบุญญนิต่ย์	 วงศ์รั่กิมิต่ร่	 กิร่ร่มกิาร่

3.	 นายณัฏิฐวุฒิ	 โพัธิุสาโร่	 กิร่ร่มกิาร่

โดยม่ร่องกิร่ร่มกิาร่ผู้จััดกิาร่ใหญ่	-	 พััฒนาธุุร่กิิจั	 ทุำาหน้าทุ่�เลข้านุกิาร่	 และผู้จััดกิาร่ฝ่่ายวางแผนและบริ่หาร่กิาร่ลงทุุน 

ทุำาหน้าทุ่�ผู้ช่วยเลข้านุกิาร่

The	Planning	Performance	Evaluation	and	Risk	Management	Committee	is	appointed	to	be	

responsible for overseeing and scrutinizing the preparation of the work plan and evaluation criteria for 

operation of the Company and performance of the President or Acting President prior to submitting to the 

Board	of	Directors	for	consideration.	The	Committee	is	also	responsible	for	verifying	policy	and	control	

system	for	evaluation	of	the	management,	control	and	reporting	of	the	result	of	the	risk	management.	 

The	Planning	Performance,	Evaluation	and	Risk	Management	Committee	comprises	3	experts,	namely:

1.	 Mr.	Toemsak	 Sukhvibul	 Chairman

2.	 Mr.	Boonyanit	 Wongrukmit	 Member

3.	 Mr.	Nuttavudh	 Photisaro	 Member

Senior	Executive	Vice	President	-	Business	Development	serves	as	Secretary.	Vice	President	-	

Corporate	Planning	and	Portfolio	Management	Division	serves	as	Assistant	Secretary.

รายงานิของค่ณะกรรมการพัิจารณาแผนิ 
ประเมินิผล และบริหารค่วิามเสี่ยง
Report of the Planning Performance, Evaluation and 
Risk Management Committee
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ในปี	2563	คณะกิร่ร่มกิาร่พิัจัาร่ณาแผน	ปร่ะเมินผล	และบริ่หาร่ความเส่�ยงได้ม่กิาร่ปร่ะชุมเป็นปร่ะจัำา	ร่วมทัุ�งสิ�น	5	ครั่�ง	 

ในกิาร่ปร่ะชุมจัะเชิญผู้บริ่หาร่ข้องบร่ิษัทุทุ่�เก่ิ�ยวข้้องเข้้าร่่วมปร่ะชุม	 เพ่ั�อร่ายงานข้้อมูลและต่อบข้้อซื่ักิถึามต่ามวาร่ะกิาร่ปร่ะชุม	 

โดยสรุ่ปสาร่ะสำาคัญในกิาร่ปฏิิบัติ่หน้าทุ่�ได้ดังน้�

1.	 	พิัจัาร่ณากิลั�นกิร่องกิาร่จััดทุำาแผนกิาร่ดำาเนินงานและเกิณฑ์์กิาร่วัดผลกิาร่ปฏิิบัติ่งานข้องบริ่ษัทุและกิร่ร่มกิาร่ผู้จััดกิาร่ใหญ่	 

หร่่อรั่กิษากิาร่กิร่ร่มกิาร่ผู้จััดกิาร่ใหญ่	ก่ิอนนำาเสนอคณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุเพ่ั�อพิัจัาร่ณา	โดยกิำาหนดให้ม่เป้าหมายและแผนกิาร่ 

ดำาเนินงานสอดคล้องต่ามแผนธุุร่กิิจัข้องบริ่ษัทุทุ่�วางไว้	 ร่วมทัุ�งกิำาหนดหลักิเกิณฑ์์และวิธุ่กิาร่วัดผลกิาร่ปฏิิบัติ่งานต่าม 

เป้าหมาย	โดยม่มาต่ร่ฐานและหน่วยวัดทุ่�ชัดเจัน	สามาร่ถึปร่ะเมินผลได้ต่ามกิร่อบร่ะยะเวลาทุ่�เหมาะสม

2.	 	พิัจัาร่ณาอนุมัติ่แผนกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงต่ามหลักิกิาร่	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	 

Commission	-	Enterprise	Risk	Management	(COSO-ERM)	และสอดคล้องกัิบแผนธุุร่กิิจัข้องบริ่ษัทุ	โดยพิัจัาร่ณา 

กิร่ะบวนกิาร่ดำาเนินกิาร่ข้องบริ่ษัทุให้ม่แนวทุางกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงทุ่�ชัดเจัน	ม่กิาร่ร่ะบุและปร่ะเมินความเส่�ยงในแต่่ละ 

กิลยุทุธ์ุ	และจััดทุำาแผนบริ่หาร่ความเส่�ยงอย่างชัดเจัน	เพ่ัยงพัอ	เหมาะสม

3.	 	ให้คำาปร้่กิษา	 ข้้อคิดเห็น	 ข้้อเสนอแนะแก่ิหน่วยงานต่่าง	 ๆ	 เพ่ั�อปรั่บปรุ่งปร่ะสิทุธิุภิาพักิาร่ดำาเนินงาน	 ให้หน่วยงาน 

ม่กิาร่ติ่ดต่ามและร่ายงานความก้ิาวหน้า	 ม่แผนงานชัดเจัน	 ม่กิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยง	 และม่แผนงานเพ่ั�อลดความเส่�ยง 

ให้สามาร่ถึดำาเนินงานได้ต่ามเป้าหมายทุ่�กิำาหนด

คณะกิร่ร่มกิาร่พิัจัาร่ณาแผน	ปร่ะเมินผล	และบริ่หาร่ความเส่�ยงม่ความเห็นว่า	 ในปี	2563	บริ่ษัทุม่กิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยง	 

ร่ะบบควบคุมภิายใน	 และกิาร่กิำากัิบดูแลทุ่�ด่	 ม่ปร่ะสิทุธิุภิาพั	กิาร่ดำาเนินงานเป็นไปต่ามกิฎหมาย	 ร่ะเบ่ยบ	นโยบายทุ่�เก่ิ�ยวข้้อง	 

คณะกิร่ร่มกิาร่พิัจัาร่ณาแผน	ปร่ะเมินผล	และบริ่หาร่ความเส่�ยงได้ให้ความเห็น	ข้้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสร่ะ	เพ่ั�อให้กิาร่ดำาเนินงาน 

เป็นไปโดยเกิิดปร่ะโยชน์สูงสุดกัิบผู้ทุ่�เก่ิ�ยวข้้องทุุกิฝ่่าย

(นิายเติมศักดิ์ิ� สุขวิิบูลย์)
ปีระธานกรรมการ

In	2020,	the	Committee	held	5	regular	meetings.	Members	of	the	management	relevant	to	the	items	

on the agenda were invited to attend the meeting to give information and answer to the questions raised in  

the	meetings.	Significant	issues	are	as	follows:

1.	 	Scrutinizing	the	preparation	of	work	plan	and	evaluation	criteria	for	the	operation	of	the	Company	

and	performance	of	the	President	or	Acting	President	prior	to	submitting	to	the	Board	of	Directors	

for	consideration.	For	the	preparation	of	work	plan,	its	goal	and	implementation	had	to	be	consistent	

with	the	Company’s	business	plan	including	the	evaluation	criteria	which	had	a	clear,	standard	

measurement	for	evaluation	within	an	appropriate	timeframe.

2.	 	Approve	risk	management	plan	based	on	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	

Treadway	Commission	-	Enterprise	Risk	Management	(COSO-ERM)	and	in	line	with	EGATi	

business plan with consideration of working procedure of the Company to have the clear 

guidelines	for	risk	management.	Risk	identification	and	risk	assessment	of	each	strategy	have	

to	be	clear,	sufficient	and	appropriate	in	risk	management	plan.

3.	 	Giving	advice,	comments	and	recommendations	to	different	units	of	the	Company	to	improve	

efficiency	of	the	operation.	Requesting	the	monitored	unit	to	report	their	progress,	to	have	a	clear	

work	plan	and	risk	management,	and	plans	or	measures	to	reduce	risk	to	meet	the	target.

The	Planning	Performance	Evaluation	and	Risk	Management	Committee	believes	that	throughout	

the	year	2020,	EGATi	maintained	efficient	and	effective	risk	management	process,	internal	control	system	

and	corporate	governance	practices.	EGATi	operated	in	compliance	with	law,	rules	and	related	policy.	 

In	discharging	their	duties,	members	of	the	Planning	Performance	Evaluation	and	Risk	Management	Committee	

expressed	their	opinions	independently	and	provided	straightforward	recommendations	to	the	management	

and	concerned	parties	to	ensure	the	maximum	benefit	for	all	concerned	parties.

(Mr. Toemsak Sukhvibul)
Chairman of the Planning Performance Evaluation 

and Risk Management Committee
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รายงานิของค่ณะกรรมการบริหารการลงทัุนิ
Report from the Investment Management Committee

ณ	วันทุ่�	31	ธัุนวาคม	พั.ศ.	2563	คณะกิร่ร่มกิาร่บริ่หาร่กิาร่ลงทุุนข้องบริ่ษัทุ	กิฟผ.	อินเต่อร์่เนชั�นแนล	จัำากัิด	ปร่ะกิอบด้วย

กิร่ร่มกิาร่จัำานวน	4	ทุ่าน	ซ้ื่�งได้รั่บกิาร่แต่่งตั่�งจัากิคณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุ	ได้แก่ิ

1.	 นายหร่่อหยา	 จัันทุรั่ต่นา	 ปร่ะธุานกิร่ร่มกิาร่

2.	 นายเติ่มศักิดิ�	 สุข้วิบูลย์	 กิร่ร่มกิาร่

3.	 นายบุญญนิต่ย์	 วงศ์รั่กิมิต่ร่	 กิร่ร่มกิาร่

4.	 นายสันติ่ชัย	 โอสถึภิวภูิษิต่	 กิร่ร่มกิาร่และเลข้านุกิาร่

คณะกิร่ร่มกิาร่บริ่หาร่กิาร่ลงทุุนได้รั่บกิาร่แต่่งตั่�งจัากิคณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุให้กิำากัิบดูแลกิาร่ลงทุุนข้องบริ่ษัทุ	โดยคณะกิร่ร่มกิาร่ 

บริ่หาร่กิาร่ลงทุุนม่อำานาจัหน้าทุ่�และความรั่บผิดชอบในกิาร่กิำาหนดนโยบายกิาร่ลงทุุน	 ร่่วมทุุน	 และติ่ดต่ามผลกิาร่ลงทุุน 

ข้องบริ่ษัทุ	 ร่วมทัุ�งพิัจัาร่ณากิลั�นกิร่องกิาร่ลงทุุนให้เช่�อมโยงและสอดคล้องกัิบวิสัยทัุศน์	 พัันธุกิิจัและเป้าหมายต่ามแผนธุุร่กิิจั 

ข้องบริ่ษัทุ	พัร้่อมทัุ�งพิัจัาร่ณาปัจัจััยความเส่�ยง	มาต่ร่กิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงทุ่�อาจัเกิิดข้้�น	ร่วมถ้ึงงบปร่ะมาณกิาร่ลงทุุน	ผลต่อบแทุน 

ทุ่�คาดว่าจัะได้รั่บและผลปร่ะโยชน์อ่�น	ๆ	จัากิกิาร่ลงทุุนเพ่ั�อสร้่างกิาร่เติ่บโต่อย่างมั�นคงและยั�งย่นแก่ิบริ่ษัทุ	

ในปี	2563	ม่กิาร่ปร่ะชุมคณะกิร่ร่มกิาร่บร่ิหาร่กิาร่ลงทุุนจัำานวนทุั�งสิ�น	5	คร่ั�ง	และคณะกิร่ร่มกิาร่ได้ปฏิิบัต่ิหน้าทุ่�คร่บถึ้วน 

ต่ามทุ่�ได้ร่ับมอบหมายจัากิคณะกิร่ร่มกิาร่บร่ิษัทุ	 โดยม่กิาร่ต่ร่วจัสอบ	 ต่ิดต่าม	 ปร่ะเมินผลและร่ายงานผลข้องโคร่งกิาร่ต่่อ 

กิร่ร่มกิาร่บร่ิษัทุอย่างต่่อเน่�อง	อ่กิทุั�งยังพัิจัาร่ณาเร่่�องต่่าง ๆ 	อย่างละเอ่ยดถึ่�ถึ้วน	ร่อบคอบ	ร่ะมัดร่ะวัง	ม่กิาร่อภิิปร่ายซื่ักิถึาม 

และให้ความเห็นอันเป็นไปโดยอิสร่ะ	เพั่�อปร่ะโยชน์สูงสุดข้องบร่ิษัทุและผู้ม่ส่วนได้เส่ยทุุกิภิาคส่วนต่ามหลักิธุร่ร่มาภิิบาล

As	of	December	31,	2020,	the	Investment	Management	Committee	of	EGAT	International	Company	Limited	

(EGATi)	consists	of	4	directors	who	were	appointed	from	the	Board	of	Directors,	namely;

1.	 Mr.	Roya	 Juntaratana	 Chairman

2.	 Mr.	Toemsak	 Sukhvibul	 Director

3.	 Mr.	Boonyanit	 Wongrukmit	 Director

4.	 Mr.	Santichai	 Osotpavapusit	 Director	and	Secretary

The	Investment	Management	Committee	is	appointed	by	the	Board	of	Directors	to	oversee	company	investment.	 

The	committee	has	the	responsibility	and	duty	for	establishing	a	joint	venture	investment	policy,	tracking	investment	 

performance as well as selecting investment in line with the vision, mission and goals according to the company 

business	plan.	Furthermore,	the	Investment	Management	Committee	has	considered	investment	risk	factors,	measures	 

to manage or mitigate potential risks, investment budget, returns and other benefits from investment to create a stable 

and	sustainable	growth	to	the	Company.

In	2020,	five	Investment	Management	Committee	meetings	were	held	and	the	committee	has	carried	out	all	

duties	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.	The	members	have	reviewed,	followed	up,	evaluated	and	reported	the	

Company’s	investment	projects	consecutively,	considered	various	matters	carefully,	cautiously,	discussed	and	gave	

opinions	independently	for	the	best	interest	of	the	Company	and	stakeholders	according	to	good	governance	principles.

(นิายหร่อหยา จันิทัรัตนิา)
ปีระธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหุ้ารการลงท้น

(Mr. Roya Juntaratana)
Chairman of the Investment Management 

Committee
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทั
Nature of Business

ในฐานะทุ่�เป็นบริ่ษัทุในเคร่่อข้อง	กิฟผ.	ม่พัันธุกิิจัในกิาร่ 

ลงทุุนเก่ิ�ยวกัิบพัลังงานในต่่างปร่ะเทุศ	โดยกิาร่แสวงหาโคร่งกิาร่ 

ทุ่�ม่ศักิยภิาพั	เพ่ั�อสร้่างมูลค่าเพิั�มให้องค์กิร่	และส่งค่นกิลับมา 

ทุ่�	 กิฟผ.	และปร่ะเทุศไทุย	นอกิจัากิน้�ก็ิยังมองอนาคต่ทุ่�ม่กิาร่ 

เปล่�ยนแปลงด้านเทุคโนโลย่อย่างสูง	 โดยแสวงหาโคร่งกิาร่ใน 

อนาคต่เพ่ั�อให้ม่กิาร่เติ่บโต่อย่างยั�งย่นด้วย

ในส่วนข้องโคร่งกิาร่ในปร่ะเทุศเพ่ั�อนบ้าน	 บริ่ษัทุม่ 

เคร่่อข่้ายและได้รั่บกิาร่สนับสนุนจัากิภิาครั่ฐ	จ้ังม่กิาร่ลงทุุนใน

กิิจักิาร่ด้านพัลังงานในปร่ะเทุศเพ่ั�อนบ้าน	 หร่่อกิลุ่มปร่ะเทุศ	

CLMVI	 อันปร่ะกิอบด้วยร่าชอาณาจัักิร่กัิมพูัชา	 สาธุาร่ณรั่ฐ

ปร่ะชาธิุปไต่ยปร่ะชาชนลาว	 สาธุาร่ณรั่ฐแห่งสหภิาพัเม่ยนมา	 

สาธุาร่ณร่ัฐสังคมนิยมเว่ยดนาม	 และสาธุาร่ณร่ัฐอินโดน้เซ่ื่ย	 

ส่วนใหญ่เป็นกิาร่ร่่วมทุุนร่ะหว่างภิาครั่ฐกัิบผู้ร่่วมทุุนทุ่�ม่

ศักิยภิาพัร่ายอ่�น	ๆ 	เพ่ั�อร่องรั่บพัันธุกิิจัด้านกิาร่เติ่บโต่	และรั่กิษา

เสถ่ึยร่ภิาพัข้องค่าไฟฟ้าในปร่ะเทุศไทุย	และเป็น	Energy	Hub	

ข้องเอเช่ยอาคเนย์ในอนาคต่	

บริ่ษัทุม่สถึานะเป็นบริ่ษัทุลงทุุน	(Holding	Company)	โดยกิาร่จััดตั่�งบริ่ษัทุในเคร่่อร่่วมกัิบผู้ร่่วมทุุนในต่่างปร่ะเทุศ	เพ่ั�อลงทุุน

ในโคร่งกิาร่ด้านพัลังงานและกิิจักิาร่ทุ่�เก่ิ�ยวข้้องในต่่างปร่ะเทุศเทุ่านั�น

บริ่ษัทุได้จััดทุำาแผนธุุร่กิิจัเพ่ั�อกิำาหนดทุิศทุางและกิร่อบกิาร่ดำาเนินงานในร่ะยะสั�น	 ร่ะยะกิลาง	 และร่ะยะยาว	 พัร่้อมทัุ�งม่ 

กิาร่ทุบทุวนปรั่บปรุ่งแผนกิาร่ลงทุุนให้เหมาะสมกัิบสถึานกิาร่ณ์ต่ลอดมา	 ม่กิาร่ทุบทุวนวิสัยทัุศน์และจััดลำาดับความสำาคัญข้อง

พัันธุกิิจั	 ร่วมถ้ึงคัดกิร่องโคร่งกิาร่ทุ่�อยู่ร่ะหว่างพััฒนาและนำามาศ้กิษาความเหมาะสมในกิาร่ลงทุุนเพั่�อให้สอดคล้องกัิบพัันธุกิิจั

และนโยบายข้อง	กิฟผ.	

โดยปััจจุบัันบัริิษััทดำ�เนินก�ริลงทุนแล้ว 2 โคริงก�ริ ดังน้�
•	 บริ่ษัทุ	Adaro	Indonesia	(AI)	สาธุาร่ณรั่ฐอินโดน้เซ่ื่ย

•	 บริ่ษัทุไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จัำากัิด	(NNP1PC)	สาธุาร่ณรั่ฐปร่ะชาธิุปไต่ยปร่ะชาชนลาว

โคริงก�ริท่�อย่�ริะหว��งก�ริพััฒน� ดังน้�
•	 โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังความร้่อนกิวางจิั	สาธุาร่ณรั่ฐสังคมนิยมเว่ยดนาม

•	 โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังนำ�านำ�าง้ม	3	สาธุาร่ณรั่ฐปร่ะชาธิุปไต่ยปร่ะชาชนลาว

•	 โคร่งกิาร่ไฟฟ้าพัลังนำ�าสาละวินต่อนบน	(มายต่ง)	สาธุาร่ณรั่ฐแห่งสหภิาพัเม่ยนมา

•	 โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังงานแสงอาทิุต่ย์บนทุุ่นลอยนำ�า	ในไต้่หวัน

As	an	affiliate	of	EGAT,	the	mission	of	EGATi	is	oversea	investment	in	energy	related	business.	The	Company	

will	explore	potential	projects	for	investment	in	order	to	create	value	for	the	organization	and,	consequently,	for	EGAT	

and	Thailand.	Considering	a	lot	of	technological	changes	in	the	future,	EGATi	has	tried	to	seek	future	projects	which	

will	bring	about	its	sustainable	growth.

As	the	Company	has	network	regarding	energy	projects	of	the	neighboring	countries	as	well	as	the	support	from	

the government sector, therefore, the Company has invested in energy business of neighboring countries such as the 

CLMVI	(Kingdom	of	Cambodia,	Lao	People’s	Democratic	Republic,	Republic	of	Union	of	Myanmar,	Socialist	Republic	of	

Vietnam	and	Republic	of	Indonesia).	The	investment	is	mainly	a	joint	venture	between	the	government	and	other	potential	 

co-investors.	The	objective	is	to	support	the	mission	concerning	organizational	growth	,	to	maintain	stability	of	electricity	

tariff	of	Thailand	and	to	promote	the	aim	of	Thailand	to	become	an	energy	hub	of	Southeast	Asia	in	the	future.

EGATi	is	a	holding	company	and	has	an	affiliate	which	is	established	jointly	with	the	oversea	co-investor	for	

oversea	investment	in	energy	projects	and	related	activity.

EGATi’s	business	plan	is	prepared	to	give	direction	and	framework	for	the	short	term,	medium	term	and	long	term	

operation.	Investment	plan	is	reviewed	and	revised	regularly	to	be	appropriate	to	the	situation.	The	Company’s	vision	

is	also	reviewed	whereas	the	mission	is	prioritized	and	the	projects	under	development	are	screened	and	studied	for	

feasibility	in	investment	according	to	EGAT’s	mission	and	policy.

Presently, EGATi has invested in the following 2 projects:
•	 PT	Adaro	Indonesia	(AI)	in	Republic	of	Indonesia

•	 Nam	Ngiep	1	Power	Company	Limited	(NNP1PC)	 

	 	 in	Lao	People’s	Democratic	Republic

The following projects are under development:
•	 Quang	Tri	Thermal	Power	Plant	Project,	 

	 	 Socialist	Republic	of	Vietnam

•	 Nam	Ngum	3	Hydropower	Project,	 

	 	 Lao	People’s	Democratic	Republic

•	 Upper	Thanlwin	Hydropower	Project	(Mong	Ton),	Republic	of	the	Union	of	Myanmar

•	 Floating	Solar	Power	Plant	Project,	Taiwan
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ผลการดิ์ำาเนิินิงานิ
Operating Results

กิาร่ดำาเนินงานต่ามแผนกิาร่ลงทุุนในปี	2563	ทุ่�ผ่านมา	ปร่ะกิอบด้วยโคร่งกิาร่ทุ่�ได้รั่บอนุมัติ่กิาร่ลงทุุนและโคร่งกิาร่ทุ่�ได้รั่บ 

อนุมัติ่ในหลักิกิาร่ให้ลงทุุนจัากิกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุทัุ�งสิ�น	5	 โคร่งกิาร่	 และม่โคร่งกิาร่ทุ่�อยู่ร่ะหว่างกิาร่ศ้กิษาความเหมาะสมใน 

กิาร่ลงทุุน	1	โคร่งกิาร่	ซ้ื่�งม่ร่ายละเอ่ยดดังน้�

1.	บริ่ษัทุไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จัำากัิด

2.	บริ่ษัทุ	Adaro	Indonesia	สาธุาร่ณรั่ฐอินโดน้เซ่ื่ย

3.	โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังความร้่อนกิวางจิั	สาธุาร่ณรั่ฐสังคมนิยมเว่ยดนาม

4.	โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังนำ�านำ�าง้ม	3	สาธุาร่ณรั่ฐปร่ะชาธิุปไต่ยปร่ะชาชนลาว

5.	โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังงานแสงอาทิุต่ย์บนทุุ่นลอยนำ�าในไต้่หวัน

โคริงก�ริท่�อย่�ริะหว��งก�ริศึึกษั�คว�มเหม�ะสมในก�ริลงทุน
•	 โคร่งกิาร่ไฟฟ้าพัลังนำ�าสาละวินต่อนบน	(มายต่ง)	สาธุาร่ณรั่ฐแห่งสหภิาพัเม่ยนมา

In	2020,	EGATi	has	conducted	its	business	according	to	the	business	plan	with	one	project	currently	under	

feasibility	study	and	five	projects	have	been	either	approved	for	investment	or	approved	in	principle	for	investment	

from	Board	of	Directors.	Details	are	as	follows.

1.	 Nam	Ngiep	1	Power	Company	Limited,	Lao	People’s	Democratic	Republic

2.	 PT	Adaro	Indonesia	(AI),	Republic	of	Indonesia

3.	 Quang	Tri	Thermal	Power	Plant	Project,	Socialist	Republic	of	Vietnam	

4.	 Nam	Ngum	3	Hydropower	Project,	Lao	People’s	Democratic	Republic

5.	 Floating	Solar	Power	Plant	Project,	Taiwan	

Project which is under feasibility study of investment:
• Upper	Thanlwin	Hydropower	Project	(Mong	Ton),	Republic	of	the	Union	of	Myanmar		

บริ่ษัทุไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	 จัำากัิด	(บริ่ษัทุ	 NNP1PC)	 ได้รั่บ 

กิาร่จััดตั่�งข้้�นเม่�อวันทุ่�	12	เมษายน	พั.ศ.		2556	เพ่ั�อพััฒนาโคร่งกิาร่ 

ไฟฟ้าพัลังนำ�านำ�าเง่�ยบ	1	ถ่ึอหุ้นโดยบริ่ษัทุ	KPIC	Netherlands	B.V.	 

(KPN)	45%	 บริ่ษัทุ	 กิฟผ.	 อินเต่อร์่เนชั�นแนล	 จัำากัิด	(EGATi)	 

30%	และ	Lao	Holding	State	Enterprise	(LHSE)	25%	โร่งไฟฟ้า 

ข้องเข่้�อนหลักิม่กิำาลังผลิต่ติ่ดตั่�ง	272	เมกิะวัต่ต์่	(136	MW	จัำานวน	 

2	unit)	ผลิต่ไฟฟ้าข้ายให้กิาร่ไฟฟ้าฝ่่ายผลิต่แห่งปร่ะเทุศไทุย	และ 

โร่งไฟฟ้าข้องเข่้�อนควบคุมทุ้ายนำ�าม่กิำาลังผลิต่ติ่ดตั่�ง	18	เมกิะวัต่ต์่	

(จัำานวน	1	unit)	ผลิต่ไฟฟ้าข้ายให้กิาร่ไฟฟ้าลาว	

บริ่ษัทุ	 NNP1PC	 เริ่�มเดินเคร่่�องเชิงพัาณิชย์เม่�อวันทุ่� 

5	 กัินยายน	พั.ศ.	2562	 ถ้ึงสิ�นปี	2562	 ม่ร่ายได้	960	 ล้านบาทุ	 

ในปี	 2563	 เป็นปีนำ�าน้อย	 ต่ลอดทัุ�งปีม่ปริ่มาณนำ�าเข้้าเพ่ัยง	 

3,564	ล้าน	ลบ.ม.	ผลิต่ไฟฟา้ไป	995	GWh	ม่ร่ายได	้2,477	ล้านบาทุ 

ณ	วันทุ่�	31	ธัุนวาคม	พั.ศ.	2563	ม่ปริ่มาณนำ�า	(Effective	Storage)	 

ปร่ะมาณ	741	ล้าน	ลบ.ม.	หร่่อคิดเป็น	62%	ข้องปริ่มาณนำ�าสูงสุด 

ทุ่�สามาร่ถึนำามาใช้ในกิาร่ผลิต่ไฟฟ้าได้

Nam	Ngiep	1	Power	Company	Limited	(NNP1PC)	was	

established	on	April	12,	2013	to	develop	Nam	Ngiep	1	Hydropower	

Project.	NNP1PC	is	owned	by	KPIC	Netherlands	B.V.	(KPN)	

45%,	EGAT	International	Company	Limited	(EGATi)	30%,	and	

Lao	Holding	State	Enterprise	(LHSE)	25%.	The	main	powerhouse	

has	272	MW	installed	capacity	(136	MW	x	2	Units)	and	all	energy	

produced	is	sold	to	EGAT.	The	re-regulation	dam	has	18	MW	

installed capacity and all energy produced is sold to Electricite du 

Laos	(EDL)	for	local	consumption.			

NNP1PC	 received	Commercial	Operation	Date	 (COD)	

certificate	on	September	5,	2019	and	earned	about	960	MTHB	in	

2019.	In	2020,	there	was	a	drought	condition	and	the	inflow	for	this	

period	was	3,564	MCM,	which	was	quite	low.	However,	NNP1PC	

produced	995	GWh	in	total	and	earned	about	2,477	MTHB.	At	the	

end	of	2020,	there	was	741	MCM	effective	storage,	which	was	equal	

to	62%	of	maximum	effective	storage.	

LHSE 25%KPN 45%

EGATi 30%

บริษัทไฟฟ้าน�ำาเงี�ยบ 1 จำากัด
สิาธารณรัฐปีระชั่าธิปีไตย์ปีระชั่าชั่นลาว1

1

รายละเอียดิ์โค่รงการ / Project Information

ท่�ตั�ง	/ Location: แม่นำ�าเง่�ย์บ	แขวงบอัลิคำาไซ	ตอันกลางขอังสิาธารณรัฐปีระชั่าธิปีไตย์ปีระชั่าชั่นลาว
Nam Ngiep River, Bolikhamxay Province, Lao People’s Democratic Republic

ชั่นิด้ขอังเขื�อัน	/	Type of Dam: เขื�อันหุ้ลัก	Storage	Dam	/	Main Dam is Storage Dam.
เขื�อันรอัง	Weir	Dam	/	Re-regulation	Dam	is	Weir	Dam.

เชืั่�อัเพลิง	/ Fuel: พลังนำ�า	/	Water	stored	in	the	dams

กำาลังการผลิตติด้ตั�ง	/	Installed Capacity: 290	เมกะวัตต์	/	290	MW

ม้ลค่าโครงการ	/	Project Cost: 957	ล�านเหุ้ร่ย์ญ	สิรอั.	/	957 MUSD

เงินลงท้นส่ิวนขอังบริษััท	/	Equity (EGATi): 94.2	ล�านเหุ้ร่ย์ญ	สิรอั.	/	94.2 MUSD

COD: 5	กันย์าย์น	2562	/ September 5, 2019

เข่ื่�อนหลััก / Main Dam
ปริิมาณนำ�าสููงสุูด / Max. Effective Storage = 1,192 ล้ัาน ลับ.ม. / MCM

เข่ื่�อนควบคุมท้้ายนำ�า / Re-regulation Dam
ปริิมาณนำ�าสููงสุูด / Max. Effective Storage = 4.6 ล้ัาน ลับ.ม. / MCM

Nam Ngiep 1 Power Company Limited,
Lao People’s Democratic Republic
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บริ่ษัทุ	Adaro	Indonesia	(AI)	เป็นบริ่ษัทุหน้�งในผู้ผลิต่ถ่ึานหินร่ายใหญ่ 

ทุ่� สุดข้องสาธุาร่ณรั่ฐอินโดน้เซ่ื่ย	 ม่เหม่องถ่ึานหินอยู่ทุ่� เม่องตั่นจุัง	 

เกิาะกิาลิมันตั่นต่อนใต้่	โดยเริ่�มดำาเนินกิาร่ทุำาเหม่องตั่�งแต่่ปี	2535	ม่พ่ั�นทุ่�เหม่อง

ปร่ะมาณ	33,000	เฮกิต่าร์่	(206,250	ไร่่)	

ปัจัจุับัน	เหม่องถ่ึานหินข้อง	AI	ม่ทัุ�งหมด	3	เหม่อง	ได้แก่ิ	Tutupan 

Wara	และ	Paringin	ถ่ึานหินข้อง	AI	เป็นทุ่�รู้่จัักิในช่�อ	Envirocoal	เน่�องจัากิ

เป็นถ่ึานหินทุ่�ม่ไนโต่ร่เจัน	 กิำามะถัึน	 และข่้�เถ้ึาต่ำ�ามากิ	 จััดอยู่ในถึ่านหิน

ปร่ะเภิทุซัื่บบิทูุมินัส	 ม่ค่าความร้่อน	(Calorific	Value:	GAR)	 ปร่ะมาณ	

4,000	-	5,000	กิิโลแคลอร่่ต่่อกิิโลกิรั่ม	ทัุ�งน้�	ในปี	2559	บริ่ษัทุได้เข้้าซ่ื่�อหุ้น	

AI	 และเป็นผู้ถ่ึอหุ้นในสัดส่วนร้่อยละ	11.533	 คิดเป็นมูลค่ากิาร่ลงทุุนร่วม	

325	ล้านเหร่่ยญ	สร่อ.

ผลการดำาเนินงานในปี 2563
ในปี	2563	AI	ผลิต่ถ่ึานหินได้ทัุ�งสิ�น	46.8	ล้านตั่น	หร่่อคิดเป็นร้่อยละ	99	ข้องเป้าหมายกิาร่ผลิต่ปี	2563	โดยม่ปริ่มาณดิน

ทุ่�ขุ้ดออกิเพ่ั�อทุำาเหม่อง	(Overburden	Removal)	191.8	Bank	Cubic	Meter	(BCM)	ทุำาให้ม่อัต่ร่าส่วนดินต่่อถ่ึานหินเฉล่�ย	(Strip	

Ratio)	เทุ่ากัิบ	4.1	BCM	ต่่อตั่น	ซ้ื่�งด่กิว่าเป้าหมายทุ่�คาดกิาร่ณ์ว่าจัะม่	Strip	Ratio	อยู่ทุ่�	4.24	BCM	ต่่อตั่น	ในส่วนข้องปริ่มาณ

ถ่ึานหินสำาร่อง	(Reserves)	ณ	สิ�นปี	2563	ม่จัำานวนทัุ�งสิ�น	774.3	ล้านตั่น

ทุำาให้ปี	2563	AI	ม่ร่ายได้จัากิกิาร่ข้ายทุั�งสิ�น	2,211.1	ล้านเหร่่ยญ	สร่อ.	ลดลงร่้อยละ	26.5	จัากิปีทุ่�ผ่านมา	ส่งผลให ้

กิำาไร่สุทุธุิปี	2563	 ม่จัำานวน	121.4	 ล้านเหร่่ยญ	 สร่อ.	 ลดลงร้่อยละ	45.8	 จัากิปีทุ่�ผ่านมา	 เน่�องจัากิสถึานกิาร่ณ์	 Covid-19	 

ทุำาให้เศร่ษฐกิิจัชะลอตั่วส่งผลให้ความต้่องกิาร่ถ่ึานหินลดลง	และกิดดันให้ร่าคาถ่ึานหินลดลงต่ามไปด้วย	สินทุรั่พัย์ร่วมในปี	2563	

เทุ่ากัิบ	2,583.5	ล้านเหร่่ยญ	สร่อ.	ลดลงร้่อยละ	11.7	จัากิปีทุ่�ผ่านมา	โดยปัจัจััยหลักิมาจัากิกิร่ะแสเงินสดทุ่�ลดลงจัากิกิาร่จ่ัายเงินปันผล	

กิาร่ให้กู้ิย่มแก่ิกิิจักิาร่ทุ่�เก่ิ�ยวข้้องกัิน	และกิาร่ชำาร่ะหน้�ธุนาคาร่	เป็นต้่น	หน้�สินร่วมในปี	2563	เทุ่ากัิบ	1,836.9	ล้านเหร่่ยญ	สร่อ. 

ลดลงร้่อยละ	16.2	จัากิปีทุ่�ผ่านมา	เน่�องจัากิหน้�เงินกู้ิย่มจัากิธุนาคาร่ลดลง	ส่วนข้องผู้ถ่ึอหุ้นในปี	2563	เทุ่ากัิบ	746.7	ล้านเหร่่ยญ	

สร่อ.	เพิั�มข้้�นร้่อยละ	1.6	จัากิปีทุ่�ผ่านมา	เน่�องจัากิกิำาไร่สะสมเพิั�มข้้�น

ปี	2563	บริ่ษัทุได้รั่บเงินปันผลจัากิ	AI	ทัุ�งสิ�น	13.02	ล้านเหร่่ยญ	สร่อ.	โดยยอดร่วมเงินปันผลตั่�งแต่่บริ่ษัทุเข้้าซ่ื่�อหุ้น	AI	

ในปี	2559	จันถ้ึงปัจัจุับัน	คิดเป็นจัำานวนเงินทัุ�งสิ�น	169.06	ล้านเหร่่ยญ	สร่อ.

ผลการดำาเนินงานด้านการตลาดในปี 2563
ในปี	2563	AI	ข้ายถ่ึานหินในปร่ะเทุศร้่อยละ	26	และส่งออกิข้ายไปยังต่่างปร่ะเทุศร้่อยละ	74	ข้องปริ่มาณถ่ึานหินทุ่�ข้ายทัุ�งหมด 

จัำานวน	51.4	 ล้านตั่น	 โดยถ่ึานหินกิว่าร้่อยละ	50	 ส่งข้ายในภูิมิภิาคเอเช่ยต่ะวันออกิเฉ้ยงใต้่	 เช่น	 สาธุาร่ณรั่ฐสังคมนิยมเว่ยดนาม	 

มาเลเซ่ื่ย	และร่าชอาณาจัักิร่ไทุย	 ร่วมถ้ึงสาธุาร่ณรั่ฐอินโดน้เซ่ื่ย	 สำาหรั่บลูกิค้าทุ่�สำาคัญในภูิมิภิาคอ่�น	 ๆ	 เช่น	 เอเช่ยต่ะวันออกิ	และ 

เอเช่ยใต้่	ได้แก่ิ	สาธุาร่ณรั่ฐปร่ะชาชนจ่ัน	ญ่�ปุ่น	สาธุาร่ณรั่ฐเกิาหล่	และสาธุาร่ณรั่ฐอินเด่ย

Operating Performance in 2020
AI’s	coal	production	up	to	December	2020	totaled	46.8	million	tonnes	or	equal	to	99%	of	the	volume	target.	 

For	the	total	overburden	removal	volume,	AI	removed	191.8	million	bank	cubic	meter	(BCM)	of	overburden,	with	strip	

ratio	of	4.1	BCM/ton	or	lower	than	4.24	BCM/ton	targeted	for	2020.	While	Coal	reserves	at	the	year-end	stood	at	

774.3	million	tonnes.

AI’s	2020	sale	revenues	declined	26.5%	year-on-year	to	2,211.1	million	US	dollars	and	the	net	income	was	

recorded	of	121.4	million	US	dollars	or	decreased	45.8%	year-on-year.	The	decline	in	economic	was	due	to	the	

pandemic	of	COVID-19,	so	the	coal	demand	decreased	and	the	coal	price	dropped	consecutively.	Total	assets	in	2020	

dropped	11.7%	to	2,583.5	million	US	dollars,	mainly	due	to	decrease	in	cash	and	cash	equivalents.	The	decrease	

in cash and cash equivalents was mainly attributable to dividend payments to the shareholders, loan disbursement 

to	related	parties,	and	payments	of	bank	loans.	Total	liabilities	in	2020	dropped	16.2%	to	1,836.9	million	US	dollars,	

mainly	due	to	the	decrease	in	AI’s	long-term	bank	loans.	Total	shareholder’s	equity	in	2020	increased	1.6%	to	746.7	

million	US	dollars	due	to	the	increasing	retained	earnings.

In	2020,	AI	distributed	dividend	of	13.02	million	US	dollars	to	EGATi,	raising	cumulative	amount	of	company	

dividends	received	since	its	acquisition	in	2016	to	169.06	million	US	dollars.

Marketing Performance in 2020
In	2020,	AI’s	coal	was	delivered	to	domestic	

customer	26%	and	exported	to	foreign	countries	74%	

of	51.4	million	tonnes	total	sales	volume.	Sales	to	the	

Southeast	Asia	region,	most	of	which	were	delivered	to	

Socialist	Republic	of	Vietnam,	Malaysia	and	Kingdom	

of	Thailand,	so	that	sales	to	these	regions	(including	

Republic	of	Indonesia)	accounted	for	50%	of	the	

company’s	total	sales	volume.	Other	countries	from	

East	Asia	and	South	Asia	were	People’s	Republic	of	

China,	Japan,Republic	of	Korea	and	Republic	of	India.

PT	Adaro	Indonesia	(AI)	is	one	of	the	largest	coal	 

mining	company	operating	in	Tanjung,	South	Kalimantan,	 

Republic	of	Indonesia,	since	1992	with	coal	mines	covering	

an	area	of	about	33,000	hectares	(206,250	rai).	

Currently,	AI	has	three	coal	mines	in	operations, 

in	Tutupan,	Wara	and	Paringin.	AI’s	coal	 is	named	 

Envirocoal due to its ultra-low nitrogen, sulfur and ash  

contents.	From	the	 three	mines,	AI	produces	sub- 

bituminous coal of medium calorific value between  

4,000	-	5,000	kcal/kg	GAR.	EGATi	acquired	an	11.533% 

stake	 in	AI	since	2016	with	325	million	US	dollars	

investment	capital.

Companies under Adaro Energy
88.467%

ATA 
54.106%

Coaltrade 
0.002%

EGATi 
11.533%

Adaro
Indonesia

Adaro Energy

Viscaya 
29.194%

Dianlia 
5.165%

South East Asia

East Asia

South Asia

Oceania

Europe

0.2%0.6%

35.8%
50.5%

13.0%

บริษัท Adaro Indonesia
สิาธารณรัฐอัินโด้น่เซ่ย์2

PT Adaro Indonesia,
Republic of Indonesia2

สัูดสู่วนผูู้้ถ่ือหุ้น PT Adaro Indonesia

Shareholder Equity Ratio of PT Adaro Indonesia

ท่้�ตัั้�งเหม่องถ่ืานหินขื่องบริิษััท้ Adaro Indonesia

Location of PT Adaro Indonesia
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รายละเอียดโครงการ
โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังความร้่อนกิวางจิั	เป็นโร่งไฟฟ้าพัลังความร้่อนเช่�อเพัลิงถ่ึานหินนำาเข้้า	ตั่�งอยู่ในเข้ต่เศร่ษฐกิิจัจัังหวัด 

กิวางจิั	(Quang	Tri	Economic	Zones)	อำาเภิอไห่ลาง	จัังหวัดกิวางจิั	ต่อนกิลางข้องสาธุาร่ณรั่ฐสังคมนิยมเว่ยดนาม	ม่ข้นาดกิำาลังผลิต่ 

ติ่ดตั่�ง	1,320	เมกิะวัต่ต์่	(2	x	660)	ม่ปร่ะสิทุธิุภิาพักิาร่ผลิต่ไฟฟ้าเฉล่�ยต่ลอดอายุกิาร่ใช้งาน	30	ปี	ปร่ะมาณร้่อยละ	42.41	(Gross	

Plant	Efficiency	-	HHV)	โดยม่กิำาหนดจ่ัายไฟฟ้าเชิงพัาณิชย์ในปี	2568	และปี	2569	ต่ามลำาดับ	ทัุ�งน้�	บริ่ษัทุถ่ึอหุ้นบริ่ษัทุร่่วมทุุน 

ในสัดส่วนร้่อยละ	40	หร่่อคิดเป็นเงินลงทุุนปร่ะมาณ	10,752	ล้านบาทุ

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2563
ในช่วงต้่นปี	2563	ม่กิาร่เปล่�ยนแปลงทุ่�สำาคัญค่อ	บริ่ษัทุ	Kyuden	International	Corporation	ได้ถึอนตั่วออกิจัากิกิาร่เป็น 

ผู้ร่่วมพััฒนาโคร่งกิาร่	 จ้ังส่งผลให้บริ่ษัทุต้่องดำาเนินกิาร่สร่ร่หาผู้ร่่วมพััฒนาโคร่งกิาร่ร่ายใหม่แทุนผู้ร่่วมพััฒนาโคร่งกิาร่ร่ายเก่ิา 

ทุ่�ถึอนตั่วไป	ต่่อมาบริ่ษัทุได้ลงนาม	Joint	Development	Agreement	ร่่วมกัิบบริ่ษัทุผลิต่ไฟฟ้า	จัำากัิด	(มหาชน)	และบริ่ษัทุร่าช 

กิรุ่�ป	จัำากัิด	(มหาชน)	ซ้ื่�งเป็นผู้ร่่วมพััฒนาโคร่งกิาร่ร่ายใหม่	ในวันทุ่�	16	กัินยายน	พั.ศ.	2563

เน่�องจัากิม่กิาร่เปล่�ยนแปลงผู้ร่่วมทุุน	 ส่งผลให้บริ่ษัทุต้่องนำาเร่่�องกิาร่ข้ออนุมัติ่กิาร่ลงทุุนฯ	 เสนอต่่อคณะกิร่ร่มกิาร่บร่ิษัทุ 

เพ่ั�อพิัจัาร่ณาอ่กิครั่�ง	ซ้ื่�งคณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุในคร่าวกิาร่ปร่ะชุมครั่�งทุ่�	11/2563	วันทุ่�	29	กัินยายน	พั.ศ.	2563	ได้ม่มติ่เห็นชอบ 

ให้เสนอกิาร่ข้ออนุมัติ่ลงทุุนฯ	ต่่อคณะกิร่ร่มกิาร่	กิฟผ.	เพ่ั�อพิัจัาร่ณา	และเม่�อวันทุ่�	26	ตุ่ลาคม	พั.ศ.	2563	ในคร่าวกิาร่ปร่ะชุม 

คณะกิร่ร่มกิาร่	กิฟผ.	ครั่�งทุ่�	12/2563	คณะกิร่ร่มกิาร่	กิฟผ.	 ม่มติ่เห็นชอบให้เสนอกิาร่ข้ออนุมัติ่ลงทุุนฯ	 ต่่อกิร่ะทุร่วงพัลังงาน	

และคณะรั่ฐมนต่ร่่ต่่อไป	ซ้ื่�งปัจัจุับันอยู่ร่ะหว่างกิาร่พิัจัาร่ณาข้องกิร่ะทุร่วงพัลังงานและหน่วยงานทุ่�เก่ิ�ยวข้้อง

ในส่วนข้องความก้ิาวหน้ากิาร่เจัร่จัาสัญญาต่่าง	ๆ	ดังน้�

1.	 	วันทุ่�	26	 มิถุึนายน	พั.ศ.	2563	บริ่ษัทุลงนามหนังส่อรั่บทุร่าบกิาร่เจัร่จัาสัญญาเช่าทุ่�ดิน	(Initial	Sign	Cover	Letter)	 

ในส่วน	Main	Text	แล้วเสร็่จัร่่วมกัิบผู้แทุนจัากิสำานักิงานเศร่ษฐกิิจัจัังหวัดกิวางจิั

2.	 	วันทุ่�	15	 กิร่กิฎาคม	 พั.ศ.	2563	 บริ่ษัทุนำาส่งข้้อเสนอค่าไฟฟ้า	(Tariff	Proposal)	 ต่่อ	 Electricity	Power	Trading	 

Company	(EPTC)	ซ้ื่�งเป็นตั่วแทุนข้องกิาร่ไฟฟ้าเว่ยดนามในกิาร่เจัร่จัาสัญญาค่าไฟฟ้า

3.	 วันทุ่�	18	-	19	สิงหาคม	พั.ศ.	2563	บริ่ษัทุเจัร่จัาค่าไฟฟ้า	ครั่�งทุ่�	1	กัิบ	EPTC

4.	 	วันทุ่�	7	-	9	ตุ่ลาคม	พั.ศ.	2563	บริ่ษัทุเจัร่จัาสัญญา	BOT	และ	Government	Guarantee	and	Undertaking	(GGU)	 

กัิบ	Ministry	of	Industry	and	Trade	สาธุาร่ณรั่ฐสังคมนิยมเว่ยดนาม	(MOIT)	ร่อบทุ่�	2	ครั่�งทุ่�	1

5.	 วันทุ่�	22	ธัุนวาคม	พั.ศ.	2563	บริ่ษัทุเจัร่จัาสัญญา	BOT	และ	GGU	กัิบ	MOIT	ร่อบทุ่�	2	ครั่�งทุ่�	2

Project Description
Quang	Tri	Thermal	Power	Plant	Project	is	fueled	by	imported	coal,	situated	in	the	Quang	Tri	Economic	Zone 

in	Hai	Lang	District,	Quang	Tri	Province,	Central	Vietnam,	with	an	installed	capacity	of	1,320	MW	(2	x	660	MW).	The	

plant	has	a	30-year	operating	life	span	with	gross	plant	efficiency	(HHV)	of	about	42.41%	and	commercial	operation	

start-up	is	scheduled	for	the	first	unit	in	2025	and	2026	for	the	second	unit.	EGATi	holds	a	40%	stake	in	the	Project,	

representing	an	investment	of	10,752	million	baht.

Project Progress in 2020
In	early	2020,	Kyuden	International	Corporation	(KIC)	

withdrew	from	the	Project.	Therefore,	a	process	of	identifying	

and	selecting	a	new	investor	to	replace	KIC	was	conducted	and	

concluded	accordingly.	As	a	result	of	this	significant	change,	

a	new	Joint	Development	Agreement	was	signed	among	

EGATi	,	Electricity	Generating	Public	Company	Limited	and	

the	new	investor,	RATCH	Group	Public	Company	Limited,	on	

September	16,	2020	and	consequently	required	EGATi’s	Board	

of	Directors	to	approve	to	propose	for	approval	on	investment	

of	Quang	Tri	Thermal	Power	Plant	Project	to	EGAT	again.

On	September	29,	2020,	the	Board	of	Directors	of	

EGATi	at	the	meeting	No.11/2563	had	agreed	to	propose	

an	investment	approval	to	EGAT	and	on	October	26,	2020,	

at	EGAT’s	Board	of	Directors	Meeting	No.	12/2563,	EGAT’s	

Board	of	Directors	passed	a	resolution	approving	to	submit	

the investment approval to the Ministry of Energy of Thailand 

and	Thai	Cabinet	for	approving	the	investment	of	Quang	Tri 

Thermal	Power	Plant	Project	and	establishment	of	BOT	

Company	in	Vietnam.	Currently,	the	investment	proposal	is	

under consideration by the Ministry of Energy of Thailand and 

related	agencies.

For	the	progress	of	the	Project	Documents	and	contract’s	

negotiations	are	as	follows:
1.	 EGATi	has	initialed	the	cover	letter	of	acknowledgment	of	the	status	of	Land	Lease	Agreement	negotiation	with	 

Quang	Tri	Economic	Zone	Administration	on	June	26,	2020.

2.	 EGATi	submitted	Tariff	Proposal	to	Electricity	Power	Trading	Company,	which	represents	the	Vietnam	Electricity	

in	negotiating	Power	Purchase	Agreement,	on	July	15,	2020.

3.	 Negotiation	of	Tariff	Proposal	with	EPTC	took	place	on	August	18	- 19,	2020.

4.	 Negotiations	of	Built-Operate-Transfer	(BOT)	contract	and	Government	Guarantee	and	Undertaking	(GGU)	

with	Ministry	of	Industry	and	Trade,	Socialist	Republic	of	Vietnam	(MOIT)	1st	session	of	round	2	took	place	

on October 7 - 9,	2020.

5.	 Negotiations	of	BOT	contract	and	GGU	with	MOIT	2nd	session	of	round	2	took	place	on	December	22,	2020.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ
สิาธารณรัฐสิังคมนิย์มเว่ย์ด้นาม3

ระย์ะเวลาก่อัสิร�าง	52	เด้ือัน
Construction Period – Unit#2 52 months

ระย์ะเวลาก่อัสิร�าง	46	เด้ือัน		
Constriction Period – Unit#1 46 months 

*	 	กำาหุ้นด้	 COD	 ม่การขย์าย์เวลาจากแผนท่�กำาหุ้นด้ไว� ใน	 Approved	 FS	 
(เดิ้มปีี	2566	และ	2567	ตามลำาดั้บ)

*  The COD is extended from the planned schedule in the Approved FS  
(Formerly, it was 2023 and 2024 respectively.)

ธ.ค.* 2568
Dec* 2025

มิ.ย์.* 2568
June* 2025

-	 	บริษััทเจรจา	Project	Documents	
แล�วเสิร็จ

-	 	ครม.	อัน้มัติการลงท้นและจัด้ตั�ง	
BOT Company

-  Main Contractors has been 
finalized.

-  Thai cabinet has approved 
the investment.

พ.ค.	2564	
May 2021

บริษััทเริ�มเจรจากับแหุ้ล่งเงินก้�	
(Lenders)

The negotiation with Lenders 
has been started.

มิ.ย์.	2563
June 2020

ก.ค.	2564	
July 2021

บริษััทร่วมท้น	
(BOT	Company)	ลงนาม	

Project Documents 
BOT Company will sign 

Project Documents.

สิ.ค.	2564
Aug 2021

 Financial Close (FC) 
และเริ�มการก่อัสิร�าง

โครงการ
Financial Closing 

Date (FC) and Start 
Construction

COD Unit1 COD Unit2

มิ.ย์.	2564
June 2021

-	 ลงนาม	SHA	
-	 จัด้ตั�งบริษััทร่วมท้น	(BOT	Company)
-  Shareholder Agreement has been 

signed.
-  Establishment of BOT Company.

Quang Tri Thermal Power Plant Project,
Socialist Republic of Vietnam3

พิิธ่ีลังนาม Joint Development Agreement โคริงการิโริงไฟฟ้าพิลัังความร้ิอน 
กวางจิิ ร่ิวมกับบริิษััท้ผู้ลิัตั้ไฟฟ้า จิำากัด (มหาชน) แลัะบริิษััท้ริาช กรุิ�ป จิำากัด 
(มหาชน)

Signing Ceremony for the Joint Development Agreement of Quang Tri 
Thermal Power Plant Project with Electricity Generating Public Company 
Limited and RATCH Group Public Company Limited

EGATi 40% RATCH 30%

EGCO 30%
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รายละเอียดโครงการ
โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังนำ�านำ�าง้ม	3	สาธุาร่ณรั่ฐปร่ะชาธิุปไต่ย 

ปร่ะชาชนลาว	ม่บริ่ษัทุนำ�าง้ม	3	พัาวเวอร์่	จัำากัิด	(NNG3 Co.) 

ซ้ื่�งถ่ึอหุ้นโดยรั่ฐวิสาหกิิจัไฟฟ้าลาว	(Electricite	Du	Laos:	EDL) 

เป็นเจ้ัาข้องทัุ�งหมด	โดย	NNG3 Co.	จััดตั่�งข้้�นเพ่ั�อบริ่หาร่และ 

ควบคุมกิาร่ก่ิอสร้่างเข่้�อนและโร่งไฟฟ้า	ร่วมถ้ึงกิาร่เจัร่จัาสัญญา 

สำาคัญเพ่ั�อกิาร่ส่งออกิพัลังงานไฟฟ้ามายังปร่ะเทุศไทุย	โดย	EDL 

ม่ความปร่ะสงค์วางแผนกิร่ะจัายหุ้นให้กัิบนักิลงทุุนทุ่�ม่ศักิยภิาพั 

อ่กิ	2	ร่าย	ได้แก่ิ	กิลุ่มบริ่ษัทุเจัริ่ญเซื่กิอง	จัำากัิด	(CSG)	ทุ่�ได้ 

มอบหมายให้บริ่ษัทุในเคร่่อค่อ	บริ่ษัทุเจัริ่ญเซื่กิอง	พัลังงาน	จัำากัิด 

(CSE)	ดำาเนินกิาร่ลงนามสัญญาซ่ื่�อข้ายหุ้น	(Share	Purchase	 

Agreement:	SPA)	 ร่่วมกัิบ	 EDL	 เม่�อวันทุ่�	16	 กิร่กิฎาคม	 

พั.ศ.	2562	 และม่กิาร่มอบสิทุธิุ�กิาร่เข้้าซ่ื่�อให้กัิบบริ่ษัทุ	 กิฟผ.	 

อินเต่อร่์เนชั�นแนล	 จัำากัิด	 (EGATi)	 เม่�อได้รั่บอนุมัติ่จัากิ 

รั่ฐบาลไทุย

Project Description
Nam	Ngum	3	Power	Company	Limited	(NNG3 Co.)	was	

established	by	the	Electricite	Du	Laos	(EDL)	to	manage,	control,	

and	monitor	the	construction	of	Nam	Ngum	3	Hydropower	Project	

as	well	as	to	negotiate	on	important	contracts	with	off-taker.	

EDL	intends	to	sell	the	whole	electricity	production	to	potential	 

off-taker	in	Thailand.	Therefore,	EDL	has	plan	to	distribute	

Share	Capital	to	two	potential	investors,	namely	Chaleun	

Sekong	Group	Company	Limited	(CSG)	which	assigned	

Chaleun	Sekong	Energy	Company	Limited	(CSE),	an	affiliate	

company	of	CSG,	to	sign	the	Share	Purchase	Agreement	 

with	EDL	dated	July	16,	2019	including	with	the	right	of	EGATi	 

to purchase the shares of NNG3 Co.	upon approval from Thai 

Government.

เม่�อวันทุ่�	28	 เมษายน	 พั.ศ.	2563	 บริ่ษัทุได้สนับสนุนเงินจัำานวน	100,000	 บาทุ	 ผ่านทุางสถึานเอกิอัคร่ร่าชทุูต่	 ณ	 

กิรุ่งฮานอย	เพ่ั�อควบคุมและป้องกัินกิาร่แพัร่่ร่ะบาดข้อง	COVID-19	ในสาธุาร่ณรั่ฐสังคมนิยมเว่ยดนาม	และเม่�อวันทุ่�	12	ตุ่ลาคม	 

พั.ศ.	2563	 บริ่ษัทุร่่วมกัิบผู้ร่่วมพััฒนาโคร่งกิาร่ได้บริ่จัาคเงินเพ่ั�อบร่ร่เทุาความเด่อดร้่อนให้ปร่ะชาชนจัังหวัดกิวางจิัซ้ื่�งปร่ะสบ

อุทุกิภัิยเป็นจัำานวนเงิน	200,000	บาทุ

On	April	28,	2020,	EGATi	donated	100,000	Baht	through	the	Royal	Thai	Embassy	in	Hanoi	to	support	the	control	

and	prevention	of	the	COVID-19	in	the	Socialist	Republic	of	Vietnam.	In	addition,	in	the	event	of	severe	flooding	in	

Quang	Tri	Province,	EGATi	together	with	co-investors	have	contributed	200,000	Baht	to	alleviate	the	suffering	of	

affected	people	on	October	12,	2020.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำาน�ำางึม 3
สิาธารณรัฐปีระชั่าธิปีไตย์ปีระชั่าชั่นลาว4

Nam Ngum 3 Hydropower Project,
Lao People’s Democratic Republic4

ท่้�ตัั้�งโคริงการิโริงไฟฟ้าพิลัังนำ�านำ�างึม 3

Location of Nam Ngum 3 Hydropower Project
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Project Progress in 2020
On	January	31,	2020,	a	Sub-Committee	on	Regulating	Power	Procurement	from	Neighboring	Countries	(S-RPPN)	

was	formed	by	the	Energy	Regulatory	Commission	(ERC)	to	primarily	establish	a	set	of	principles	for	conducting	the	

evaluation	of	proposal	for	electricity	procurement	from	neighboring	countries	(Tariff	Proposal)	as	well	as	to	supervise	

the	technical	and	commercial	negotiation	under	the	respected	regulation	and	framework	to	be	carried	out	by	EGAT.	 

Therefore,	EGATi,	CSE,	and	EDL	as	potential	shareholders	of	Nam	Ngum	3	Power	Co.,	Ltd.,	have	to	re-submit 

the	third	Tariff	Proposal	to	S-RPPN	for	deliberative	approval	on	April	10,	2020.

On	July	24,	2020,	Nam	Ngum	3	Power	Co.,	Ltd.	had	finalized	and	concluded	the	negotiation	with	S-RPPN.	

Finally,	on	October	27,	2020,	Nam	Ngum	3’s	Tariff	Proposal	was	approved	by	the	Sub-Committee	on	Electric	Power	

Cooperation	between	Thailand	and	Neighboring	Countries	(S-ECTN)	per	meeting	no.2/2563,	allowing	EGAT	to	draft	

and	negotiate	Nam	Ngum	3’s	Tariff	MOU	with	sponsors	which	was	completed	on	November	26,	2020.

Apart	from	accelerating	the	process	of	Tariff	MOU’s	signatory	within	2021,	negotiation	on	the	important	project	

documents	and	contracts,	such	as	the	Concession	Agreement	(CA)	Shareholder	Agreement	among	sponsors,	PPA	with	

off-taker,	are	still	on	going.	However,	the	Sponsors	strongly	intend	to	finalize	and	sign	all	project	documents	within	2022.		

In	addition,	the	impact	of	ongoing	COVID-19	global	pandemic	to	the	progress	of	construction	was	inevitable	

and	the	overall	construction	progress	in	2020	was	about	78	percent,	slightly	increased	from	2019.	The	project	is	now	

expected	to	be	100	percent	completed	within	2022.

โคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังนำ�านำ�าง้ม	3	 ตั่�งอยู่บนลำานำ�าง้ม	 แข้วงไชยสมบูร่ณ์	 ต่อนกิลางข้อง 

สาธุาร่ณรั่ฐปร่ะชาธิุปไต่ยปร่ะชาชนลาว	 ห่างจัากินคร่หลวงเว่ยงจัันทุน์ไปทุางเหน่อปร่ะมาณ	 

130	กิิโลเมต่ร่	โคร่งกิาร่อยู่บนส่วนเหน่อนำ�าข้องนำ�าง้ม	1	(NN1)	และนำ�าง้ม	2	(NN2)	และตั่�งอยู่ 

ทุ้ายนำ�าข้องนำ�าง้ม	5	(NN5)	และนำ�าง้ม	4	(NN4)	เป็นเข่้�อนแบบ	Concrete	Face	Rockfill	Dam	 

(CFRD)	 ม่ข้นาดกิำาลังกิาร่ผลิต่ร่วม	480	 เมกิะวัต่ต์่	(3	x	160	 เมกิะวัต่ต์่)	 ปัจัจุับันอยู่ร่ะหว่าง 

กิาร่ก่ิอสร้่างโดยผู้รั่บเหมา	บริ่ษัทุซิื่โนไฮโดร่	(Sinohydro	Corporation)	จัากิปร่ะเทุศจ่ัน	และได้รั่บ 

เงินกู้ิจัากิธุนาคาร่เพั่�อกิาร่สง่ออกิและนำาเข้้าแหง่ปร่ะเทุศจ่ัน	(The	Export-Import	Bank	of	China)

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2563
เน่�องจัากิคณะกิร่ร่มกิาร่กิำากัิบกิิจักิาร่พัลังงาน	(กิกิพั.)	ได้ม่คำาสั�ง	กิกิพั.	ทุ่�	10/2563	เร่่�อง	 

แต่่งตั่�งคณะอนุกิร่ร่มกิาร่จััดหาไฟฟ้าจัากิปร่ะเทุศเพ่ั�อนบ้าน	(S-RPPN)	เม่�อวันทุ่�	31	มกิร่าคม	 

พั.ศ.	2563	เพ่ั�อกิำาหนดหลักิเกิณฑ์์ในกิาร่จััดหาไฟฟ้าจัากิโคร่งกิาร่ในปร่ะเทุศเพ่ั�อนบ้าน	ศ้กิษา 

วิเคร่าะห์ความเหมาะสมข้องข้้อเสนอโคร่งกิาร่	(Tariff	Proposal)	ในปร่ะเทุศเพ่ั�อนบ้านและกิำาหนด 

กิร่อบกิาร่เจัร่จัารั่บซ่ื่�อไฟฟ้าต่ามหลักิเกิณฑ์์ในกิาร่พิัจัาร่ณารั่บซ่ื่�อไฟฟ้าภิายใต้่กิร่อบนโยบาย 

ร่วมทัุ�งกิำากัิบให้	 กิฟผ.	 เจัร่จัาร่ายละเอ่ยดรั่บซ่ื่�อไฟฟ้าจัากิโคร่งกิาร่ในปร่ะเทุศเพ่ั�อนบ้าน 

ต่ามหลักิเกิณฑ์์ทุ่�กิำาหนด	 ร่วมทัุ�งพิัจัาร่ณาความเหมาะสมด้านเทุคนิค	(จุัดเช่�อมโยง)	 และด้าน 

ร่าคารั่บซ่ื่�อไฟฟ้าและงานอ่�น	ๆ	ต่ามทุ่�	กิกิพั.	มอบหมาย	ทุำาให้บริ่ษัทุนำ�าง้ม	3	พัาวเวอร์่	จัำากัิด	 

อันปร่ะกิอบด้วยผู้ร่่วมพััฒนาโคร่งกิาร่ฯ	ค่อ	EGATi	CSE	และ	EDL	ต้่องย่�นเสนอข้้อเสนอร่าคา 

ค่าไฟฟ้า	(Tariff	Proposal)	อ่กิครั่�งต่่อ	S-RPPN	เม่�อวันทุ่�	10	เมษายน	พั.ศ.	2563	(นับเป็นกิาร่ 

ย่�นข้้อเสนอร่าคาเป็นครั่�งทุ่�	3)

ต่่อมาบริ่ษัทุนำ�าง้ม	3ฯ	 ได้บร่ร่ลุกิาร่เจัร่จัา	 Tariff	Proposal	 กัิบ	 S-RPPN	 แล้วเสร็่จั 

เม่�อวันทุ่�	24	 กิร่กิฎาคม	 พั.ศ.	2563	 โดยได้รั่บความเห็นชอบจัากิคณะอนุกิร่ร่มกิาร่ปร่ะสาน 

ความร่่วมม่อด้านพัลังงานไฟฟ้าร่ะหว่างปร่ะเทุศไทุยกัิบปร่ะเทุศเพ่ั�อนบ้าน	(S-ECTN)	 เม่�อ 

กิาร่ปร่ะชุมคร่ั�งทุ่�	2/2563	(คร่ั�งทุ่�	37)	เม่�อวันทุ่�	27	ตุ่ลาคม	พั.ศ.	2563	และดำาเนินกิาร่เจัร่จัา 

ร่่างบันทุ้กิความเข้้าใจักิาร่ร่ับซื่่�อพัลังงานไฟฟ้า	(Tariff	MOU)	 กิับ	 กิฟผ.	 แล้วเสร่็จัเม่�อวันทุ่�	 

26	พัฤศจัิกิายน	พั.ศ.	2563	

กิาร่พััฒนาโคร่งกิาร่ฯ	อยู่ร่ะหว่างกิาร่เจัร่จัาสัญญาสำาคัญต่่าง	ๆ 	และกิาร่ผลักิดันกิาร่ลงนาม 

บันทุ้กิความเข้้าใจักิาร่รั่บซ่ื่�อพัลังงานไฟฟ้า	(Tariff	MOU)	และสัญญาหลักิต่่าง	ๆ	เช่น	สัญญา 

สัมปทุาน	(Concession	Agreement:	CA)	 สัญญาร่่วมทุุน	(Shareholder	Agreement:	SHA)	 

และสัญญาซ่ื่�อข้ายไฟฟ้า	(PPA)	เป็นต้่น	ซ้ื่�งคาดว่ากิาร่เจัร่จัาสัญญาต่่าง	ๆ	จัะสามาร่ถึแล้วเสร็่จั 

ได้ในปี	2565

ทัุ�งน้�ในปี	2563	 ม่ความค่บหน้ากิาร่ก่ิอสร้่างสะสมร่วมร้่อยละ	78	 เพิั�มข้้�นเล็กิน้อยจัากิ 

ปี	2562	เน่�องจัากิสถึานกิาร่ณก์ิาร่แพัร่่ร่ะบาดข้อง	COVID-19	ทุ่�ยังคงม่อยู่และคาดว่าจัะสามาร่ถึ

ก่ิอสร้่างแล้วเสร็่จัได้ภิายในปี	2565

Nam	Ngum	3	Hydropower	Project	is	located	on	the	Ngum	River	in	Xaysomboun	Province,	central	of	Lao	People’s	

Democratic	Republic,	about	130	kilometers	north	of	Vientiane.	The	project	is	located	in	the	upstream	of	Nam	Ngum	 

1	(NN1)	and	Nam	Ngum	2	(NN2),	and	in	the	downstream	of	Nam	Ngum	5	(NN5)	and	Nam	Ngum	4	(NN4).	It	is	a	 

Concrete	Face	Rockfill	Dam	(CFRD)	with	a	total	the	capacity	of	480	MW	(3	x	160	MW)	and	the	construction	is	undertaken	

by	Sinohydro	Corporation,	a	Chinese	contractor.	The	project	is	currently	funding	by	the	Export-Import	Bank	of	China.

งานก่อสูร้ิางเข่ื่�อนแลัะโริงไฟฟ้า
โคริงการิโริงไฟฟ้าพิลัังนำ�านำ�างึม 3 
ในสูาธีาริณรัิฐปริะชาธิีปไตั้ย
ปริะชาชนลัาว

Dam and Power Plant 
Construction of Nam Ngum 3 
Hydropower Project in Lao 
People’s Democratic Republic
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รายละเอียดโครงการ
ต่ามทุ่�บริ่ษัทุได้แสวงหาโอกิาสกิาร่ลงทุุนในธุุร่กิิจัพัลังงานทุดแทุนเพ่ั�อต่อบสนองเป้าหมายต่ามแผนธุุร่กิิจันั�น	บริ่ษัทุได้หาร่่อ 

กัิบพัันธุมิต่ร่ทุางธุุร่กิิจัในปี	2562	 เพ่ั�อศ้กิษาความเป็นไปได้ในกิาร่เข้้าซ่ื่�อกิิจักิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังงานแสงอาทุิต่ย์แบบทุุ่นลอยนำ�า 

ในไต้่หวันกิำาลังผลิต่ติ่ดตั่�ง	54.34	 เมกิะวัต่ต์่	 โดยบริ่ษัทุได้ทุำากิาร่สอบทุานกิิจักิาร่และดำาเนินกิาร่อ่�น	 ๆ	 มาเป็นลำาดับ	 ปัจัจุับัน

โคร่งกิาร่อยู่ร่ะหว่างก่ิอสร้่างและม่กิำาหนดจ่ัายไฟฟ้าเชิงพัาณิชย์ภิายในปี	2564

รายละเอียดโครงการ
โคร่งกิาร่ไฟฟ้าพัลังนำ�าสาละวินต่อนบน	 

(มายต่ง)	เป็นโร่งไฟฟ้าพัลังนำ�า	ตั่�งอยู่บนต่อนบน

ข้องแม่นำ�าสาละวิน	 ห่างจัากิหมู่บ้านบ้านศาลา

ปร่ะมาณ	19	 กิิโลเมต่ร่	 เม่องมายต่ง	 รั่ฐฉาน	

สาธุาร่ณรั่ฐแห่งสหภิาพัเม่ยนมา	ข้นาดกิำาลังผลิต่

ทัุ�งหมด	2,650	 เมกิะวัต่ต์่	 ม่กิำาหนดจ่ัายไฟฟ้า 

เชิงพัาณิชย์ในปี	2571	-	2573	 ทัุ�งน้�	 บริ่ษัทุ

ถ่ึอหุ้นในบร่ิษัทุร่่วมทุุนในสัดส่วนร้่อยละ	 30	 

คิดเป็นเงินลงทุุนโดยปร่ะมาณ	13,500	ล้านบาทุ

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2563
รั่ฐบาลเม่ยนมาไม่สามาร่ถึดำาเนินกิาร่ศ้กิษา

แผนแม่บทุกิาร่พััฒนาโคร่งกิาร่ไฟฟ้าพัลังนำ�าข้อง

ปร่ะเทุศ	(Comprehensive	Hydropower	Master	

Plan)	 ให้แล้วเสร่็จัต่ามแผนในปี	2563	 ได้	 ซ้ื่�ง 

ผู้พััฒนาโคร่งกิาร่จัะต่้องนำาข้้อกิำาหนดทุ่�ถูึกิบร่ร่จัุ 

อยู่ในแผนแม่บทุดังกิล่าวมาพิัจัาร่ณาจััดทุำา 

ร่ายงานกิาร่ศ้กิษาความเหมาะสมเพิั�มเติ่มต่่อไป	 

จ้ังทุำาให้ไม่สามาร่ถึกิำาหนดแผนงานและดำาเนินกิาร่ 

โคร่งกิาร่มายต่งได้ในปี	2563

Project Description
As EGATi has sought investment opportunities in the 

renewable energy business to meet the goals of the 

business plan, EGATi started a discussion with the strategic 

business	partner	in	2019	to	study	the	feasibility	of	the	 

acquisition	of	a	Floating	Solar	Power	Plant	Project	in	Taiwan 

with	an	installed	capacity	of	54.34	MW.	As	a	result,	 

EGATi has performed the due-diligence and other operations 

necessary	 for	 the	transaction.	Currently,	 the	project	

is	under	construction	and	the	project	has	a	scheduled	

commercial	operation	date	by	2021.

Project Description
Upper	Thanlwin	Hydropower	Project	(Mong	Ton) 

is	located	on	the	upper	part	of	the	Thanlwin	River,	

19	kilometers	from	Wan	Hsa-la	Village,	Mong	Ton	

Township,	Shan	State,	Republic	of	 the	Union	of	

Myanmar.	The	total	installed	capacity	of	the	project	 

is	2,650	MW	with	the	expected	commercial	operation	 

date	 in	2028	-	2030.	EGATi	will	hold	30	percent	 

interest	in	the	joint	venture	company,	representing	an	

investment	of	13,500	million	baht.

Project Progress 2020
EGATi’s	Board	of	Directors	has	approved	 the	

acquisition	of	a	25%	share	in	a	Floating	Solar	Power	

Plant	Project	in	Taiwan.	The	transaction	is	expected	to	

be	completed	by	2021.

Project Progress 2020
Government of Myanmar have not finalized and 

released	its	Comprehensive	Hydropower	Master	Plan	in	2020	

as	scheduled.	Therefore,	no	progress	has	been	made	for	the	

project	in	2020	and	will	be	pending	until	the	release	of	the	

document which developer will then analyze and reformulate 

the study in order to comply with the rule and standard that 

may	require	by	the	Comprehensive	Hydropower	Master	Plan.

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2563
คณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุเห็นชอบให้บริ่ษัทุลงทุุนเข้้าซ่ื่�อหุ้นโคร่งกิาร่โร่งไฟฟ้าพัลังงานแสงอาทิุต่ย์แบบทุุ่นลอยนำ�าในไต้่หวัน 

ในสัดส่วนร้่อยละ	25	โดยคาดว่ากิาร่เข้้าซ่ื่�อกิิจักิาร่จัะแล้วเสร็่จัภิายในปี	2564

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน�ำา
ไต�หุ้วัน5

โครงการไฟฟ้าพลังน�ำาสาละวินตอนบน (มายตง)
สิาธารณรัฐแหุ้่งสิหุ้ภาพเม่ย์นมา6

ท่้�ตัั้�งโคริงการิไฟฟ้าพิลัังนำ�าสูาลัะวิน
ตั้อนบน (มายตั้ง)

Location of Upper Thanlwin  
Hydropower Project (Mong Ton)

Floating Solar Power Plant 
Project, Taiwan5

Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton),
Republic of the Union of Myanmar6
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

งบักำ�ไริข�ดทุนเบั็ดเสริ็จ
(ล้�นบั�ท)

 

ร่ายได้ 467.90 3,018.79 1,615.67 522.74 500.32

หักิ	ค่าใช้จ่ัาย 207.41 133.06 164.83 162.98 157.84

กิำาไร่	(ข้าดทุุน)	 ก่ิอนกิำาไร่	(ข้าดทุุน)	 จัากิอัต่ร่า 

แลกิเปล่�ยนและภิาษ่เงินได้

260.49 2,885.73 1,450.84 359.76 342.48

กิำาไร่	(ข้าดทุุน)	จัากิอัต่ร่าแลกิเปล่�ยน (77.42) 243.90 12.56 35.85 3.46

กิำาไร่	(ข้าดทุุน)	ก่ิอนภิาษ่เงินได้ 183.07 3,129.63 1,463.40 395.61 345.94

หักิ	ค่าใช้จ่ัายภิาษ่เงินได้ 16.66 627.42 297.56 83.09 73.25

กิำาไร่	(ข้าดทุุน)	สำาหรั่บปี 166.41 2,502.21 1,165.84 312.52 272.69

งบัแสดงฐ�นะก�ริเงิน
(ล้�นบั�ท)

   

 

 

 

 

 

สินทุรั่พัย์ 17,849.50 19,916.92 21,001.22 20,939.25 21,188.53

หน้�สิน 5,929.50 5,393.34 5,316.60 4,942.11 4,930.53

ส่วนข้องผู้ถ่ึอหุ้น 11,920.00 14,523.58 15,684.62 15,997.14 16,258.00

อัตริ�ส�วนท�งก�ริเงิน    

อัต่ร่าผลต่อบแทุนจัากิสินทุรั่พัย์	(ร้่อยละ) 0.88 13.25 5.70 1.49 1.29

อัต่ร่าผลต่อบแทุนผู้ถ่ึอหุ้น	(ร้่อยละ) 1.26 18.92 7.72 1.97 1.69

2559 2560 2561 2562 2563

Key Financial Information (Separate Financial Statement)

Statement of Comprehensive Income
(THB Million)

  

Revenues 467.90 3,018.79 1,615.67 522.74 500.32

Less	expenses 207.41 133.06 164.83 162.98 157.84

Profit	(loss)	before	gain	(loss)	from	foreign	

exchange	rate	and	income	tax

260.49 2,885.73 1,450.84 359.76 342.48

Gain	(loss)	from	foreign	exchange	rate (77.42) 243.90 12.56 35.85 3.46

Profit	(loss)	before	income	tax 183.07 3,129.63 1,463.40 395.61 345.94

Less	income	tax	expenses 16.66 627.42 297.56 83.09 73.25

Profit	(loss)	for	the	year 166.41 2,502.21 1,165.84 312.52 272.69

Statement of Financial Position
(THB Million)

   

 

 

 

 

 

Assets 17,849.50 19,916.92 21,001.22 20,939.25 21,188.53

Liabilities 5,929.50 5,393.34 5,316.60 4,942.11 4,930.53

Shareholders'	equity 11,920.00 14,523.58 15,684.62 15,997.14 16,258.00

Financial Ratio    

Return	on	assets	(%) 0.88 13.25 5.70 1.49 1.29

Return	on	equity	(%) 1.26 18.92 7.72 1.97 1.69

2016 2017 2018 2019 2020

วิิเค่ราะห์ผลการดิ์ำาเนิินิงานิและฐานิะการเงินิ
Analysis of Operating Results and Financial Position
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รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563
บริ่ษัทุม่ร่ายได้จัำานวน	500.32	ล้านบาทุ	ค่าใช้จ่ัายจัำานวน	157.84	ล้านบาทุ	กิำาไร่จัากิอัต่ร่าแลกิเปล่�ยนจัำานวน	3.46	ล้านบาทุ	 

และค่าใช้จ่ัายภิาษ่เงินได้นิติ่บุคคลจัำานวน	73.25	ลา้นบาทุ	สง่ผลให้บริ่ษัทุม่กิำาไร่สำาหร่บัปีจัำานวน	272.69	ลา้นบาทุ	กิำาไร่สำาหร่บัปี 

ลดลงจัากิปี	2562	จัำานวน	39.83	ล้านบาทุ	คิดเป็นร้่อยละ	12.74	โดยม่ร่ายละเอ่ยดดังน้�

•	 	ร่ายได้จัำานวน	500.32	ล้านบาทุ	ปร่ะกิอบด้วยร่ายได้เงินปันผลจัากิบริ่ษัทุร่่วมจัำานวน	409.74	ล้านบาทุ	ร่ายได้ดอกิเบ่�ยรั่บ 

จัำานวน	86.63	 ล้านบาทุ	 ร่ายได้จัากิกิาร่ให้บริ่กิาร่จัำานวน	3.80	 ล้านบาทุ	และร่ายได้อ่�นจัำานวน	0.15	 ล้านบาทุ	 โดย 

สาเหตุ่หลักิข้องร่ายได้ลดลงจัากิปี	2562	เน่�องจัากิดอกิเบ่�ยรั่บลดลงจัำานวน	55.31	ล้านบาทุ	คิดเป็นร้่อยละ	38.97

•	 	ค่าใช้จ่ัายจัำานวน	157.84	ลา้นบาทุ	ปร่ะกิอบดว้ยค่าใช้จ่ัายในกิาร่บริ่หาร่จัำานวน	155.52	ลา้นบาทุ	และต่น้ทุุนกิาร่ใหบ้ริ่กิาร่ 

จัำานวน	2.22	ล้านบาทุ	และต้่นทุุนทุางกิาร่เงินจัำานวน	0.10	ล้านบาทุ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริ่ษัทุม่สินทุรั่พัย์ร่วมจัำานวน	21,188.53	 ล้านบาทุ	 หน้�สินร่วมจัำานวน	4,930.53	 ล้านบาทุ	 และส่วนข้องผู้ถ่ึอหุ้นจัำานวน	

16,258.00	ล้านบาทุ	โดยม่ร่ายละเอ่ยดดังน้�

•	 	สินทุรั่พัย์ร่วมจัำานวน	21,188.53	ล้านบาทุ	เพิั�มข้้�นจัากิ	ณ	วันทุ่�	31	ธัุนวาคม	พั.ศ.	2562	จัำานวน	249.28	ล้านบาทุ	 

คิดเป็นร้่อยละ	1.19	สาเหต่หุลักิเน่�องจัากิไดรั้่บเงินปันผลจัากิบร่ษัิทุร่่วมเพิั�มข้้�น	และนำาไปฝ่ากิในร่ะยะเวลามากิกิวา่	3	เด่อน	

•	 	หน้�สินร่วมจัำานวน	4,930.53	ลดลงจัากิ	ณ	วันทุ่�	31	ธัุนวาคม	พั.ศ.	2562	จัำานวน	11.58	ล้านบาทุ	คิดเป็นร้่อยละ	0.23	 

สาเหตุ่หลักิมาจัากิกิาร่ปรั่บมูลค่าอัต่ร่าแลกิเปล่�ยนข้องเจ้ัาหน้�	PT	Adaro	Indonesia	

•	 	ส่วนข้องผู้ถ่ึอหุ้นจัำานวน	16,258.00	ล้านบาทุ	เพิั�มข้้�นจัากิ	ณ	วันทุ่�	31	ธัุนวาคม	พั.ศ.	2562	จัำานวน	260.86	ล้านบาทุ	 

คิดเป็นร้่อยละ	1.63	สาเหตุ่หลักิเน่�องจัากิม่กิำาไร่สะสมเพิั�มข้้�น

รายงานงบกระแสเงินสด
เงินสดและร่ายกิาร่เทุ่ยบเทุ่าเงินสด	 ณ	 วันสิ�นปีม่จัำานวน	277.29	 ล้านบาทุ	 สาเหตุ่หลักิเน่�องจัากิม่กิร่ะแสเงินสดใช้ไป 

ในกิิจักิร่ร่มดำาเนินงานจัำานวน	195.35	 ล้านบาทุ	กิร่ะแสเงินสดได้มาจัากิกิิจักิร่ร่มลงทุุนจัำานวน	45.54	 ล้านบาทุ	กิร่ะแสเงินสด 

ใช้ไปในกิิจักิร่ร่มจััดหาเงินจัำานวน	12.82	 ล้านบาทุ	 และม่ผลกิร่ะทุบจัากิอัต่ร่าแลกิเปล่�ยนในเงินสดและร่ายกิาร่เทุ่ยบเทุ่าเงินสด 

ทุ่�ทุำาให้เงินสดลดลงจัำานวน	2.05	ล้านบาทุ

งบกระแสเงินสด

รายการ 2563

กิร่ะแสเงินสดจัากิกิิจักิร่ร่มดำาเนินงาน (195.35)

กิร่ะแสเงินสดจัากิกิิจักิร่ร่มลงทุุน 45.54	

กิร่ะแสเงินสดจัากิกิิจักิร่ร่มจััดหาเงิน (12.82)

ผลกิร่ะทุบจัากิอัต่ร่าแลกิเปล่�ยนในเงินสดและร่ายกิาร่เทุ่ยบเทุ่าเงินสด (2.05)

เงินสดและร่ายกิาร่เทุ่ยบเทุ่าเงินสดเพิั�มข้้�น	(ลดลง)	สุทุธิุ (164.68)

เงินสดและร่ายกิาร่เทุ่ยบเทุ่าเงินสด	ณ	วันต้่นปี 441.97

เงินสดและร่ายกิาร่เทุ่ยบเทุ่าเงินสด	ณ	วันสิ�นปี 277.29

หน่วย:	ล้านบาทุ

Operating Results of 2020
The	Company	had	the	revenues	of	THB	500.32	million,	expenses	of	THB	157.84	million,	gain	from	foreign	

exchange	rate	of	THB	3.46	million	and	income	tax	expenses	of	THB	73.25	million.	As	the	result,	the	profit	for	the	year	

was	THB	272.69	million,	decreasing	for	THB	39.83	million	or	12.74%	from	the	previous	year	with	the	following	details:

•	 	Revenues	of	THB	500.32	million	consisted	of	dividend	income	from	associates	of	THB	409.74	million,	interest	

income	of	THB	86.63	million,	revenue	from	services	of	THB	3.80	million	and	other	income	of	THB	0.15	million.	

The	revenue	decreased	from	the	year	2019	because	interest	income	dropped	by	THB	55.31	million	or	38.97%.

•	 	Expenses	of	THB	157.84	million	consisted	of	administrative	expenses	of	THB	155.52	million,	cost	of	services	

of	THB	2.22	million	and	financial	costs	of	THB	0.10	million.

Statement of Financial Position as at December 31, 2020
The	Company	had	total	assets	of	THB	21,188.53	million,	total	liabilities	of	THB	4,930.53	million	and	shareholders'	

equity	of	THB	16,258.00	million	with	the	following	details:

•	 	Total	assets	of	THB	21,188.53	million,	increasing	for	THB	249.28	million	or	1.19%	from	December	31,	2019,	 

owing	mainly	to	increase	in	dividend	income	from	associates	and	then	investing	such	amounts	into	fixed	

deposits	more	than	3	months

•	 	Total	liabilities	of	THB	4,930.53	million,	decreasing	for	11.58	million	or	0.23%	from	December	31,	2019,	mostly	 

because	of	adjustment	of	exchange	rate	of	account	payable,	namely	PT	Adaro	Indonesia	

•	 	Shareholders’	equity	of	THB	16,258.00	million,	 increasing	 for	THB	260.86	million	or	1.63%	from	 

December	31,	2019,	due	primarily	to	increase	in	retained	earnings.

Report of Statement of Cash Flows
Cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	the	year	amounted	to	THB	277.29	million,	largely	due	to	cash	flows	

used	in	operating	activities	for	THB	195.35	million,	cash	flows	provided	by	investing	activities	for	THB	45.54	million	and	

cash	flows	used	in	financing	activities	for	THB	12.82	million.	In	addition,	there	was	the	effect	from	foreign	exchange	

rate	in	cash	and	cash	equivalents	which	decreased	cash	amounting	to	THB	2.05	million.

Statement of Cash Flows

Description 2020

Cash flows from operating activities (195.35)

Cash flows from investing activities 45.54	

Cash flows from financing activities (12.82)

Effect	from	foreign	exchange	rate	in	cash	and	cash	equivalents (2.05)

Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalents (164.68)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 441.97

Cash and cash equivalents at the end of the year 277.29

(Unit:	Million	Baht)
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แผนการดำาเนินงานในอนาคต
Future Plan

บริิษััทดำำ�เนิินิธุุริกิิจเพ่ื่�อกิ�ริพื่ัฒนิ�อย่่�งยั่�งย่่นิและนิำ�ไปสู่่่กิ�ริเป็นิองค์์กิริธุุริกิิจพื่ลังง�นิชัั้�นินิำ�ในิภู่มิิภู�ค์อ�เซีีย่นิ ริองริับ 

สู่ถ�นิกิ�ริณ์์ที�เปลี�ย่นิแปลงไปและสู่อดำริับต�มิแผนิพัื่ฒนิ�กิำ�ลังผลิตไฟฟ้�ของปริะเทศฉบับใหม่ิ พื่.ศ. 2561 - 2580 (Power  

Development Plan 2018: PDP2018 Rev 1) บริิษััทจึงดำำ�เนิินิกิ�ริทบทวนิและปรัิบปรุิงแผนิธุุริกิิจ โดำย่ทิศท�งธุุริกิิจของบริิษััท 

มุ่ิงเนิ้นิไปที�กิ�ริแสู่วงห�โค์ริงกิ�ริศักิย่ภู�พื่ที�ได้ำผลตอบแทนิทันิทีหร่ิอภู�ย่ในิ 3 ปี มุ่ิงเน้ินิโค์ริงกิ�ริพื่ลังง�นิสู่ะอ�ดำในิกิ�ริลงทุนิ 

ในิริะย่ะสัู่�นิ (1 - 3 ปี) เพ่ื่�อสู่ร้ิ�งริ�ย่ได้ำและม่ิลค่์�เพิื่�มิ สู่ำ�หรัิบริะย่ะกิล�ง (3 - 5 ปี) องค์์กิริจะมุ่ิงเน้ินิไปที�กิ�ริขย่�ย่เค์ร่ิอข่�ย่ 

กิ�ริลงทุนิ และเริิ�มิลงทุนิในิ Disruptive Technology สู่่วนิในิริะย่ะย่�ว (5 - 10 ปี) นัิ�นิจะมุ่ิงเน้ินิไปที�กิ�ริกิริะจ�ย่พื่อร์ิตกิ�ริลงทุนิให้มีิ 

ค์ว�มิหล�กิหล�ย่มิ�กิยิ่�งขึ�นิ เพ่ื่�อให้มัิ�นิใจได้ำว่�บริิษััทจะสู่�มิ�ริถดำำ�เนิินิกิ�ริต่อเน่ิ�องได้ำอย่่�งเหมิ�ะสู่มิจนิบริริลุเป้�หมิ�ย่ที�กิำ�หนิดำไว้

ปัจจุบันิบริิษััทได้ำดำำ�เนิินิกิ�ริลงทุนิแล้วจำ�นิวนิ 2 โค์ริงกิ�ริ ได้ำแก่ิ บริิษััทไฟฟ้�นิำ��เงี�ย่บ 1 จำ�กัิดำ (NNP1PC) และกิ�ริเข้�ซ่ี�อ 

หุ้นิบริิษััท Adaro Indonesia (AI) และโค์ริงกิ�ริหลักิที�อย่่่ริะหว่�งกิ�ริพัื่ฒนิ� ไดำ้แก่ิ โค์ริงกิ�ริโริงไฟฟ้�พื่ลังค์ว�มิริ้อนิกิว�งจิ  

ณ์ สู่�ธุ�ริณ์รัิฐสัู่งค์มินิิย่มิเวีย่ดำนิ�มิ โค์ริงกิ�ริโริงไฟฟ้�พื่ลังนิำ��นิำ��งึมิ 3 ณ์ สู่�ธุ�ริณ์รัิฐปริะชั้�ธิุปไตย่ปริะชั้�ชั้นิล�ว และโค์ริงกิ�ริ

โริงไฟฟ้�พื่ลังง�นิแสู่งอ�ทิตย์่บนิทุ่นิลอย่นิำ��ในิไต้หวันิ

นิอกิจ�กิน้ิ� บริิษััทยั่งพื่ย่�ย่�มิผลกัิดัำนิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิเพ่ื่�อสู่ริ�้งกิ�ริเติบโตของบริิษััทอย่่�งต่อเน่ิ�อง ด้ำวย่กิ�ริแสู่วงห�กิ�ริลงทนุิ 

ในิธุุริกิิจด้ำ�นิพื่ลังง�นิ อ�ทิ ธุุริกิิจเช่ั้�อเพื่ลิง กิ�ริผลิตไฟฟ้�จ�กิพื่ลังง�นิท�งเล่อกิใหม่ิ ธุุริกิิจสู่�ย่สู่่ง ริะบบจำ�หน่ิ�ย่ เพ่ื่�อสู่ร้ิ�ง 

ค์ว�มิหล�กิหล�ย่ในิกิ�ริลงทุนิ สู่อดำค์ล้องกัิบสู่ภู�วะอุตสู่�หกิริริมิกิ�ริผลิตไฟฟ้�ที�เปลี�ย่นิแปลงไปอย่่�งริวดำเร็ิว

The Company’s business has been conducted for sustainable development to become a leading company in energy 

business in ASEAN. To cope with the changing situation and to be consistent with the revised Power Development Plan 

2018 - 2037 (PDP2018 Rev 1), the Company has to review and revise its business plan. According to the revision, the 

focus is on potential projects which give immediate return or in 3 years in order to create income and value addition. 

The short-term investment focuses on clean energy projects (1 - 3 years). For the medium-term projects (3 - 5 years), 

the focus will be on the expansion of investment network and investment in disruptive technology. For the long-term 

projects (5 - 10 years), investment will be more diversified to ensure that the Company will be able to conduct business 

continuously and appropriately to achieve its target.

At present, the Company has 2 investment projects, namely, Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC)  

and a shareholder of Adaro Indonesia (AI). The main projects in the development process are Quang Tri Thermal  

Power Plant Project in the Socialist Republic of Vietnam, Nam Ngum 3 Hydropower Project in Lao People’s Democratic 

Republic and Floating Solar Power Plant Project in Taiwan.

Moreover, the Company is making an attempt to promote continuous growth by trying to find investment  

opportunities in energy business such as energy fuel business, electricity generation from alternative energy, transmission 

business and distribution business to create variety in investment to be consistent with the rapid changing situation 

of the electricity generation industry.

ระยะสั้น (1 - 3 ปี: 2563 - 2565)
Short-term 

(1 - 3 years: 2020 - 2022)

ระยะกลาง (4 - 5 ปี: 2566 - 2567)
Medium-term

(4 - 5 years: 2023 - 2024)

ระยะยาว (6 - 10 ปี: 2568 - 2572)
Long-term

(6 - 10 years: 2025 - 2029)

ROE 6%
ROA 5%

ROE 6%
ROA 5%

Return 
63%

Return 
62%

Return 
36%

Security 
30%

Security 
54%

Sustainability 
8%

Sustainability 
10%

1 - 3 Y Return
• RE 
• Upstream 

Disruptive Technology 
(ESS, Micro/Smartgrid, 

Inovation)

Security 
37%

ROE 9%
ROA 7%

กระจายพอร์ตการลงทุน 
ในธุรกิจด้านพลังงาน 

ที่หลากหลาย เพื่อผลตอบแทน 
ที่เหมาะสม

Distribution of investment  
in diversified energy sector  

for acceptable return

Conventional

ดำาเนินงานโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและหาข้อสรุป 
สำาหรับโครงการที่กำาลังศึกษา

Implementation of the existing projects  
and finding conclusion of the feasibility study 

Network

ขยายเครือข่ายการลงทุน
ในต่างประเทศเพิ่มเติม

Expansion of overseas 
investment network 

สร้างเครือข่ายการลงทุนใน
ต่างประเทศ

Creating overseas 
investment network 

สร้างเครือข่ายการลงทุน 
ในต่างประเทศ

Creating overseas  
investment network 

ขยายเครือข่ายการลงทุน 
ในต่างประเทศเพิ่มเติม

Expansion of overseas  
investment network 

เป็นผู้นำาด้านเครือข่ายการ
ลงทุนระหว่างประเทศ 

Being a leader in 
international investment 

network 

เป็นผู้นำาด้านเครือข่ายการลงทุน
ระหว่างประเทศ 

Being a leader in international 
investment network  

Disruptive 
Technology

ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
Disruptive Technology

Feasibility study  
in disruptive technology 

investment

นำาร่องการลงทุนในโครงการ  
Disruptive Tech และ Micro Grid

Pioneer investment  
in disruptive technology  
and microgrid projects 

Renewable 
Energy

นำาร่องการลงทุน 
ในโครงการพลังงานหมุนเวียน 

Pioneer investment in  
renewable energy project 

มุ่งหาการลงทุนในโครงการ 
ขนาดใหญ่เพื่อขยายพอร์ตการลงทุน

Exploring investment  
opportunities in large scale projects

Conventional

ทิศทางธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท
Strategic Direction and Organizational Goal  
(Short-term, Medium-term and Long-term)

รายได้เติบโต 21.68% ต่อปี
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กลยุทธ์ของบริษัท
Strategy of the Company

Short-term Goal
The	short-term	goal	(2020	-	2022)	focuses	on	creating	oversea	investment	network.	The	Company	will	carry	

out	feasibility	study	to	invest	in	disruptive	technology	project.	In	addition,	a	pilot	investment	in	renewable	energy	

project	will	be	prioritized	in	parallel	with	finding	potential	projects	for	investment	in	the	future	as	well	as	accelerating 

the	present	projects	to	achievement.

Medium-term Goal 
For	the	medium-term	goal	(2023	-	2024),	the	Company	will	invest	in	disruptive	technology	and	micro	grid	and	try	 

to	find	large	scale	investment	projects	in	order	to	diversify	investment	into	more	energy	related	business	and	to	support	 

the	electricity	connection	in	ASEAN	in	promotion	of	energy	hub	of	Thailand.	Moreover,	the	overseas	investment	networking	 

will	be	broadened	to	achieve	wider	networking	relations.		

Long- term Goal 
For	the	long-term	goal	(2025	-	2029),	the	Company	will	be	a	leader	in	overseas	investment	and	continue	to	

expand	the	network	as	well	as	investment	ports	in	diverse	energy	business	to	support	new	future	business	and	to	build	

energy	security	in	the	region	and	generate	appropriate	return.

พัฒนาสมรรถนะ 
และปลูกฝังค่านิยม

Competency Building & 
Core Value Implanting

จัดบริษัทร่วมทุน 
เพื่อการลงทุน

Finding Co-Investment 
Company

การพัฒนาสู่ 
องค์กรดิจิทัล

Transformation into 
Digital Organization

พัฒนาการสื่อสารเพื่อ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

Development of 
Communication to 

Strengthen Relations

HR & Operational Improvement

HR & Operational Improvement

บริหารจัดการทางการการเงิน
Financial Management

บริหารสัดส่วนการลงทุน
Investment Proportion 

Management

กำากับดูแลบริษัทในเครือ
Supervision	of	Affiliated	

Companies

Investment Opportunities

สร้างรายได้มั่นคงจากการพัฒนา
โครงการระยะยาว 

Security Portfolio

โครงการที่ให้ผลตอบแทนทันที
Return Portfolio

บริหารต้นทุนโครงการ
และการบริหารงาน
Management of 

Project Cost & the 
Project Development

ลดการพึ่งพาทาง 
การเงินจากบริษัทแม่

Reduction of Financial 
Dependence on  

the Parent Company

สร้างผลตอบแทน 
จากเงินทุน

Asset Management

การเติบโตของรายได้เฉลี่ย
Average Income Growth

21.68%

จัดิ์ Portfolio / Portfolio Management
Security 54%, Return 34%, Sustainability 10%  ภิายในิ 10 ปี / in 10 Years

ความมั่นคงด้านไฟฟ้า  
และผลตอบแทนที่เหมาะสม

Security of Electricity 
System & Suitable 

Return

กระจายการลงทุน 
และผลตอบแทน

Diversification of 
Investment & Return

สร้างความแข็งแกร่ง 
ทางด้านพลังงาน 

ให้ประเทศ 
Strengthen Energy  

for the Country

ความมั่นคงและเครือข่าย 
ไฟฟ้าในอนาคต 

ในภูมิภาคอาเซียน
Security and Electricity 

Networking 
in the Future for ASEAN

ชีวิตความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ�น

Better Living Condition 
& Quality of Life

ชุมชน
Community

รัฐบาลในประเทศ 
ที่เข้าไปลงทุน

Government of the 
Countries of Investment

ผู้ร่วมทุน
Joint Venture

หน่วยงานภาครัฐ 
ที่กำากับดูแล
Regulator

EGAT ระยะสั�น
เป้าหมายร่ะยะสั�น	(พั.ศ.	2563	-	2565)	 ข้องบริ่ษัทุ	 จัะมุ่งเน้นไปทุ่�กิาร่สร้่างเคร่่อข่้ายในกิาร่ลงทุุนในต่่างปร่ะเทุศ	 ศ้กิษา 

ความเป็นไปได้ในกิาร่ลงทุุนใน	 Disruptive	Technology	 นำาร่่องกิาร่ลงทุุนในโคร่งกิาร่พัลังงานหมุนเว่ยน	 สร่ร่หาโคร่งกิาร่ทุ่�ม่ 

ศักิยภิาพัเพ่ั�อลงทุุนในอนาคต่	พัร้่อมเร่่งรั่ดกิาร่ดำาเนินงานโคร่งกิาร่ทุ่�ม่อยู่ในปัจัจุับันให้ปร่ะสบความสำาเร็่จั

ระยะกลาง
เป้าหมายในร่ะยะกิลาง	(พั.ศ.	2566	-	2567)	ข้องบริ่ษัทุ	EGATi	จัะลงทุุนในโคร่งกิาร่	Disruptive	Technology	และ	Micro	 

Grid	 มองหาโคร่งกิาร่ลงทุุนข้นาดใหญ่เพ่ั�อเพิั�มสัดส่วนกิาร่ลงทุุนในธุุร่กิิจัพัลังงานทุ่�ม่ความหลากิหลาย	 และร่องรั่บกิาร่เช่�อมต่่อ 

ไฟฟ้าในภูิมิภิาคเอเช่ย	เพ่ั�อให้ปร่ะเทุศไทุยเป็น	Energy	Hub	พัร้่อมทัุ�งข้ยายเคร่่อข่้ายกิาร่ลงทุุนในต่่างปร่ะเทุศเพิั�มเติ่ม	เพ่ั�อให้ 

ม่เคร่่อข่้ายความสัมพัันธ์ุทุ่�กิว้างข้วางมากิยิ�งข้้�น

ระยะยาว
เป้าหมายในร่ะยะยาว	(พั.ศ.	2568	-	2572)	นั�น	บริ่ษัทุจัะเป็นผู้นำาด้านเคร่่อข่้ายกิาร่ลงทุุนร่ะหว่างปร่ะเทุศ	และข้ยายพัอร์่ต่ 

กิาร่ลงทุุนในธุุร่กิิจัด้านพัลังงานทุ่�หลากิหลายร่องรั่บธุุร่กิิจัใหม่ในอนาคต่	เพ่ั�อสร้่างความมั�นคงทุางพัลังงานให้กัิบภูิมิภิาค	พัร้่อมกัิบ 

สร้่างผลต่อบแทุนทุ่�เหมาะสม

ศึกษาและหาโอกาสลงทุนพลังงาน 
ในอนาคต

Sustainable Portfolio
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จัากิกิาร่วิเคร่าะห์ปัจัจััยภิายในและภิายนอกิข้ององค์กิร่	 ปร่ะกิอบกิับกิาร่พัิจัาร่ณาถึ้งแนวโน้มและทุิศทุางข้อง

อุต่สาหกิร่ร่มพัลังงาน	และโอกิาสทุางกิาร่ลงทุุนในธุุร่กิิจัพัลังงาน	บริ่ษัทุได้กิำาหนดวัต่ถุึปร่ะสงค์เชิงกิลยุทุธ์ุ	(Strategic	

Objective)	ปร่ะกิอบด้วย	3	วัต่ถุึปร่ะสงค์	ได้แก่ิ

1.  ก�ริแสวงห�โอก�สก�ริลงทุน (Investment Opportunities)
	 	โดยกิลยุทุธ์ุกิาร่แสวงหาโอกิาสกิาร่ลงทุุนจัะมุ่งเน้นไปทุ่�กิาร่สร้่างความมั�นคง	ผลต่อบแทุน	และความยั�งย่น 

ให้แก่ิ	 EGATi	 และปร่ะเทุศไทุย	 ปร่ะกิอบด้วยกิาร่บร่ิหาร่โคร่งกิาร่ร่ะหว่างพััฒนาให้บร่ร่ลุต่ามกิำาหนด 

ภิายใต้่งบปร่ะมาณ	(Security	Portfolio)	 มุ่งเน้นกิาร่ลงทุุนในธุุร่กิิจัเพ่ั�อสร้่างผลต่อบแทุนทุ่�ด่	 (Return	 

Portfolio)	และศ้กิษาโอกิาสในกิาร่ลงทุุนในธุุร่กิิจั	Disruptive	Technology	เชิงรุ่กิ	(Sustainable	Portfolio)

2.  ก�ริบัริิห�ริจัดก�ริท�งก�ริเงินและพัอริ์ตโฟลิโอ (Financial and Portfolio Management)
	 	โดยวัต่ถุึปร่ะสงคห์ลักิค่อเพั่�อให้	EGATi	สามาร่ถึบร่หิาร่จััดกิาร่ด้านกิาร่เงนิและกิาร่ลงทุุนไดอ้ย่างเหมาะสม

และม่ปร่ะสิทุธิุภิาพั

3.  ก�ริพััฒน�ด้�นทริัพัย�กริบัุคคลและก�ริดำ�เนินก�ริ (HR & Operational Improvement)  
	 	กิาร่พััฒนาหน่วยงานสนับสนุนภิายในองค์กิร่ให้ม่ปร่ะสิทุธิุภิาพัจัะทุำาให้กิาร่ดำาเนินธุุร่กิิจั	 กิาร่ดำาเนินงาน 

ภิายในองค์กิร่	และกิร่ะบวนต่่าง	ๆ	ม่ความคล่องตั่วและม่ปร่ะสิทุธิุภิาพัเพิั�มมากิข้้�น	โดยองค์กิร่จัะสามาร่ถึ 

บร่ร่ลุเป้าหมายได้	เม่�อม่กิาร่พััฒนาสมร่ร่ถึนะความสามาร่ถึและปลูกิฝั่ง	Core	Value	ให้กัิบบุคลากิร่	ศ้กิษา 

กิาร่จััดตั่�งบริ่ษัทุลูกิเพ่ั�อกิาร่ลงทุุนอย่างคล่องตั่ว	พััฒนาสู่องค์กิร่ดิจิัทัุล	พัร้่อมทัุ�งพััฒนาสัมพัันธุภิาพัชุมชน 

ในพ่ั�นทุ่�โคร่งกิาร่

Considering	the	internal	and	external	factors	analysis	coupled	with	the	trend	and	direction	of	energy	

industry	and	investment	opportunities,	the	Company	has	set	3	strategic	objectives	as	follows:

1. Investment Opportunities
  The strategy focuses on building security, return and sustainability to EGATi and the country which 

comprises	management	of	project	in	development	to	achieve	success	within	security	portfolio,	

investment	in	the	projects	which	yield	good	return	and	find	opportunities	for	investment	in	proactive	

disruptive	technology	business.

2. Financial and Portfolio Management
	 	The	main	objective	is	to	enable	the	Company	to	conduct	financial	and	investment	management	

appropriately	and	efficiently.

3. Human Resource and Operational Improvement
	 	Development	of	internal	supporting	units	of	the	Company	for	efficiency	will	result	in	increased	agility	

and	efficiency	of	the	business	operation,	internal	work	and	different	processes.	The	Company	will	be	

able to reach its goal provided that the employees have developed their competency and the core 

value	implanted.	In	operational	improvement,	the	Company	will	consider	the	founding	of	subsidiary	

for	agility	in	investment.	Moreover,	the	Company	will	attempt	to	become	digital	organization	and,	last	

but	not	least,	will	strengthen	relations	with	community	in	the	area	of	project	development.

แผนการรับรู้รายได้จากการลงทุน
Revenue Recognition Plan

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2565
2022

2566
2023

2567
2024

2568
2025

2569
2026

2570
2027

2571
2028

2572
2029

2573
2030

Nam Ngiep 1 (NNP1PC)

PT Adaro Indonesia

Quang Tri

Mong Ton

Nam Ngum 3

Renewable 
Energy and Other 

Investment

Sustainbility

Conventional

ระยะเวลาลงทุน การก่อสร้างโครงการ รับรู้รายได้
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กิาร่บริ่หาร่จััดกิาร่ความเส่�ยงเป็นเคร่่�องม่อสำาคัญข้อง 

กิาร่บริ่หาร่องค์กิร่	 และเป็นเคร่่�องม่อในกิาร่สร้่างความเช่�อมั�น 

ในผลกิาร่ดำาเนินงานข้องธุุร่กิิจัข้องต่นเองเพ่ั�อไปให้ถ้ึงเป้าหมาย 

ทุ่�วางไว้ได้	 บริ่ษัทุจ้ังจััดทุำากิร่อบกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยง	 โดย

อ้างอิงต่ามมาต่ร่ฐานข้อง	 The	Committee	of	Sponsoring	 

Organizations of the Treadway Commission - Enterprise 

Risk	Management	หร่่อ	COSO-ERM	2017	และทิุศทุางทุ่� 

ได้รั่บกิาร่อนุมัติ่จัากิสำานักิงานคณะกิร่ร่มกิาร่นโยบายรั่ฐวิสาหกิิจั	 

(สคร่.)	 และกิร่ะทุร่วงกิาร่คลัง	 ทัุ�งน้�กิาร่วิเคร่าะห์ความเส่�ยง	 

โดย	COSO-ERM	2017	ได้ม่กิาร่ปรั่บปรุ่งกิร่อบกิาร่ทุำางานข้อง	 

“Enterprise	Risk	Management	 ร่่วมกัิบกิลยุทุธ์ุและกิาร่ 

ดำาเนินงาน”	โดยม่กิาร่พััฒนาดังต่่อไปน้�	

•	 	ความเส่�ยงได้รั่บกิาร่พิัจัาร่ณาในร่ายละเอ่ยดมากิข้้�น 

โดยเฉพัาะอย่างยิ�งกัิบผลกิร่ะทุบข้องความเส่�ยงทุ่�ม่ 

ต่่อกิลยุทุธ์ุข้ององค์กิร่

•	 	กิาร่เช่�อมโยงร่ะหว่างกิาร่จััดกิาร่ความเส่�ยงข้อง

องค์กิร่กัิบความคาดหวังข้องผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย 

ม่ความชัดเจันมากิยิ�งข้้�น

•	 	กิำาหนดความเส่�ยงในบริ่บทุข้องผลกิาร่ดำาเนินงาน 

ข้ององค์กิร่ในภิาพัร่วม	 แทุนทุ่�กิาร่แยกิพิัจัาร่ณา 

กิาร่ดำาเนินกิาร่

•	 	เปิดโอกิาสให้องค์กิร่ต่่าง	 ๆ	 สามาร่ถึคาดกิาร่ณ์ 

ความเส่�ยงได้ด่ข้้�น	เพ่ั�อให้เข้้าใจัว่ากิาร่เปล่�ยนแปลง

สร้่างโอกิาสได้	และไม่ได้ก่ิอให้เกิิดวิกิฤต่เทุ่านั�น

กิร่ะบวนกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงข้องบริ่ษัทุ	จัะดำาเนินกิาร่พัร้่อมกัินกัิบกิาร่วางกิลยุทุธ์ุในแผนธุุร่กิิจั	เพ่ั�อจััดทุำาความเส่�ยงร่ะดับ 

องค์กิร่ทุ่�สอดคล้องกัิบวัต่ถุึปร่ะสงค์เชิงกิลยุทุธ์ุและเป้าหมายองค์กิร่เป็นปร่ะจัำาทุุกิปี	 กิร่ะบวนกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงม่กิาร่ร่ะบุ 

ความเส่�ยงและกิาร่วิเคร่าะห์ความเส่�ยงทุ่�ม่ผลต่่อกิาร่บร่ร่ลุวัต่ถุึปร่ะสงค์เชิงกิลยุทุธ์ุข้องแผนธุุร่กิิจั	โดยคำาน้งถ้ึงทัุ�งโอกิาสทุ่�มาจัากิ 

ความเส่�ยงและอุปสร่ร่คต่่อกิาร่ดำาเนินงาน	 บริ่ษัทุม่กิร่ะบวนกิาร่จััดกิาร่ความเส่�ยงสอดคล้องกัิบหลักิกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงอย่าง 

ต่่อเน่�องเป็นปร่ะจัำาทุุกิเด่อน	 ร่วมทัุ�งม่กิร่ะบวนกิาร่ปร่ะเมินความเส่�ยงทุุกิไต่ร่มาส	 พัร้่อมทัุ�งร่ายงานผลกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงต่่อ 

คณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบและบริ่หาร่ความเส่�ยง	 และคณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุทุุกิไต่ร่มาส	 เพ่ั�อสร้่างความมั�นใจัแก่ิผู้ถ่ึอหุ้นว่าบริ่ษัทุ	 

ม่ร่ะบบกิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงทุ่�สามาร่ถึร่องรั่บความเส่�ยงในทุุกิมิติ่

การบริหารค่วิามเสี่ยง
Risk Management

Risk	management	is	an	important	tool	for	the	administration	of	the	organization	 

and	for	building	confidence	in	the	company’s	performance	to	achieve	the	business	goal.	 

The	Company	has	prepared	the	risk	management	framework	based	on	the	International	

Standard	of	the	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	-	

Enterprise	Risk	Management	-	Integrating	with	Strategy	and	Performance	2017	(COSO-ERM	

2017)	together	with	the	direction	approved	by	the	State	Enterprise	Policy	Office	(SEPO)	and	

Ministry	of	Finance.	COSO-ERM	2017	has	the	following	improvements:

•	 	Risk	is	examined	in	greater	depth	particularly	the	impact	of	risk	on	the	enterprise	

strategy.

•  The enterprise risk management is connected more clearly with a multitude of  

stakeholders’	expectation.	

•	 		Risk	is	positioned	in	the	context	of	an	organization’s	performance	rather	than	as	

subject	of	an	isolated	exercise.

•  The organizations can anticipate risk so they can get ahead of it with an understanding 

that	change	creates	opportunities,	not	simply	the	potential	for	crisis.

The risk management process is conducted in the strategy-setting process in the 

business plan in order to prepare annually the enterprise risk consistent with strategic 

objectives	and	organizational	goals.	Risk	management	process	consists	of	risk	identification	

and	risk	assessment	which	have	effect	on	the	achievement	of	strategic	objectives	of	the	

business	plan	taking	into	account	opportunity	and	threat.	The	Company	conducts	monthly	

the process of risk management which complies with the principle of risk management 

and	conducts	assessment	process	quarterly.	The	risk	management	report	is	prepared	

and	submitted	to	the	Audit	and	Risk	Management	Committee	and	the	Board	of	Directors	

quarterly to give confidence to the shareholders that the Company has risk management 

system	which	can	support	all	dimensions	of	risk.
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บริ่ษัทุบร่ิหาร่ความเส่�ยงอย่างเป็นร่ะบบ	 โดยร่ะบุ	 วิเคร่าะห์	 จััดกิาร่และ 

ปร่ะเมินความเส่�ยงคร่อบคลุมความเส่�ยงทัุ�ง	4	ด้าน	ได้แก่ิ	ความเส่�ยงด้านกิลยุทุธ์ุ

และกิาร่แข่้งขั้น	 ความเส่�ยงด้านกิาร่ปฏิิบัติ่งาน	 ความเส่�ยงด้านกิาร่เงิน	 และ

ความเส่�ยงด้านกิาร่ปฏิิบัติ่ต่ามกิฎร่ะเบ่ยบ	ทัุ�งในร่ะดับองค์กิร่และร่ะดับโคร่งกิาร่

ทุ่�อาจัส่งผลกิร่ะทุบต่่อผลปร่ะกิอบกิาร่	 พันักิงาน	 ลูกิค้า	 คู่ค้า	 ช่�อเส่ยงองค์กิร่	

สาธุาร่ณชน	และสิ�งแวดล้อม	ร่วมทัุ�งพิัจัาร่ณาความเส่�ยงจัากิเหตุ่กิาร่ณ์ต่่าง	ๆ 

ทัุ�วไป	 ความเส่�ยงทุ่�เกิิดข้้�นใหม่	 และเหตุ่กิาร่ณ์ทุ่�ม่โอกิาสเกิิดไม่สูงแต่่หากิ 

เกิิดแล้วก่ิอให้เกิิดความเส่ยหายและผลกิร่ะทุบทุ่�รุ่นแร่งต่่อธุุร่กิิจั

กิาร่บร่ิหาร่ความเส่�ยงทุ่�จััดทุำาทุั�งในร่ะดับองค์กิร่และร่ะดับโคร่งกิาร่	โดย

ม่กิร่ะบวนกิาร่คร่อบคลุมทุั�ง	4	 ด้านข้้างต่้น	 ในกิาร่บร่ิหาร่ความเส่�ยงร่ะดับ

โคร่งกิาร่	ปร่ะเมินความเส่�ยงอย่างละเอ่ยดโดยผู้ร่ับผิดชอบแผนงาน/โคร่งกิาร่	

เพั่�อบร่ิหาร่ความเส่�ยงให้ทุันต่่อสถึานกิาร่ณ์และแนวโน้มกิาร่เปล่�ยนแปลง

ทุ่�เป็นไปอย่างร่วดเร่็วและซื่ับซื่้อน	 ทุำาให้สามาร่ถึปร่ับกิาร่ทุำางาน	 และหา 

มาต่ร่กิาร่ปอ้งกินั	เม่�อพับวา่ความเส่�ยงร่ะดบัโคร่งกิาร่ม่ผลกิร่ะทุบต่อ่เปา้หมาย 

โดยร่วมข้องบร่ิษัทุในร่ะดับสูงจัะนำามาบร่ิหาร่ความเส่�ยงในร่ะดับองค์กิร่	 

โดยความเส่�ยงร่ะดับสูงและสูงมากิจัะต่้องจััดทุำามาต่ร่กิาร่เพั่�อลดร่ะดับข้อง 

โอกิาสทุ่�จัะเกิิดข้้�น	 และลดร่ะดับความรุ่นแร่งลง	 ต่ลอดจันม่กิาร่ต่ิดต่าม 

นำาเสนอคณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบและบร่ิหาร่ความเส่�ยงเป็นปร่ะจัำาทุุกิเด่อน	 

โดยผู้บร่ิหาร่ม่ส่วนร่่วมในกิาร่บร่ิหาร่ความเส่�ยงและปร่ับปรุ่งมาต่ร่กิาร่	 

หากิความเส่�ยงนั�นไม่ลดลงต่ามมาต่ร่กิาร่ทุ่�วางไว้

การบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน
บริ่ษัทุม่พัันธุกิิจัในกิาร่ลงทุุนกิิจักิาร่พัลังงานไฟฟ้าและธุุร่กิิจัเก่ิ�ยวเน่�องในต่่างปร่ะเทุศ	กิาร่คัดเล่อกิโคร่งกิาร่ใหม	่ๆ 	มาลงทุุน

จ้ังม่ความสำาคัญมากิ	ดงันั�นกิาร่แสวงหาโคร่งกิาร่ศกัิยภิาพัทุ่�สามาร่ถึต่อบสนองต่่อวัต่ถุึปร่ะสงคข์้องแผนธุุร่กิิจัเชงิกิลยุทุธ์ุ	เพ่ั�อสร้่าง 

กิาร่เติ่บโต่อย่างยั�งย่นข้องบริ่ษัทุ	ทุำาให้เกิิดร่ายได้จัากิกิาร่ลงทุุนได้อย่างต่่อเน่�อง	ในเบ่�องต้่นข้องกิาร่คัดเล่อกิโคร่งกิาร่จัะกิำาหนด 

เกิณฑ์์กิาร่คัดเล่อกิโคร่งกิาร่	ร่วมทัุ�งม่กิาร่ปรั่บปรุ่งให้เหมาะสมต่ามสถึานกิาร่ณ์		ม่กิาร่นำาโคร่งกิาร่ใหม่	ๆ 	เข้้ามาพิัจัาร่ณาต่ลอดเวลา 

โดยทุ่�โคร่งกิาร่แต่่ละโคร่งกิาร่จัะต้่องต่อบสนองต่่อวัต่ถุึปร่ะสงค์เชิงกิลยุทุธ์ุทุ่�วางไว้	 ร่วมทัุ�งม่กิาร่พิัจัาร่ณาถ้ึงโอกิาสทุ่�จัะลงทุุน 

โคร่งกิาร่ใหม่	 ๆ	 ในอนาคต่	 เพ่ั�อร่องรั่บความเส่�ยงและความเปล่�ยนแปลงอย่างร่วดเร็่วในเทุคโนโลย่	 (Disruptive	Technology)	 

ในธุุร่กิิจัพัลังงานทุ่�กิำาลังจัะเกิิดข้้�น

การบริหารความเส่ียงด้านการปฏิิบัติงาน
กิาร่ดำาเนินงานทุ่�สำาคัญข้องบริ่ษัทุค่อ	 กิาร่ลงทุุนและพััฒนาโคร่งกิาร่ทุ่�ม่ให้ได้รั่บร่ายได้ต่ามเป้าหมายทุ่�วางไว้	 ซ้ื่�งบริ่ษัทุ 

ให้ความสำาคัญตั่�งแต่่ร่ะดับโคร่งกิาร่และแผนกิาร่ดำาเนินงานต่่าง	ๆ 	เพ่ั�อทุำาให้บร่ร่ลุวัต่ถุึปร่ะสงค์ทุ่�วางไว้	โดยกิำาหนดให้ม่ผู้รั่บผิดชอบ 

โคร่งกิาร่และแผนงานทุ่�ร่องรั่บแผนธุุร่กิิจัข้องบริ่ษัทุ	ม่กิาร่บริ่หาร่ความเส่�ยงให้ทัุนต่่อสถึานกิาร่ณ์และแนวโน้มกิาร่เปล่�ยนแปลงทุ่�

เป็นไปอย่างร่วดเร็่ว	ทุำาให้สามาร่ถึปรั่บกิาร่ทุำางานและหามาต่ร่กิาร่ป้องกัิน	นอกิจัากิน้�ยังม่กิาร่ปร่ะชุมร่่วมกัิบคณะกิร่ร่มกิาร่บริ่ษัทุ	

คณะกิร่ร่มกิาร่ต่ร่วจัสอบและบริ่หาร่ความเส่�ยงทุุกิเด่อน	เพ่ั�อติ่ดต่ามและบริ่หาร่ความเส่�ยงทุ่�เกิิดข้้�นอย่างใกิล้ชิด

เน่�องจัากิบริ่ษัทุม่พัันธุกิิจัในกิาร่ลงทุุนในต่่างปร่ะเทุศ	 ในเร่่�องข้องกิร่ะบวนกิาร่ปฏิิบัติ่งานม่ความเส่�ยง	 เน่�องจัากิบริ่ษัทุ 

ม่ฐานะเป็นรั่ฐวิสาหกิิจั	 แต่่ต้่องอาศัยความร่วดเร็่วและความคล่องตั่วในกิาร่ตั่ดสินใจัเพ่ั�อลงทุุน	 จ้ังม่ความจัำาเป็นต้่องลดขั้�นต่อน 

หร่่อกิร่ะบวนกิาร่ในส่วนทุ่�บริ่ษัทุควบคุมได้	 เพ่ั�อให้สามาร่ถึตั่ดสินใจัทุางธุุร่กิิจัได้อย่างม่ปร่ะสิทุธิุภิาพัและร่วดเร็่ว	 แต่่ทัุ�งน้�ก็ิยังคง

ปฏิิบัติ่ต่ามกิฎหมายและร่ะเบ่ยบข้องภิาครั่ฐ

The Company has managed risk as a system by identifying, analyzing, 

assessing	and	managing	4	dimensions	of	risk,	namely	strategic	and	

competitive	risk,	operational	risk,	financial	risk,	compliance	risk.	The	risk	

covers	both	the	enterprise	level	and	project	level	which	may	affect	the	

result	of	the	operation,	employees,	customer,	trading	partners,	company’s	

reputation,	public	and	the	environment.	The	risk	covers	general	happenings,	

new risk and rare happenings which have serious damage and significant 

impact	on	the	business.	

Risk	management	at	the	enterprise	level	and	project	level	embraces	

4	dimensions	as	mentioned	above.	For	the	risk	management	at	the	project	

level, the risk is assessed throughly by the persons responsible for the 

plans/projects	so	that	the	risk	is	managed	in	time	of	the	situation	which	

is changing fast and complicatedly so that the working process can be 

adjusted	and	preventive	measure	can	be	found.	If	it	is	found	that	the	risk	

at	the	project	level	has	affected	the	overall	goal	of	the	company	at	a	high	

degree,	such	risk	will	be	managed	at	the	enterprise	level.	For	high	risk	

and very high risk, measures to reduce the opportune risk and its severity 

will	be	prepared.	The	risk	monitoring	is	prepared	and	reported	to	the	Audit	

and	Risk	Management	Committee	monthly.	If	the	risk	is	not	reduced,	the	

executive	can	participate	in	the	risk	management	and	improve	the	measure.

Strategic and Competitive Risk
As the Company has a mission of overseas investment in electricity and related business, selection of new 

investment	projects	is	very	essential.	Thus,	it	is	important	to	explore	potential	projects	which	can	respond	to	strategic	

objectives	of	the	business	plan	to	enhance	sustainable	growth	of	the	Company	to	generate	revenue	from	the	

investment	continuously.	For	the	project	selection,	its	criteria	is	established	and	improved	appropriately.	New	projects	

are	considered	regularly	to	find	the	potential	ones	which	can	respond	to	the	strategic	objectives	of	the	business	plan.	

Opportunity	for	future	investment	has	been	explored	to	cope	with	risk	and	the	rapid	change	in	disruptive	technology	

in	energy	business	which	is	approaching.

Operational Risk
The	main	role	of	the	Company	is	the	investment	and	development	of	the	existing	projects	to	generate	revenue	

according	to	the	goal.	The	Company	has	given	importance	to	the	projects	and	plans	to	achieve	the	objective	by	assigning	

responsible	persons	for	the	projects	and	plans	in	the	business	plan	and	managing	risk	in	time	of	the	fast	changing	

situation	in	order	to	adjust	the	operation	and	find	suitable	preventive	measure.	Moreover,	the	meeting	with	the	Board	

of	Directors	and	the	Audit	and	Risk	Management	Committee	is	held	monthly	to	follow	up	and	manage	risk	closely.

As the mission of the Company is overseas investment which needs fast and agility in the decision of investment, 

there	is	operational	risk	as	the	Company	has	a	status	of	state	enterprise.	Therefore,	it	is	necessary	to	reduce	steps	

or procedure which is controllable in order to make decision in business efficiently and timely but still complying with 

law	and	official	regulations.
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การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน
บริ่ษัทุบริ่หาร่ความเส่�ยงด้านกิาร่เงินในร่ะยะสั�นค่อ	กิาร่หาร่ายได้ต่ามเป้าหมายทุ่�วางไว้	และร่ะยะยาวทุ่�จัะต้่องม่กิาร่บริ่หาร่

และจััดหาเงินลงทุุนทุ่�ม่ต้่นทุุนต่ำ�า	 และเหมาะสมในช่วงเวลาต่่าง	 ๆ	 โดยจััดทุำาแผนกิาร่เงินต่ามแผนกิาร่ลงทุุนทุ่�วางไว้	 บริ่ษัทุได้ 

ดำาเนินกิาร่จััดทุำา	 International	Credit	Rating	 และได้รั่บกิาร่ปร่ะเมินให้อยู่ในร่ะดับทุ่�เหมาะสมต่่อกิาร่ลงทุุน	(Investment	 

Grade)	 เพ่ั�อลดต้่นทุุนในกิาร่คำ�าปร่ะกัินเงินกู้ิ	 และร่องรั่บกิาร่จััดหาเงินลงทุุนร่ะยะยาว	 ร่วมทัุ�งม่กิาร่บริ่หาร่ผลต่อบแทุนและ 

ลดความเส่�ยงทุ่�จัะเกิิดจัากิอัต่ร่าแลกิเปล่�ยน	 โดยบริ่ษัทุได้รั่บเงินปันผลเป็นสกุิลเงินต่ร่าต่่างปร่ะเทุศ	 จ้ังฝ่ากิไว้ในสกุิลดังกิล่าว	 

เพ่ั�อได้ดอกิผลมากิกิว่า	และใช้ในกิาร่ลงทุุนในอนาคต่ต่ามแผนกิาร่ลงทุุนทุ่�วางไว้

การบริหารด้านการปฏิิบัติการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
บริ่ษัทุให้ความสำาคัญกัิบกิาร่ดำาเนินงานต่ามกิฎร่ะเบ่ยบอย่างเคร่่งครั่ด	 เพ่ั�อให้บริ่ษัทุสามาร่ถึปฏิิบัติ่งานได้อย่างถูึกิต้่อง	 

ไม่ถูึกิฟ้องร้่อง	 ม่กิาร่ศ้กิษา	 วิเคร่าะห์และปรั่บปรุ่งกิฎร่ะเบ่ยบข้องแต่่ละปร่ะเทุศทุ่�ลงทุุน	 เพ่ั�อให้ทัุนกิาร่ณ์เม่�อม่กิฎร่ะเบ่ยบใหม่	

หร่่อม่กิาร่เปล่�ยนแปลงในปร่ะเทุศทุ่�ลงทุุน	 บริ่ษัทุม่กิาร่จััดทุำาร่ะเบ่ยบด้านกิาร่บัญช่และด้านกิาร่เงิน	 กิาร่จััดทุำาร่ายงานเบ่�องต้่น

ด้านกิฎหมายข้องปร่ะเทุศทุ่�ไปลงทุุน	และพััฒนาร่ะบบกิาร่ควบคุมภิายในเพ่ั�อให้สมบูร่ณ์มากิข้้�น	สามาร่ถึนำามาใช้บริ่หาร่งานได้

อย่างม่ปร่ะสิทุธิุภิาพั

ทัุ�งน้�	บริ่ษัทุได้ต่ร่ะหนักิถ้ึงกิาร่เปล่�ยนแปลงในร่ะดับต่่าง	ๆ	ทัุ�งในด้านสังคม	เศร่ษฐกิิจั	และเทุคโนโลย่	 เช่น	แนวโน้มกิาร่ 

เพิั�มข้้�นข้อง	Disruptive	Technology	ซ้ื่�งทุำาให้บริ่ษัทุต้่องจััดทุำากิลยุทุธ์ุเพิั�มเติ่มเพ่ั�อสร้่างความมั�นใจัในกิาร่เต่ร่่ยมพัร้่อมรั่บม่อกัิบ 

ความเปล่�ยนแปลงทุ่�อาจัจัะเกิิดข้้�นในอนาคต่	หากิเปร่่ยบเทุ่ยบแผนธุุร่กิิจัในปี	2562	จัะเห็นได้ว่าวิสัยทัุศน์และพัันธุกิิจัข้ององค์กิร่ได้ 

เปล่�ยนไป	 อันเน่�องมาจัากิกิาร่เปล่�ยนแปลงข้อง	 Disruptive	Technology	 ร่วมไปถ้ึงกิาร่เปล่�ยนแปลงในแหล่งพัลังงานทุดแทุน 

ต่่าง	ๆ 	Smart	Grid	และร่ะบบกัิกิเก็ิบพัลังงาน	(ESS)	บริ่ษัทุได้ใช้ร่ะยะเวลาในกิาร่พิัจัาร่ณาถ้ึงแนวโน้มกิาร่เปล่�ยนแปลงและความเส่�ยง 

ทุ่�ไม่สามาร่ถึเติ่มเต็่มกิลยุทุธ์ุในปัจัจุับันได้	อย่างไร่ก็ิต่าม	กิาร่นำากิลยุทุธ์ุไปดำาเนินกิาร่ข้อง	EGATi	ได้วิเคร่าะห์ไปถ้ึงความเส่�ยง 

ทุ่�องค์กิร่สามาร่ถึรั่บได้	(Risk	Appetite)	ร่วมถ้ึงความแปร่ปร่วนข้องความเส่�ยง	(Risk	Tolerance)	และ	EGATi	ได้จััดทุำาเกิณฑ์์ 

ในกิาร่ร่ะบุความเส่�ยงและม่ความตั่�งใจัว่าจัะต่ร่วจัสอบสถึานะข้องความเส่�ยงในร่ะดับองค์กิร่ทุุกิ	ๆ 	ไต่ร่มาส	และความเส่�ยงในร่ะดับ

โคร่งกิาร่ทุุกิ	ๆ	เด่อน	เพ่ั�อเป็นกิาร่สร้่างความมั�นใจัว่าบริ่ษัทุจัะสามาร่ถึสร้่างมูลค่าและผลปร่ะกิอบกิาร่ทุ่�ด่แก่ิผู้ถ่ึอหุ้นได้ต่่อไป

Financial Risk
The	management	of	short-term	financial	risk	is	to	generate	revenue	according	to	the	goal.	For	the	long-term	

financial risk, it is necessary to find investment with low capital cost which is suitable for different time in the financial 

plan	of	the	investment	plan.	As	the	Company	has	been	rated	to	be	of	the	investment	grade	by	an	international	credit	 

rating	agency,	it	would	be	able	to	reduce	the	cost	in	the	loan	guarantee	for	the	long-term	investment.	Moreover,	 

to	manage	compensation	and	to	reduce	the	risk	concerning	the	exchange	rate,	the	Company	has	deposited 

the	dividend	received	in	foreign	currency	in	such	currency	to	get	more	interest	for	future	investment.

Compliance Risk
The Company gives importance to the strict compliance with the law and regulations in its business operations in 

order	to	obtain	perfect	result	and	to	avoid	prosecution.	Moreover,	laws	and	regulations	of	the	countries	of	investment	

are	studied,	analyzed	and	updated.	Preliminary	reports	on	the	law	of	the	countries	to	be	invested	are	prepared.	Besides,	

the	Company	has	established	its	accounting	and	financial	regulations	and	has	improved	the	internal	control	system.	

Realizing	different	levels	of	social,	economic	and	technological	changes	such	as	the	increasing	trend	of	disruptive	 

technology,	 it	 is	necessary	for	the	Company	to	find	additional	strategy	to	cope	with	the	anticipated	changes.	 

The	business	plan	2019	contains	the	modified	vision	and	mission	as	a	result	of	the	changing	role	of	disruptive	 

technology,	renewable	energy	sources,	smart	grid	and	energy	storage	system	(ESS).	The	Company	has	been	trying	 

to	take	account	of	the	changing	trend	and	the	risk	to	fulfill	the	present	strategy.	However,	in	the	implementation	of	each	

strategy,	the	risk	appetite	and	risk	tolerance	has	been	considered.	In	risk	management,	criteria	in	risk	identification	

has	been	prepared.	It	is	intended	to	review	the	status	of	enterprise	risk	quarterly	and	project	risk	monthly	to	build	

confidence	of	the	shareholders	of	the	value	and	satisfactory	performance	of	the	Company.
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คณะกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
Board of Directors 

กรรมการผู้จัดการใหญ่
President

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee 

ส่วนตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร
Senior Executive Vice President 

Corporate Management

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – พัฒนาธุรกิจ
Senior Executive Vice President – 

Business Development 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Business Development Division

ฝ่ายบริหารโครงการ 
Project Management Division

ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
Corporate Planning and 

Portfolio Management Division

ส่วนพัฒนาธุรกิจพลังน้ำา
Hydro Power Business

Development Department

ส่วนสิ่งแวดล้อมโครงการ
Project Environment Department

สำานักงานตัวแทน 
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
EGATi Representative Office in  

the Socialist Republic of Vietnam

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance Division

ฝ่ายบริหารองค์กร
Corporate Administration Division

ฝ่ายกฎหมาย
Legal Division

ส่วนบัญชี
Accounting Department

ส่วนการเงินและภาษี
Finance and Tax Department

ส่วนงบประมาณ
Budget Department

คณะกรรมการบริหารการลงทุน
Investment Management Committee

คณะกรรมการพิจารณาแผน 
ประเมินผล และบริหารความเสี่ยง

Planning Performance, Evaluation and 
Risk Management Committee

คณะกรรมการสรรหาตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป
Nomination of Vice President Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Division

ส่วนพัฒนาธุรกิจพลังความร้อน
Thermal Power Business

Development Department

ส่วนพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

Renewable Energy and Other Business 
Development Department

ส่วนแผนธุรกิจ
Corporate Planning

Department

ส่วนบริหารการลงทุน
Investment Management

Department

ส่วนจัดการธุรกิจในเครือ
Portfolio Management

Department

ส่วนบริหารโครงการ
Project Management Department

โครงการพลังน้ำา
Hydro Power Project

โครงการพลังความร้อน
Thermal Power Project

ส่วนทรัพยากรบุคคล
Human Resources Department

ส่วนพัสดุและจัดหา
Procurement Department

ส่วนงานคณะกรรมการ
Corporate Secretary Department

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อสารองค์กร

Information Technology and 
Corporate Communications 

Department

ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Department

ส่วนสัญญา
Contracts Department

ส่วนนิติกร
Legal Affairs Department

โครงสร้างองค์กร
Organization Chart
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โครงสร้างการจััดการองค์กรของบริษััท กฟผ. อินเตอร์เนชัั่�นแนล จัำากัด (EGATi) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษััท  

ซ่ึ่�งมีการแต่งตั�งคณะกรรมการชุั่ดย่อย จัำานวน 4 คณะ เพ่ื่�อกลั�นกรองงานสำาคัญ โดยมีรองกรรมการผ้้จััดการใหญ่อาวุโส รักษัาการ 

กรรมการผ้้จััดการใหญ่ เป็นผ้้บริหารส้งสุดของบริษััท ทำาหน้าที�วางแผน กำาหนดยุทธศาสตร์และบริหารจััดการมายังรองกรรมการ

ผ้้จััดการใหญ่ รวมถ่ึงผ้้จััดการฝ่่าย และส่วนงานต่าง ๆ ตามความรับผิดชั่อบ ให้เป็นไปตามภารกิจัหร่อวัตถุึประสงค์ของบริษััท 

และบรษัิัทยังได้กำาหนดฝ่่ายตรวจัสอบภายใน เพ่ื่�อกำากับด้แลการดำาเนินงานบรษัิัท เพ่ื่�อใหมั้�นใจัถึง่การดำาเนินงานที�มีประสทิธิภาพื่ 

ประสิทธิผล และมีการปฏิิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ 

1. คณะกรรมการบริษัท EGATi
คณะกรรมการบริษััท EGATi เป็นผ้้วางนโยบายและกำากับด้แลกิจัการของบริษััท รวมถ่ึงการแต่งตั�งฝ่่ายบริหาร โดยในปี 

2563 คณะกรรมการบริษััท EGATi แต่งตั�งจัากบุคคลที�มีความเชีั่�ยวชั่าญ มีความร้้ ความสามารถึ อันเป็นประโยชั่น์ต่อ EGATi 

ทั�งน้� คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษััทเป็นไปตามพื่ระราชั่บัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพื่นักงานรัฐวิสาหกิจั 

พื่.ศ. 2518 และที�แก้ไขเพิื่�มเติม รวมถ่ึงมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที�เกี�ยวข้อง

1.1	 องค์์ประกอบ	ค์ุณสมบัติิ	และการแติ่งติั�ง
 • คณะกรรมการบริษััท EGATi ประกอบด้วยกรรมการจัำานวนไม่เกิน 11 คน 

 •  นอกจัากคณะกรรมการบริษััทจัะต้องมีคุณสมบัติตามพื่ระราชั่บัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและ 

พื่นักงานรัฐวิสาหกิจั พื่.ศ. 2518 และที�แก้ไขเพิื่�มเติม และมติคณะรัฐมนตรีแล้ว คณะกรรมการบริษััทจัะต้อง 

มีคุณวุฒิิและประสบการณ์ด้านพื่ลังงานและประกอบด้วยผ้้แทนจัากหน่วยงานที�กำากับด้แล นอกจัากน้� กรรมการ 

บริษััทไม่สามารถึดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจัอ่�นนอกจัาก EGATi เกิน 2 แห่ง รวมทั�งไม่มีลักษัณะ 

ต้องห้ามตามที�กฎหมายกำาหนด

 •   ที�ประชั่มุผ้้ถ่ึอหุ้นเปน็ผ้้เล่อกตั�งกรรมการบรษัิัท EGATi โดยคณะกรรมการเปน็ผ้้เล่อกกรรมการคนหน่�งเป็นประธาน

กรรมการ

1.2	 อำานาจหน้าที่่�และค์วามรับผิิดชอบของค์ณะกรรมการบริษััที่
   อำานาจัหน้าที�ของกรรมการบริษััทนั�นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษััทซ่ึ่�งได้จัดทะเบียนต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน

บริษััท กรมพัื่ฒินาธุรกิจัการค้า กระทรวงพื่าณิชั่ย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ื่งและพื่าณิชั่ย์ และตามพื่ระราชั่บัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมน้ญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจัริต พื่.ศ. 2542 กรรมการมีอำานาจัดังน้�

 •  กำาหนดนโยบาย และกำากับฝ่่ายบริหารของบริษััทให้ดำาเนินธุรกิจัของบริษััทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุึประสงค์ 

และข้อบังคับของบริษััท ตลอดจันมติของที�ประชุั่มสามัญผ้้ถ่ึอหุ้นอย่างระมัดระวังโดยรักษัาผลประโยชั่น์ของบริษััท 

และผ้้ถ่ึอหุ้น

 •  สอบทานนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของบริษััทร่วมกับฝ่่ายบริหารอย่างสมำ�าเสมอ 

และเม่�อมีปัจัจััยการเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสำาคัญต่อธุรกิจั

 • ออกระเบียบเพ่ื่�อใช้ั่ปฏิิบัติให้เป็นไปตามวัตถุึประสงค์ของบริษััท

EGATi’s structure of organizational management 

comprises the Board of Directors who appoints 4 Board 

Committees responsible for scrutinizing important issues 

and the Management. The Management consists of Senior 

Executive Vice President, Acting President, responsible 

for planning, formulating strategy and management of the 

Company, Executive Vice Presidents and Division Vice 

Presidents who are responsible for the work according to 

the Company’s mission and objectives. The Internal Control 

Division has been set up to be responsible for overseeing 

the operation of the Company to ensure the efficiency and 

productivity and compliance with relevant laws.

1. Board of Directors
The Board of Directors is responsible for formulating policy, supervising the operation and appointing management 

of the Company. In 2020, members of the Board of Directors are appointed from knowledgeable persons of which the 

expertise is beneficial for the Company and have qualification as stated in the Act on Qualifications of Board of Directors and 

Employees of State Enterprises, B. E. 2518 (1975) and its amendment, resolutions of the cabinet and related regulations.

1.1 Composition, Qualification and Appointment
 • Board of Directors shall comprise of not more than 11 members.

 •  In addition to the qualification as stated in the Act on Qualifications of Board of Directors and Employees 

of State Enterprises, B.E. 2518 (1975) and its amendment and resolutions of the cabinet, members of 

the Board of Directors must have knowledge and experience in energy. Representative from the regulator 

must be included in the Board of Directors. Moreover, they must not be members of the Board of Directors of  

more than 2 other state enterprises. Members must not have prohibited attribute as stated in the law.

 •  Members of the Board of Directors must be elected in the meeting of shareholders. Chairman of the Board 

of Directors is elected by the Board members.

1.2 Authority and Responsibility
   Board of Directors’ authority complies with the regulations of the Company which has been registered to 

the registrar of partnership and company of the Department of Business Development, Ministry of Commerce, 

under the Civil and Commercial Code and Organic Act on Anti-Corruption, B.E. 2542 (1999). The Board of 

Directors has the following authorities:

 •  Formulating policy and supervising the management to conduct business according to the law and the 

Company’s objectives and regulations as well as the resolutions of the shareholders’ meeting

 •  Verifying the policy, vision, strategy and strategic objectives of the Company regularly and when there is 

a factor which can produce significant change to the company

 •  Issuing regulations to observe to meet the objectives of the company

โครงสร้างการจัดการองค์กร
Structure of Organizational Management
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โดยสรุป	กรรมการบริษััที่	EGATi	ม่หน้าที่่�ดังน้�
1. จััดให้มีการประชุั่มสามัญผ้้ถ่ึอหุ้นประจัำาปีภายใน 4 เด่อนนับแต่วันสิ�นสุดของรอบปีบัญชีั่ของบริษััท

2.  จััดให้มีการทำางบดลุและบญัชีั่กำาไรขาดทนุ รวมทั�งรายงานการตรวจัสอบบญัชีั่ของผ้้สอบบญัชีั่ และนำาเสนอตอ่ที�ประชุั่ม

ผ้้ถ่ึอหุ้นในการประชุั่มสามัญประจัำาปีเพ่ื่�อขออนุมัติภายใน 4 เด่อนนับแต่วันสิ�นสุดของรอบปีบัญชีั่ของบริษััท และ 

จััดส่งสำาเนางบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน 1 เด่อนนับแต่วันที�ที�ประชุั่มผ้้ถ่ึอหุ้นอนุมัติงบดุล

3. แต่งตั�งคณะกรรมการชุั่ดย่อยเพ่ื่�อกลั�นกรองเร่�องที�สำาคัญ

4.  ไม่อาจัทำาการในฐานะเป็นกรรมการของบรษัิัทในกรณ้ที�กรรมการมีประโยชั่น์ได้เสียในกิจัการดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหร่อ

โดยอ้อมในลักษัณะที�เป็นการขัดกันกับประโยชั่น์ได้เสียของบริษััท

5.  ไม่ประกอบกิจัการอันมีสภาพื่อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจัการของบริษััท หร่อเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 

ประเภทไม่จัำากัดความรับผิดที�ประกอบกิจัการอันมีสภาพื่อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจัการของบริษััทเว้นแต่ 

ได้รับความยินยอมจัากที�ประชุั่มผ้้ถ่ึอหุ้น

6.  ต้องส่งสำาเนารายช่ั่�อผ้้ถ่ึอหุ้นและผ้้ที�ขาดจัากการเป็นผ้้ถ่ึอหุ้นไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละหน่�งครั�ง ภายใน 14 วัน

นับแต่วันประชุั่มสามัญผ้้ถ่ึอหุ้น

7.  ในฐานะกรรมการของรฐัวิสาหกิจั มีหน้าที�ต้องย่�นบัญชีั่แสดงรายการทรัพื่ย์สินและหน้�สินของตน ค่้สมรส และบุตรที�ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจัริต (คณะกรรมการ ป.ป.ชั่.) ทุกครั�งที�เข้ารับตำาแหน่ง 

ทุกสามปีที�อย่้ในตำาแหน่ง เม่�อพ้ื่นจัากตำาแหน่งตามแบบที�คณะกรรมการ ป.ป.ชั่. กำาหนด ภายใน 60 วันนับแต่วันที�

ครบกำาหนดดังกล่าวแล้วแต่กรณ้

In	summary,	the	responsibility	of	the	EGATi’	s	Board	of	Directors	is	as	follows:
1. Organizing an annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of the fiscal year

2.  Organizing the preparation of the balance sheet, auditing report of the auditor for approval of the shareholders 

in the annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of the fiscal year. Copy of the 

balance sheet shall be sent to the registrar within 1 month after the approval of shareholders.  

3.  Appointing Board committees for screening significant issues

4.  Members of the Board of Directors who have any direct or indirect personal interest which is a conflict of 

interest with the Company, cannot act as members of the Board of Directors .

5.  Members of the Board of Directors shall not conduct business of the same nature of the Company and as  

competitors. Members of the Board of Directors shall not be partners in partnership without limit which conducts  

business of the same nature and as competitors of the Company except for having received approval from 

the shareholders’ meeting.

6.  Copy of name list of shareholders and those whose share ownership has expired shall be sent to the registrar 

at least once a year within 14 days from the date of the shareholders’ meeting.

7.  As member of Board of Directors of a state enterprise, member of EGATi Board of Directors must declare 

his property and debt of himself, his spouse and children who are under age to the National Anti-Corruption 

Commission when taking position, three years in position and on term completion using the format the 

National Anti-Corruption Commission, within 60 days from the above mentioned date.

1.3	 Members	of	the	Board	of	Directors	in	2020

No. Name Position Term of Office

1. Mr. Viboon Rerksirathai Chairman 1 Jan. - 3 Dec. 2020

2. Mr. Boonyanit Wongrukmit Director 1 Jan. - 24 Dec. 2020

Chairman •  Appointed Chairman on 24 Dec. 2020
•  Present Chairman

3. Mr. Roya Juntaratana Director Present Board of Directors

4. Mr. Toemsak  Sukhvibul Director Present Board of Directors

5. Mr. Pattarakit Techasikarn Director 1 Jan. - 30 Sept. 2020

6. Mr. Nuttavudh Photisaro Director 1 Jan. - 28 Oct. 2020

7. Mr. Roengchai Khongthong Director •  Appointed member of Board of Directors on 21 Jan. 2020
•  Present Board of Directors

8. Mr. Vichak Apirugnunchai Director •  Appointed member of Board of Directors on 21 Jan. 2020
•  Present Board of Directors

9. Ms. Choosri Kietkajornkul Director •  Appointed member of Board of Directors on 20 Oct. 2020
•  Present Board of Directors

10. Mr. Suttichai Juprasertporn Director •  Appointed member of Board of Directors on 24 Dec. 2020
•  Present Board of Directors

ลำ�ดับ ร�ยน�ม ตำ�แหน่ง ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

1. นายวิบ้ลย์ ฤกษ์ัศิระทัย ประธานกรรมการ 1 มกราคม - 3 ธันวาคม 2563

2. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ 1 มกราคม - 24 ธันวาคม 2563

ประธานกรรมการ •  ได้รับเล่อกตั�งเป็นประธานกรรมการ 
เม่�อวันที� 24 ธันวาคม พื่.ศ. 2563 

•  ประธานกรรมการชุั่ดปัจัจุับัน

3. นายหร่อหยา จัันทรัตนา กรรมการ กรรมการชุั่ดปัจัจุับัน

4. นายเติมศักดิ� สุขวิบ้ลย์ กรรมการ กรรมการชุั่ดปัจัจุับัน

5. นายภัทรกฤชั่ เตชั่ะศิกานต์ กรรมการ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563

6. นายณัฏิฐวุฒิิ โพื่ธิสาโร กรรมการ 1 มกราคม - 28 ตุลาคม 2563

7. นายเริงชัั่ย คงทอง กรรมการ •  เข้ารับตำาแหน่งวันที� 21 มกราคม พื่.ศ. 2563
•  กรรมการชุั่ดปัจัจุับัน

8. นายวิจัักษัณ์ อภิรักษ์ันันท์ชัั่ย กรรมการ •  เข้ารับตำาแหน่งวันที� 21 มกราคม พื่.ศ. 2563
•  กรรมการชุั่ดปัจัจุับัน

9. นางสาวช้ั่ศรี เกียรติขจัรกุล กรรมการ •  เข้ารับตำาแหน่งวันที� 20 ตุลาคม พื่.ศ. 2563
•  กรรมการชุั่ดปัจัจุับัน

10. นายสุทธิชัั่ย จ้ัประเสริฐพื่ร กรรมการ •  เข้ารับตำาแหน่งวันที� 24 ธันวาคม พื่.ศ. 2563
•  กรรมการชุั่ดปัจัจุับัน

1.3	 รายนามค์ณะกรรมการบริษััที่	EGATi	ปี	2563
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1	 ค์ณะกรรมการติรวจสอบ	(ค์ติส.) 
 มีอำานาจัและหน้าที�ในการกำากับด้แลเร่�องดังต่อไปนี�

 (1) ความเพีื่ยงพื่อและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงของบริษััท

 (2) ความเช่ั่�อถ่ึอได้ของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อม้ลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีั่

 (3) การปฏิิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั�ง และนโยบายต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง

 (4)  การปรับปรุงแก้ไขของฝ่่ายบริหารเกี�ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงตามที�ผ้้สอบบัญชีั่และ 

ฝ่่ายตรวจัสอบภายในเสนอแนะ

 (5) ประชุั่มร่วมกับกรรมการผ้้จััดการใหญ่เพ่ื่�อหาร่อกับผ้้สอบบัญชีั่เกี�ยวกับผลการตรวจัสอบรายไตรมาสและประจัำาปี

 (6)  มีอำานาจัเรียกหร่อสั�งการให้ฝ่่ายบริหารและผ้้ปฏิิบัติงานที�เกี�ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุั่ม หร่อส่งเอกสาร

ตามที�เห็นว่าจัำาเป็นในการสอบทานงาน

 (7) จััดหาผ้้เชีั่�ยวชั่าญทางวิชั่าชีั่พื่เพ่ื่�อปฏิิบัติงานตรวจัสอบ

1. Mr. Vichak Apirugnunchai Chairman

2. Mr. Roengcha Khongthong Director

3. Ms. Choosri Kietkajornkul Director

2.2 Investment Management Committee
 The committee is responsible for the following:

 (1) Formulating investment policy, co-investment and cooperation in business development

 (2) Scrutinizing investment of the Company before submitting to the Board of Directors

 (3) Appointing working groups as appropriate

 (4) Performing any other task as assigned by the Board of Directors

  Members of the Investment Management Committee

1. Mr. Roya Juntaratana Chairman

2. Mr. Toemsak Sukhvibul  Director

3. Mr. Boonyanit Wongrukmit Director

4. Mr. Nuttavudh Photisaro Director

5. Mr. Santichai Osotpavapusit Director and Secretary

2. Board Committees
2.1 Audit Committee
 The committee is responsible for the following: 

 (1) Ensuring the sufficiency and efficiency of the internal control system and risk management

 (2)  Ensuring the reliability of financial statements, disclosure of information in accordance with the accounting 

standard

 (3) Ensuring the compliance with related law, rules, regulations, requirements, orders and related policies

 (4)  Ensuring the improvement of the internal control and risk management by the Management as 

recommended by the auditor and Internal Control Division

 (5)  Attending meeting with the President and the Auditor concerning the result of the quarterly and annual 

audits

 (6)  Requesting the Management or employees to give comments, attend meeting or submitting necessary 

document for the work verification

 (7) Providing professional expert for auditing Members of the Audit Committee

Members of the Audit Committee

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ

1. นายวิจัักษัณ์ อภิรักษ์ันันท์ชัั่ย ประธานกรรมการ

2. นายเริงชัั่ย คงทอง กรรมการ

3. นางสาวช้ั่ศรี เกียรติขจัรกุล กรรมการ

2.2	 ค์ณะกรรมการบริหารการลงทีุ่น	(ค์บที่.)
 มีอำานาจัและหน้าที�ในการกำากับด้แลเร่�องดังต่อไปน้�

 (1) พิื่จัารณากำาหนดนโยบายการลงทุน ร่วมทุน และการร่วมม่อพัื่ฒินาธุรกิจัของบริษััท 

 (2) พิื่จัารณากลั�นกรองการลงทุนของบริษััท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษััท 

 (3) แต่งตั�งคณะทำางานเพ่ื่�อดำาเนินงานได้ตามความเหมาะสม

 (4) ปฏิิบัติงานอ่�น ๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััท

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รบริห�รก�รลงทุุน 

1. นายหร่อหยา จัันทรัตนา ประธานกรรมการ 

2. นายเติมศักดิ� สุขวิบ้ลย์ กรรมการ

3. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ

4. นายณัฏิฐวุฒิิ โพื่ธิสาโร กรรมการ

5. นายสันติชัั่ย โอสถึภวภ้ษิัต กรรมการและเลขานุการ

Structure of Organizational Managementโครงสร้างการจัดการองค์กร52 รายงานประจำาปี 2563  //  กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล Annual Report 2020  //  EGAT International 53



2.3	 ค์ณะกรรมการพิิจารณาแผิน	ประเมินผิล	และบริหารค์วามเส่�ยง	(ค์ปส.)
 มีอำานาจั หน้าที� และความรับผิดชั่อบ ดังต่อไปน้�

 (1) ด้านการพิื่จัารณาแผนและประเมินผล 

  (1.1)  พิื่จัารณากลั�นกรองการจััดทำาการประเมินผลการดำาเนินงานของบริษััท และกลั�นกรองผลประเมินก่อน 

นำาเสนอคณะกรรมการบริษััทเพ่ื่�อพิื่จัารณา

  (1.2)  พิื่จัารณากลั�นกรองการจััดทำาแผนการดำาเนนิงานและเกณฑ์์การวดัผลการปฏิิบัติงานของกรรมการผ้้จััดการใหญ่ 

หร่อรักษัาการกรรมการผ้้จััดการใหญ่ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษััทเพ่ื่�อพิื่จัารณา

  (1.3)  พิื่จัารณากลั�นกรองการประเมินผลการปฏิิบัติงานของกรรมการผ้้จััดการใหญ่ หร่อรักษัาการกรรมการ 

ผ้้จััดการใหญ่ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษััทเพ่ื่�อพิื่จัารณา

  (1.4) ปฏิิบัติหน้าที�อ่�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััท

 (2) ด้านการบริหารความเสี�ยง

  (2.1)  ดำาเนินการให้มั�นใจัว่าบริษััทมีกรอบการบริหารความเสี�ยงที�เพีื่ยงพื่อ และมีประสิทธิภาพื่ รวมถ่ึงนโยบาย

และการดำาเนินการเพ่ื่�อให้ครอบคลุมความเสี�ยงทั�งหมดที�อาจัจัะเกิดข่�นกับบริษััท

  (2.2)  สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซ่ึ่�งจััดตั�งเพ่ื่�อประเมินการบริหารและการควบคุมความเสี�ยง และรายงาน

ผลการบริหารความเสี�ยง

  (2.3)  กำากับด้แลให้มีการปฏิิบัติตามกรอบการบริหารความเสี�ยง โดยมีการบ้รณาการเช่ั่�อมโยงระหว่างการกำาหนด

ยุทธศาสตร์กับการบริหารความเสี�ยง

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รพิิจ�รณ�แผน ประเมินผล และบริห�รคว�มเส่�ยง 

1. นายเติมศักดิ� สุขวิบ้ลย์ ประธานกรรมการ

2. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ

3. นายณัฏิฐวุฒิิ โพื่ธิสาโร กรรมการ

2.4	ค์ณะกรรมการสรรหาติำาแหน่งผิ้้จัดการฝ่่ายข้�นไป	
มีอำานาจัหน้าที�และความรับผิดชั่อบในการพื่ิจัารณาคัดเล่อกบุคคลเพ่ื่�อดำารงตำาแหน่งผ้้จััดการฝ่่ายข่�นไป โดยพื่ิจัารณาจัาก

ความร้้ ประสบการณ์ ผลการปฏิิบัติงาน สมรรถึนะความสามารถึและคุณสมบัติอ่�น ๆ  ที�จัำาเป็นสำาหรับตำาแหน่งดังกล่าว พื่ร้อมทั�ง 

จััดเรียงลำาดับผ้้ที�มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ื่�อเสนอคณะกรรมการบริษััทพิื่จัารณาแต่งตั�งต่อไป

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รสรรห�ตำ�แหน่งผ้�จัดก�รฝ่่�ยข้ึ้�นไป 

1. นายหร่อหยา จัันทรัตนา ประธานกรรมการ

2. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ

3. นายสันติชัั่ย โอสถึภวภ้ษิัต กรรมการ

2.3	Planning	Performance,	Evaluation	and	Risk	Management	Committee
 The committee is responsible for the following:

 (1) Planning Performance and Evaluation

  (1.1)  Scrutinizing evaluation of the Company’s operation and result of the evaluation for consideration 

of the Board of Directors

  (1.2)  Scrutinizing preparation of the work plan and criteria for evaluation of the performance of EGATi 

President or Acting President for consideration of the Board of Directors

  (1.3)  Scrutinizing evaluation of the performance of EGATi President or Acting President for consideration 

of the Board of Directors

  (1.4) Performing any other task as assigned by the Board of Directors

 (2) Risk Management  

  (2.1)  Ensuring the sufficiency and efficiency of the risk management framework, policy and operation 

to cover all risks which might occur to the Company

  (2.2)  Verifying the policy and control system to evaluate the management and risk control including the 

assessment and reporting process

  (2.3)  Supervising the compliance with the risk management framework by integrating strategy and risk 

management

 Members of the Planning Performance, Evaluation and Risk Management Commitee

1. Mr. Toemsak Sukhvibul Chairman

2. Mr. Boonyanit Wongrukmit Director

3. Mr. Nuttavudh Photisaro Director

2.4	Committee	on	Nomination	of	the	Candidates	for	the	Position	of	Division	Managers	and	Higher
The Committee is responsible for the nomination of candidates for the position of Division Managers and higher 

from their knowledge, experience, performance, competency, ability and other qualification necessary for the position 

and arranged in priority for consideration of the Board of Directors.

  Members of the Committee on Nomination of the Candidates for the Position of  
Division Managers and Higher

1. Mr. Roya Juntaratana Chairman

2. Mr. Boonyanit Wongrukmit Director

3. Mr. Santichai Osotpavapusit Director
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3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษััทมีการประชุั่มอย่างสมำ�าเสมออย่างน้อยเด่อนละหน่�งครั�ง และอาจัเพิื่�มเติมตามความจัำาเป็น โดย 

คณะกรรมการบริษััทสามารถึขอเอกสารข้อม้ลเกี�ยวกับการดำาเนินงานของบริษััทจัากฝ่่ายบริหาร เพ่ื่�อประกอบการประชัุ่ม 

คณะกรรมการบริษััทในแต่ละครั�ง สำาหรับคณะกรรมการชุั่ดย่อยอ่�น ๆ มีกำาหนดการประชุั่ม ดังน้�

1. คณะกรรมการตรวจัสอบ ประชุั่มเป็นประจัำาทุกเด่อน

2. คณะกรรมการบริหารการลงทุน ประชุั่มเป็นประจัำาทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการพิื่จัารณาการประเมินผลการดำาเนินงาน ประชุั่มตามความจัำาเป็นของงาน

 ของบริษััทและพิื่จัารณาแผนการดำาเนินงานและประเมิน

 ผลการปฏิิบัติงานของกรรมการผ้้จััดการใหญ่

4. คณะกรรมการสรรหาตำาแหน่งผ้้จััดการฝ่่ายข่�นไป ประชุั่มตามความจัำาเป็นของงาน

4. คณะผู้บริหาร
รายช่ั่�อคณะผ้้บริหาร บริษััท กฟผ. อินเตอร์เนชัั่�นแนล จัำากัด ณ วันที� 31 ธันวาคม พื่.ศ. 2563

ลำ�ดับ ร�ยน�ม ตำ�แหน่ง ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

1. นายสันติชัั่ย โอสถึภวภ้ษิัต รองกรรมการผ้้จััดการใหญ่อาวุโส 
รักษัาการ กรรมการผ้้จััดการใหญ่

เข้ารับตำาแหน่งวันที�  
1 ตุลาคม พื่.ศ. 2561 

2. นายภ้วดา ตฤษัณานนท์ รองกรรมการผ้้จััดการใหญ่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563

3. นางสิรินทร สมสุขทวีก้ล ผ้้ช่ั่วยกรรมการผ้้จััดการใหญ่-บริหาร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

4. นายพิื่สณห์ จัันทร์ศรี รองกรรมการผ้้จััดการใหญ่-บริหาร เข้ารับตำาแหน่งเม่�อวันที�  
1 ตุลาคม พื่.ศ. 2563

5. นายสมคิด ประดิษัฐ์เสรี รองกรรมการผ้้จััดการใหญ่-พัื่ฒินา
ธุรกิจั

เข้ารับตำาแหน่งเม่�อวันที�  
1 ตุลาคม พื่.ศ. 2563

6. นายศุภชัั่ย ค้ณเศรษัฐ์ ผ้้จััดการฝ่่ายพัื่ฒินาธุรกิจั เข้ารับตำาแหน่งเม่�อวันที�  
1 มกราคม พื่.ศ. 2562

7. นายสุทธิพัื่นธ์ จัันทนโชั่ติวงศ์ ผ้้จััดการฝ่่ายวางแผนและบริหาร 
การลงทุน  

เข้ารับตำาแหน่งเม่�อวันที�  
1 พื่ฤศจิักายน พื่.ศ. 2558

8. นายประภาส พัื่นธ์ุอร่าม ผ้้จััดการฝ่่ายบริหารโครงการ เข้ารับตำาแหน่งเม่�อวันที�  
1 ตุลาคม พื่.ศ. 2560

9. นายชัั่ยศรี ภ้ธิวุฒิิ ผ้้จััดการฝ่่ายบัญชีั่และการเงิน เข้ารับตำาแหน่งเม่�อวันที�  
1 ตุลาคม พื่.ศ. 2562

10. นางสาวนพื่วรรณ กาญจันะวรรณ ผ้้จััดการฝ่่ายบริหารองค์กร 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563

11. นางชัั่ชั่วรรณ กาญจันาวัชั่กร ผ้้จััดการฝ่่ายบริหารองค์กร เข้ารับตำาแหน่งเม่�อวันที�  
1 พื่ฤศจิักายน พื่.ศ. 2563

12. นายธนารัตน์ สุวรรณศรี ผ้้จััดการฝ่่ายกฎหมาย เข้ารับตำาแหน่งเม่�อวันที�  
1 พื่ฤศจิักายน พื่.ศ. 2563

4. Management
EGATi Management Team (as of December 31, 2020)

3. Meetings of the Board of Directors and Board Committees
The Board of Directors has regular meetings at least once a month and additional meeting as necessary. For the 

meeting purpose, the Board of Directors can request for necessary documents concerning operation of the Company 

from the Management. The Board Committees have the following meeting schedule:

1. Audit Committee Monthly

2. Investment Management Committee Quarterly

3. Planning Performance, Evaluation and As necessary

 Risk Management Committee

4. Committee on Nomination of the Candidates As necessary

 for the Position of Division Managers and Higher

No. Name Position Term of Office

1, Mr. Santichai Osotpavapusit Senior Executive Vice President, 
Acting President

From Oct. 1, 2018

2. Mr. Puwada Trishnananda Senior Executive Vice President Oct. 1, 2018 - Sept. 30, 2020 

3. Mrs. Sirintorn Somsuktaweekul Executive Vice President,  
Corporate Management

Oct. 1, 2019 - Sept. 30, 2020 

4. Mr. Phisol Chansri Senior Executive Vice President, 
Corporate Management

From Oct. 1, 2020

5. Mr. Somkid Praditseree Senior Executive Vice President, 
Business Development

From Oct. 1, 2020

6. Mr. Supachai Koonsed Vice President, Business  
Development Division

From Jan. 1, 2019

7. Mr. Sutthipan Jantanachotvong Vice President, Corporate Planning 
and Portfolio Management Division

From Nov. 1, 2015

8. Mr. Prapard Pan-aram Vice President, Project Management 
Division

From Oct. 1, 2017

9. Mr. Chaisri Phoothiwut Vice President, Accounting and 
Finance Division

From Oct. 1, 2019

10. Ms Noppavan Kanjanavan Vice President, Corporate 
Administration Division

Jan. 1, 2017 - Sep. 30, 2020

11. Mrs. Chatchawan 
Kanjanawachkorn

Vice President, Corporate 
Administration Division

From Nov. 1, 2020

12. Mr. Thanarat Suwanasree Vice President, Legal Division From Nov. 1, 2020
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจั (การจััดการ) มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักส้ตรการป้องกันราชั่อาณาจัักร วิทยาลัยป้องกันราชั่อาณาจัักร
• หลักส้ตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• หลักส้ตร Advanced Management Program,  

Harvard Business School, U.S.A.
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจัริตระดับส้ง 

(นยปส.) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจัริต
แห่งชั่าติ

• หลักส้ตรหลักประจัำาวิทยาลัยการทัพื่บก วิทยาลัยการทัพื่บก

ประวัติการทำางาน
• ผ้้ว่าการการไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• รองผ้้ว่าการพื่ัฒินาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ผ้้ชั่่วยผ้้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
-

การเข้าร่วมประชุม
14/14 

Education/Major Training 
• Master of Business Administration, Kasetsart University
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering),  

Chulalongkorn University
• National Defence Regular Course, Thailand National Defence 

College
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors 

(IOD)
• Advanced Management Program, Harvard Business School, 

U.S.A.
• Anti-Corruption Strategic Management for Senior Executives  

(2013), Office of the National Anti-Corruption Commission
• Royal Thai Army War College Course, Royal Thai Army War 

College

Work Experience
• EGAT Governor
• EGAT Deputy Governor - Transmission System Development
• EGAT Assistant Governor - Transmission System Engineering

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
None

Meeting Attendance
14/14

วัน/เดือน/ปีเกิด:  4 ธันวาคม 2503
Date of Birth:  December 4, 1960

ประธานกรรมการ
Chairman

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
Mr. Viboon Rerksirathai

(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 / 
Since January 1, 2020 - December 3, 2020)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจั (Energy Management)  

University of Montreal, Canada
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจั การบริหารธุรกิจั มหาวิทยาลัยเชีั่ยงใหม่
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่�องกล มหาวิทยาลัยเชีั่ยงใหม่
• หลักส้ตรผ้้บริหารระดับส้งด้านวิทยาการพื่ลังงาน (วพื่น.) รุ่นที� 15  

ปีการศ่กษัา 2563 สถึาบันวิทยาการพื่ลังงาน
• หลักส้ตรการป้องกันราชั่อาณาจัักร (วปอ.) รุ่นที� 61 ปีการศ่กษัา 2561 - 

2562 วิทยาลัยป้องกันราชั่อาณาจัักร สถึาบันวิชั่าการป้องกันประเทศ
• หลักส้ตรการกำากับด้แลกิจัการสำาหรับกรรมการและผ้้บริหารระดับส้ง

ขององค์กรกำากับด้แล (Regulator) รัฐวิสาหกิจัและองค์การมหาชั่น 
สถึาบันพื่ระปกเกล้า

• หลักส้ตรวิทยาการจััดการสำาหรับนักบริหารระดับส้ง รุ่นที� 1  
สถึาบันบัณฑ์ิตพื่ัฒินบริหารศาสตร์

• หลักส้ตร Advanced Management Program, Harvard Business 
School, U.S.A.

• หลักส้ตร Leadership Succession Program ม้ลนิธิสถึาบันวิจััยและ
พื่ัฒินาองค์กรภาครัฐ

• หลักส้ตร Successful Boardroom Presentation รุ่นที� 2  
สถึาบัน Omega World Class Research Institute

ประวัติการทำางาน
• ผ้้ว่าการการไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• รองผ้้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• รองผ้้ว่าการธุรกิจัเกี�ยวเน่�อง การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• รองผ้้ว่าการพัื่ฒินาธุรกิจั การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• รองผ้้ว่าการกิจัการสังคม การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ผ้้ช่ั่วยผ้้ว่าการบริหารธุรกิจั การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• ประธานกรรมการ บริษััทราชั่ กรุ�ป จัำากัด (มหาชั่น)

การเข้าร่วมประชุม
15/15

Education/Major Training 
• Master of Business Administration (Energy Management), 

University of Montreal, Canada
• Master of Business Administration, Chiang Mai University
• Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),  

Chiang Mai University
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable 

Future (Class 15), 2020, Thailand Energy Academy
• National Defence Regular Course (Class 61), 2018 - 2019, Thailand 

National Defence College, National Defence Studies Institute
• Corporate Governance for Directors and Senior Executives of 

Regulator, State Enterprises and Public Organizations,  
King Prajadhipok’s Institute

• Advanced Master of Management Program (Class 1), National 
Institute of Development Administration

• Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
• Leadership Succession Program, Institute of Research and 

Development for Public Enterprises
• Successful Boardroom Presentation (Class 2), Omega World 

Class Research Institute

Work Experience
• EGAT Governor
• EGAT Senior Deputy Governor
• EGAT Deputy Governor - Power Business
• EGAT Deputy Governor - Business Development
• EGAT Deputy Governor - Corporate Social Affairs
• EGAT Assistant Governor - Business Administration

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Chairman of the Board of Directors of RATCH Group Public 

Company Limited

Meeting Attendance
15/15

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจั มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชั่ี สาขาบัญชั่ีต้นทุน จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักส้ตรผ้้บริหารระดับส้งด้านวิทยาการพื่ลังงาน (วพื่น. รุ่นที� 14) 

สถึาบันวิทยาการพื่ลังงาน
• หลักส้ตรวิทยาการจััดการสำาหรับนักบริหารระดับส้ง (วบส. รุ่นที� 2) 

สถึาบันพื่ัฒินบริหารศาสตร์
• หลักส้ตร 65th Annual Utility Executive Course  

ณ University of Idaho ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักส้ตร Director Certification Program (DCP 246)  

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• หลักส้ตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที� 7  

ม้ลนิธิสถึาบันวิจััยและพื่ัฒินาองค์กรภาครัฐ
• หลักส้ตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับส้ง รุ่นที� 2  

สถึาบันพื่ัฒินาบุคลากรด้านการคลังและบัญชั่ีภาครัฐ
• หลักส้ตร Chief Financial Officer Certificate Program รุ่นที� 18  

สภาวิชั่าชั่ีพื่บัญชั่ี ในพื่ระบรมราชั่้ปถึัมภ์
• หลักส้ตร Postgraduate Certificate in Finance ณ London School 

of Business and Finance ประเทศสหราชั่อาณาจัักร

ประวัติการทำางาน
• รองผ้้ว่าการบัญชีั่และการเงิน ทำาหน้าที�ผ้้บริหารใหญ่ด้านการเงิน 

(Chief Financial Officer: CFO) การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
-

การเข้าร่วมประชุม
10/11

Education/Major Training 
• Master of  Business Administration, Kasetsart University
• Bachelor of Accountancy (Cost Accounting), Chulalongkorn 

University
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable 

Future (Class 14), Thailand Energy Academy 
• Advanced Master of Management Program (Class 2), National 

Institute of Development Administration
• The 65th Annual Utility Executive Course, University of Idaho, 

U.S.A.
• Director Certification Program, Thai Institute of Directors (IOD)
• Leadership Succession Program (Class 7), Institute of Research 

and Development for Public Enterprises
• Financial and Fiscal Management Program for Senior 

Executives (Class 2), the Fiscal and Public Accounting Training 
Institution

• Chief Financial Officer Certificate Program (Class 18), 
Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage 
of His Majesty the King

• Postgraduate Certificate in Finance, London School of Business 
and Finance, United Kingdom

Work Experience
• Deputy Governor - Finance and Accounting (Chief Financial 

Officer: CFO), EGAT

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
None

Meeting Attendance
10/11

วัน/เดือน/ปีเกิด:  22 สิงหาคม 2506
Date of Birth:  August 22, 1963

กรรมการ /
ประธานกรรมการ
Director / Chairman

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
Mr. Boonyanit Wongrukmit
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 /  
ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
Since January 1, 2020 - December 23, 2020 / Served as Chairman since 
December 24, 2020)

วัน/เดือน/ปีเกิด:  25 พฤษภาคม 2503 
Date of Birth:  May 25, 1960

กรรมการ
Director

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
Mr. Pattarakit Techasikarn

(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 /  
Since January 1, 2020 - September 30, 2020)
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท การจััดการภาครัฐและภาคเอกชั่นมหาบัณฑ์ิต (รอ.ม.) 

สถึาบันบัณฑ์ิตพื่ัฒินบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจัมหาบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑ์ิต (พื่ัฒินาสังคม)  

มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑ์ิต (วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑ์ิต (สังคมวิทยาและมานุษัยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
• ประกาศน้ยบัตรหลักส้ตร “ธรรมาภิบาลสิ�งแวดล้อมสำาหรับนักบริหาร

ระดับส้ง รุ่นที� 7 (ปธส.7)” กรมส่งเสริมคุณภาพื่สิ�งแวดล้อม  
สังกัดกระทรวงทรัพื่ยากรธรรมชั่าติและสิ�งแวดล้อม ร่วมกับ 
จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักส้ตรที�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
 -  ประกาศน้ยบัตรหลักส้ตร “Financial Statements for Directors 

Class 10/2010” รุ่นที� 10/2010 สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการ
บริษััทไทย (IOD) 

 -  ประกาศน้ยบัตรหลักส้ตร “Audit Committee Program”  
รุ่นที� 31/2010 สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)

 -  ประกาศน้ยบัตรหลักส้ตร “Director Accreditation Program Class 
80/2009” รุ่นที� 80/2009 สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการ 
บริษััทไทย (IOD)

• ประกาศน้ยบัตรโครงการพื่ัฒินานักบริหาร หลักส้ตร “เกษัตร มินิ 
เอ็มบีเอ” (Kaset Mini M.B.A.) มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์

• ประกาศน้ยบัตรหลักส้ตร “นักวิจััยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที� 54” 
สำานักงานคณะกรรมการวิจััยแห่งชั่าติ

• ประกาศน้ยบัตรการฝ่ึกอบรมเชั่ิงปฏิิบัติการหลักส้ตร 
“การประเมินผลโครงการ รุ่นที� 6”  
สำานักงานคณะกรรมการวิจััยแห่งชั่าติ

Education/Major Training 
• Master of Public and Private Management (M.P.P.M.),  

National Institute of Development Administration
• Master of Business Administration (M.B.A.), Kasetsart University
• Master of Arts (M.A.) Social Development, Kasetsart University
• Master of Science (M.S.) Environmental Science,  

Kasetsart University
• Bachelor of Arts (B.A.) Sociology and Anthropology,  

Kasetsart University
• Environmental Governance for Executives Program Class 7, 

organized by Department of Environmental Quality Promotion, 
Ministry of Natural Resources and Environment, and 
Chulalongkorn University

• Training Programs organized by Thai Institute of Directors (IOD)
 - Financial Statements for Directors (Class 10/2010)
 - Audit Committee Program (Class 31/2010)
 - Director Accreditation Program (Class 80/2009)
• Executives Development Program in Kaset Mini M.B.A., 

Kasetsart University
• Social Science Researcher (Class 54), National Research 

Council of Thailand
• Project Evaluation (Class 6), National Research Council of 

Thailand

Work Experience
• Advisor to the Dean of Faculty of Management Sciences, 

Kasetsart University
• Dean of Faculty of Management Sciences, Kasetsart University
• Deputy Dean of Faculty of Management Sciences, Kasetsart 

University
• Lecturer of Faculty of Management Sciences, Kasetsart University

ประวัติการทำางาน
• ที�ปร่กษัาคณบดีคณะวิทยาการจััดการ มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
• คณบดีคณะวิทยาการจััดการ มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
• รองคณบดีคณะวิทยาการจััดการ มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
• อาจัารย์ คณะวิทยาการจััดการ มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• กรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิิด้านสังคมและการมีส่วนร่วม คณะกรรมการ 

สิ�งแวดล้อมแห่งชั่าติ
• กรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิิในคณะกรรมการผ้้ชั่ำานาญการพิื่จัารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั�นนำ�ามัน 
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและแยกหร่อแปรสภาพื่ก�าซึ่ธรรมชั่าติ 

• กรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิิในคณะกรรมการผ้้ชั่ำานาญการพื่ิจัารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพื่ลังความร้อน 

• กรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิิในคณะกรรมการผ้้ชั่ำานาญการพื่ิจัารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อมด้านอาคาร การจััดสรรที�ดิน และ
บริการชัุ่มชั่น กรุงเทพื่มหานคร

• กรรมการกำากับการศ่กษัาการประเมินสิ�งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำาหรับพื่่�นที�จััดตั�งโรงไฟฟ้าถึ่านหินในภาคใต้

• อนุกรรมการด้านการกำากับด้แลกิจัการที�ดีและความรับผิดชั่อบต่อ
สังคมและสิ�งแวดล้อมขององค์การสะพื่านปลา 

• อนุกรรมาธิการขับเคล่�อนการปฏิิร้ปสิ�งแวดล้อม คณะกรรมาธิการ 
ขับเคล่�อนการปฏิิร้ปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม  
สภาขับเคล่�อนการปฏิิร้ปประเทศ 

การเข้าร่วมประชุม
15/15

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Member of Expert Committee on Social and Participation, 

National Environment Board
• Member of Expert Committee on Environmental Impact 

Assessment Report of the Project of Oil Refining Industry,  
Petroleum, Petrochemicals and Separation or Transformation  
of Natural Gas

• Member of Expert Committee on Environmental Impact 
Assessment Report of Thermal Power Plant Project

• Member of Expert Committee on Environmental Impact 
Assessment Report of the Building, Land Allocation and 
Community Service of Bangkok Metropolitan

• Member of Committee on the Study of Strategic Environmental 
Assessment for the Construction Area of Coal Power Plant in 
the South of Thailand

• Member of Subcommittee on Corporate Governance and  
Social Responsibility, Fish Marketing Organization

• Member of Subcommittee on Environmental Reform,  
Committee of National Reform on Public Health and Environment, 
National Reform Steering Assembly

Meeting Attendance
15/15

วัน/เดือน/ปีเกิด:  13 มีนาคม 2506
Date of Birth:  March 13, 1963

กรรมการ
Director

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
Mr. Toemsak Sukhvibul
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑ์ิต (วิศวกรรมโยธา)  

สถึาบันเทคโนโลยีราชั่มงคล
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจับัณฑ์ิต (การจััดการงานก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชั่
• หลักส้ตรผ้้บริหารระดับส้งด้านวิทยาการพื่ลังงาน (วพื่น.) รุ่นที� 15 

สถึาบันวิทยาการพื่ลังงาน
• หลักส้ตรการป้องกันราชั่อาณาจัักร รุ่นที� 60 วิทยาลัยป้องกัน 

ราชั่อาณาจัักร (วปอ.)
• หลักส้ตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 268  

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• หลักส้ตรนักปกครองระดับส้ง (นปส.) รุ่นที� 59 วิทยาลัยมหาดไทย
• หลักส้ตรนักบริหารด้านพื่ลังงานระดับส้ง-กลางต้น รุ่นที� 5  

กระทรวงพื่ลังงาน
• หลักส้ตรนักบริหารด้านพื่ลังงานระดับส้ง รุ่นที� 5 กระทรวงพื่ลังงาน

ประวัติการทำางาน
• ผ้้ตรวจัราชั่การกระทรวงพื่ลังงาน
• รองอธิบดี กรมพื่ัฒินาพื่ลังงานทดแทนและอนุรักษั์พื่ลังงาน  

กระทรวงพื่ลังงาน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• กรรมการ การประปานครหลวง

การเข้าร่วมประชุม
15/15

Education/Major Training 
• Bachelor of Engineering (Civil Engineering),  

Rajamangala Institute of Technology
• Bachelor of Business Administration (Construction 

Management), Sukhothai Thammathirat Open University
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable 

Future (Class 15), Thailand Energy Academy 
• National Defence Regular Course (Class 60),  

Thailand National Defence College
• Director Certification Program (DCP) (Class 268),  

Thai Institute of Directors (IOD)
• Senior Administrative Officer Program (Class 59),  

Interior College
• Advanced Energy Management Program (Class 5),  

Ministry of Energy

Work Experience
• Inspector General, Ministry of Energy
• Deputy Director General, Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency, Ministry of Energy

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Member of the Board of Directors, Metropolitan Waterworks 

Authority

Meeting Attendance
15/15

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท MBA (Management of Information System)  

University of Dallas, Texas สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑ์ิต จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักส้ตรนักบริหารการท้ต (นบท.) สถึาบันการต่างประเทศ 

เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ รุ่นที� 1
• หลักส้ตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับส้ง (บยป.) 

สำานักงานศาลปกครอง รุ่นที� 1
• หลักส้ตรนักบริหารระดับส้งด้านวิทยาการพื่ลังงาน  

สถึาบันวิทยาการพื่ลังงาน (วพื่น.) รุ่นที� 1
• หลักส้ตรการป้องกันราชั่อาณาจัักร วิทยาลัยป้องกันราชั่อาณาจัักร 

สถึาบันการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที� 55
• หลักส้ตรผ้้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับส้ง (บยส.)  

วิทยาลัยการยุติธรรม สถึาบันพื่ัฒินาข้าราชั่การ  
ฝ่่ายตุลาการศาลยุติธรรม รุ่นที� 18

• หลักส้ตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
6/2004 สถึาบันกรรมการบริษััทไทย

• หลักส้ตร Director Certification Program (DCP) 206/2015  
สถึาบันกรรมการบริษััทไทย

• หลักส้ตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 
รุ่นที� 13/2020 สถึาบันกรรมการบริษััทไทย

• หลักส้ตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที� 42/2020 
สถึาบันกรรมการบริษััทไทย

• หลักส้ตร Boardroom Success through Financing and Investment 
(BFI) รุ่นที� 9/2020 สถึาบันกรรมการบริษััทไทย

• หลักส้ตรวิทยาการการจััดการสำาหรับนักบริหารระดับส้ง (วบส.) รุ่นที� 6 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถึาบันบัณฑ์ิตพื่ัฒินบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำางาน
• เอกอัครราชั่ท้ตวิสามัญผ้้มีอำานาจัเต็ม ประจัำาราชั่อาณาจัักรกัมพื่้ชั่า 

(กรุงพื่นมเปญ) 
• รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
• เอกอัครราชั่ท้ตวิสามัญผ้้มีอำานาจัเต็ม ประจัำารัฐอิสราเอล
• กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจัว สาธารณรัฐประชั่าชั่นจัีน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• อุปนายกสมาคมมิตรภาพื่ไทย-กัมพื่้ชั่า
• อนุกรรมการวินิจัฉัยชั่ี�ขาดปัญหาหร่อข้อโต้แย้ง คณะที� 32  

สำานักงานคณะกรรมการการเล่อกตั�ง
• ที�ปร่กษัากลุ่มมิตรภาพื่รัฐสภาไทย-กัมพื่้ชั่า รัฐสภาไทย
• กรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิิในคณะกรรมการพื่ิจัารณาคัดกรองผ้้ได้รับ 

การคุ้มครองฯ สำานักงานตำารวจัแห่งชั่าติ

ข้อมูลเพิ่มเติม
• หัวหน้าคณะทำางานด้านการประชั่าสัมพื่ันธ์ในชั่่วงส้้คดีพื่ิพื่าทดินแดน

ระหว่างไทยกับกัมพื่้ชั่าในศาลโลก

การเข้าร่วมประชุม
12/13

วัน/เดือน/ปีเกิด:  8 กันยายน 2500 
Date of Birth:  September 8, 1957

กรรมการ
Director

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
Mr. Nuttavudh Photisaro

(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 /  
Since January 1, 2020 - October 28, 2020)วัน/เดือน/ปีเกิด:  17 ธันวาคม 2504

Date of Birth:  December 17, 1961

กรรมการ
Director

นายหร่อหยา จันทรัตนา
Mr. Roya Juntaratana
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Education/Major Training 
• Master of Business Administration (Management of Information 

System), University of Dallas, Texas, U.S.A.
• Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University
• Foreign Affairs Executive Program (Class 1),  

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs,  
Ministry of Foreign Affairs

• Administrative Justice Executive Program (Class 1),  
Office of the Administrative Court of Thailand

• Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future 
(Class 1), Thailand Energy Academy

• National Defence Regular Course, (Class 55), Thailand National 
Defence College, National Defence Studies Institute

• Justice Administration Executive Program (Class 18),  
National Justice Academy, Judicial Training Institute

• Training Programs Organized by Thai Institute of Directors (IOD) 
 -  How to Develop a Risk Management Plan (HRP) Class 

6/2004
 -  Director Certification Program (DCP) Class 206/2015 
 -  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  

Class 13/2020
 -  Financial Statements for Directors (FSD) Class 42/2020
 -  Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 

Class 9/2020
 -  Advanced Master of Management Program, Class 6, Faculty 

of Public Administration, National Institute of Development 
Administration

Work Experience
• Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom 

of Cambodia (Phnom Penh)
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs
• Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the State  

of Israel
• Consul General, Guangzhou, People’s Republic of China

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Vice President, Thailand - Cambodia Friendship Association
• Member of Dispute Settlement Subcommittee 32,  

Office of the Election Commission of Thailand
• Advisor, Thailand - Cambodia Parliamentarians Friendship Group
• Member of Expert Committee on Screening of Protected 

Persons, Royal Thai Police

Additional Information

• Chairman of the Working Group on Public Relations for the 
Unsettled Boundary Dispute between Thailand and Cambodia  
at the World Court

Meeting Attendance
12/13

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญามหาบัณฑ์ิต สาขาบริหารธุรกิจั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัณฑ์ิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• หลักส้ตรวิทยาการการจััดการสำาหรับนักบริหารระดับส้ง (วบส.) 

สถึาบันบัณฑ์ิตพื่ัฒินบริหารศาสตร์
• การพื่ัฒินากสิกรรมธรรมชั่าติส้่ระบบเศรษัฐกิจัพื่อเพื่ียง  

ศ้นย์กสิกรรมธรรมชั่าติมาบเอ่�อง
• หลักส้ตรการกำากับด้แลกิจัการสำาหรับกรรมการและผ้้บริหารระดับส้งของ

องค์กรกำากับด้แลรัฐวิสาหกิจัและองค์การมหาชั่น สถึาบันพื่ระปกเกล้า
• หลักส้ตร Leading Your Business through Uncertainties  

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย
• หลักส้ตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถึาบัน

กรรมการบริษััทไทย
• หลักส้ตรการบริหารเศรษัฐกิจัสาธารณะสำาหรับนักบริหารระดับส้ง 

สถึาบันพื่ระปกเกล้า
• หลักส้ตรพื่ัฒินาสัมพื่ันธ์ระดับผ้้บริหาร กองบัญชั่าการกองทัพื่ไทย 

สถึาบันจัิตวิทยาความมั�นคง
• หลักส้ตรหลักประจัำาวิทยาลัยการทัพื่บก สถึาบันวิชั่าการทหารบกชัั่�นส้ง

ประวัติการทำางาน

• รองผ้้ว่าการระบบส่ง
• ผ้้ชั่่วยผ้้ว่าการบำารุงรักษัาระบบส่ง
• ผ้้อำานวยการฝ่่ายควบคุมระบบกำาลังไฟฟ้า

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• กรรมการ บริษััทผลิตไฟฟ้า จัำากัด (มหาชั่น)

การเข้าร่วมประชุม
14/15

Education/Major Training 
• Master of Business Administration, Thammasat University
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering),  

Prince of Songkla University
• Advanced Master of Management Program, National Institute of 

Development Administration
• Agri-Nature Development towards Sufficiency Economy 

Philosophy System, Mab-Ueang Agri-Nature Center
• Corporate Governance for Directors and Senior Executives of 

Regulator, State Enterprises and Public Organizations, 
King Prajadhipok’s Institute

• Program of Leading Your Business through Uncertainties, 
Thai Institute of Directors

• Director Certification Program, Thai Institute of Directors
• Public Economics Management for Executives,  

King Prajadhipok’s Institute
• CEO Relationship Development Program, Royal Thai Armed 

Forces Headquarters, Institute of Security Psychology
• Royal Thai Army War College Course, Institute of Advanced 

Military Studies

Work Experience
• Deputy Governor - Transmission System
• Assistant Governor - Transmission System Maintenance
• Director, Power System Control and Operation Division

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Member of the Board of Directors, Electricity Generating Public 

Company Limited (EGCO)

Meeting Attendance
14/15

วัน/เดือน/ปีเกิด:  8 กันยายน 2500 
Date of Birth:  September 8, 1957

กรรมการ
Director

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
Mr. Nuttavudh Photisaro
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่vวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 /  
Since January 1, 2020 - October 28, 2020) วัน/เดือน/ปีเกิด:  27 ตุลาคม 2503 

Date of Birth:  October 27, 1960

กรรมการ
Director

นายเริงชัย คงทอง
Mr. Roengchai Khongthong
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วัน/เดือน/ปีเกิด:  24 ตุลาคม 2505
Date of Birth:  October 24, 1962

กรรมการ
Director

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
Mr. Vichak Apirugnunchai
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 / Since January 21, 2020)

วัน/เดือน/ปีเกิด:  15 กรกฎาคม 2506 
Date of Birth:  July 15, 1963

กรรมการ
Director

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
Ms. Choosri Kietkajornkul

(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 / Since October 20, 2020)

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑ์ิต (พื่บ.ม.)  

สถึาบันบัณฑ์ิตพื่ัฒินบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑ์ิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• หลักส้ตรผ้้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับส้ง (บยส.) รุ่นที� 17  

วิทยาลัยการยุติธรรม สถึาบันพัื่ฒินาข้าราชั่การฝ่่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักส้ตรวิทยาลัยป้องกันราชั่อาณาจัักร (วปอ.) รุ่นที� 56  

วิทยาลัยป้องกันราชั่อาณาจัักร สถึาบันวิชั่าการป้องกันประเทศ
• หลักส้ตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจัริต

ระดับส้ง (นยปส.) รุ่นที� 6 วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ชั่.  
สถึาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจัริตแห่งชั่าติ สัญญา ธรรมศักดิ�

• หลักส้ตรผ้้บริหารระดับส้งด้านวิทยาการพื่ลังงาน (วพื่น.) รุ่นที� 8 
สถึาบันวิทยาการพื่ลังงาน 

• หลักส้ตรผ้้บริหารระดับส้ง สถึาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 25 
(วตท.25) สถึาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำางาน

• ผ้้ตรวจัราชั่การกระทรวงการคลัง
• ที�ปร่กษัาด้านการพัื่ฒินาและบริหารการจััดเก็บภาษีั (วิชั่าการ ทรงคุณวุฒิิ)
• รองอธิบดีกรมศุลกากร (บริหาร ต้น)
• ผ้้อำานวยการสำานัก (อำานวยการ ส้ง) 

สำานักส่บสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
• ผ้้อำานวยการสำานัก (อำานวยการ ส้ง) 

สำานักงานศุลกากรท่าเร่อกรุงเทพื่ กรมศุลกากร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• กรรมการบริษััท รักษัาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจับริการ จัำากัด
• กรรมการธนาคารออมสิน

การเข้าร่วมประชุม
13/15

Education/Major Training 
• Master of Public Administration, National Institute of 

Development Administration
• Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University
• Justice Administration Executives Program (Class 17), National 

Justice Academy, Judicial Training Institute
• National Defence Regular Course (Class 56), Thailand National 

Defence College, National Defence Studies Institute
• Anti-Corruption Strategic Management for Senior Executives 

(Class 6), College of the National Anti-Corruption Commission, 
Sanya Dharmasakti National Anti-Corruption Institute

• Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future 
(Class 8), Thailand Energy Academy

• Capital Market Academy Leadership Program (Class 25), 
Capital Market Academy

Work Experience
• Inspector General, Ministry of Finance
• Advisor, Duty Collection Management and Development
• Deputy Director General of Thai Customs
• Director of Enforcement Division, Thai Customs
• Director of Bangkok Port Customs Office, Thai Customs

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Member of the Board of Directors, KTB General Services and 

Security Co., Ltd.
• Member of the Board of Directors, Government Savings Bank

Meeting Attendance
13/15

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับส้ง สถึาบันพื่ัฒินาบุคลากร

ด้านการคลังและบัญชั่ีภาครัฐ
• Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชั่าชั่ีพื่บัญชั่ี 

ในพื่ระบรมราชั่้ปถึัมภ์
• EGAT Executive Development สถึาบันบัณฑิ์ตบริหารธุรกิจัศศินทร์
• Postgraduate Certificate in Finance and Management,  

London School of Business and Finance, United Kingdom
• Leading Your Business through Uncertainties  

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย
• การบัญชั่ีเพื่่�อผ้้บริหาร คณะพื่าณิชั่ยศาสตร์และการบัญชั่ี 

จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
• รองผ้้ว่าการการเงินและบัญชั่ี (CFO)
• ผ้้ชั่่วยผ้้ว่าการการเงิน
• ผ้้อำานวยการฝ่่ายกำากับและวิเคราะห์บัญชั่ีและการเงิน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• กรรมการ บริษััทผลิตไฟฟ้า จัำากัด (มหาชั่น) (EGCO)
• กรรมการลงทุน บริษััทผลิตไฟฟ้า จัำากัด (มหาชั่น) (EGCO)

การเข้าร่วมประชุม
3/4

Education/Major Training 
• Financial and Fiscal Management Program for Senior 

Executives, the Fiscal and Public Accounting Training Institution
• Chief Financial Officer Certification Program, Federation of 

Accounting Professions under the Royal Patronage of  
His Majesty the King

• EGAT Executive Development, Sasin Graduate Institute of 
Business Administration of Chulalongkorn University

• Postgraduate Certificate in Finance and Management,  
London School of Business and Finance, United Kingdom

• Leading Your Business through Uncertainties,  
Thai Institute of Directors

• Accountancy for Executives, Faculty of Commerce and 
Accountancy, Chulalongkorn University

Work Experience
• Deputy Governor - Finance and Accounting (CFO)
• Assistant Governor - Finance
• Director, Financial Supervision and Analysis Division

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Member of the Board of Directors, Electricity Generating Public 

Company Limited (EGCO)
• Member of Investment Committee, Electricity Generating Public 

Company Limited (EGCO)

Meeting Attendance
3/4
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Psychology 

(Sardar Patel University, Vidyanagar, Gujarat, India)  
โดยใชั่้ทุนส่วนตัว

• ระดับปริญญาโท สาขาพื่ัฒินบริหารศาสตรมหาบัณฑ์ิต 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถึาบันบัณฑ์ิตพื่ัฒินบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยใชั่้ทุน กฟผ.

• ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจั (การจััดการทั�วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชั่

• ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจั (การบัญชั่ี)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชั่

• ผ่านการสอบคัดเล่อกเข้ารับการอบรมโครงการ APEC IBIZ 
ซึ่่�งถึ่อเป็นโครงการแรกของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
ที�จัะข่�นทะเบียนที�ปร่กษัา โดยมีการทดสอบความร้้ความสามารถึ 
(Competency) ของที�ปร่กษัาตามเกณฑ์์ Competency ของ 
APEC IBIZ (กลุ่มความร่วมม่อทางเศรษัฐกิจัในเอเชั่ีย-แปซึ่ิฟิก)

• หลักส้ตร The Managerial Grip
• ได้รับการข่�นทะเบียนที�ปร่กษัากระทรวงการคลัง 

รหัสที�ปร่กษัาเลขที� 1866
• หลักส้ตร “ธรรมาภิบาลของผ้้บริหารระดับกลาง” รุ่นที� 4 

สถึาบันพื่ระปกเกล้า
• หลักส้ตร The Leadership Grip (ผ้้นำาการเปลี�ยนแปลงระดับส้ง)
• หลักส้ตร “ประกาศน้ยบัตรชั่ั�นส้งการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที� 9 

สถึาบันพื่ระปกเกล้า
• หลักส้ตร “วิทยากรการจััดการสำาหรับนักบริหารระดับส้ง” วบส.  

รุ่นที� 4 สถึาบันบัณฑ์ิตพื่ัฒินบริหารศาสตร์
• หลักส้ตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020 

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• หลักส้ตรวุฒิิบัตร การกำากับด้แลกิจัการสำาหรับกรรมการและผ้้บริหาร

ระดับส้งขององค์กรกำากับด้แล (Regulators) รัฐวิสาหกิจัและองค์การ
มหาชั่น (PDI รุ่นที� 23) สถึาบันพื่ระปกเกล้า

Education/Major Training 
• Ph. D. Program in Psychology, Sadar Patel University, 

Vidyanagar Gujarat, India
• Master of Public Administration, National Institute of 

Development Administration (funded by EGAT)
• Bachelor of Business Administration, (General Management), 

Sukhothai Thammathirat Open University
• Bachelor of Business Administration (Accountancy), Sukhothai 

Thammathirat Open University
• APEC IBIZ Project, Department of Industrial Promotion,  

Ministry of Industry
• The Managerial Grip Program 
• Enlisted as a Consultant for Ministry of Finance, Consultant 

No.1866
• Corporate Governance for Middle Executives Program, Class 4, 

King Prajadhipok’s Institute
• The Leadership Grip Program
• Promotion of Peaceful Society Course (Class 9),  

King Prajadhipok’s Institute
• Advanced Master of Management Program, Class 4, National 

Institute of Development Administration
• Director Certification Program (Class 292/2020),  

Thai Institute of Directors
• Certificate of Corporate Governance for Directors and  

Seniors Executives of Regulators, State Enterprises and  
Public Organizations Program (PDI, Class 23), 
King Prajadhipok’s Institute

ประวัติการทำางาน
• รองผ้้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ผ้้ชั่่วยผ้้ว่าการทรัพื่ยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ผ้้อำานวยการฝ่่ายรักษัาความปลอดภัย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• กรรมการ บริษััทราชั่บุรีเพื่าเวอร์ จัำากัด (RPCL)
• กรรมการ บริษััทผลิตไฟฟ้าราชั่บุรี จัำากัด (RG)
• คณะกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพื่ย์ 

การไฟฟ้าฝ่่ายผลิต จัำากัด ชัุ่ดที� 32 - 33

การเข้าร่วมประชุม
1/1

Work Experience
• Deputy Governor - Administration
• Assistant Governor - Human Resource 
• Director, Security Operation Division

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Member of the Board of Directors, Ratchaburi Power Co., Ltd.
• Member of the Board of Directors, Ratchaburi Electricity 

Generating Public Company Limited
• Member of Steering Committee No.32-22, EGAT Saving and 

Credit Cooperative Limited

Meeting Attendance
1/1

วัน/เดือน/ปีเกิด:  28 พฤศจิกายน  2503
Date of Birth:  November 28, 1960

กรรมการ
Director

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
Mr. Suttichai Juprasertporn
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 / Since December 24, 2020)
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำาคัญ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร EGAT Executive Development Program for Level 13 - 14 

(EGAT XD for Level 13 - 14)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารงานตำารวจขั้นสูง, วิทยาลัยการตำารวจ
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• หลักสูตรพัฒนานักบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร EGAT Newly Promoted Executive Orientation  

Program (ENOP)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลักสูตร Energy Symposium 2017 สถาบันพลังงาน 

เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำางาน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
• รองผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
• ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
• รองประธาน คณะกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีไฟฟ้ากำาลัง

Education/Major Training 
• Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering),  

Chulalongkorn University
• EGAT Executive Development Program for Level 13 - 14  

(EGAT XD for Level 13 - 14)
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable 

Future, TEA
• Director Certification Program (DCP), IOD
• Advance Police Administration, Police College
• Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• EGAT Director Development Program (EDDP)
• EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• Executive Development Program (EDP), FPRI
• EGAT Newly Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
• EGAT Enhancing Program (EEP)
• Energy Symposium 2017, the Institute of Industrial Energy,  

the Federation of Thai Industries

Work Experience
• Senior Executive Vice President, Acting President EGATi
• Deputy Governor - Governor’s Office, EGAT,  

Working at EGATi
• Assistant Secretary of EGATi’s Board of Directors
• Assistant Governor - Transmission System Engineering, EGAT

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Vice President of Board of Executive Committee, Center of  

Excellence in Electrical Power Technology (CEPT) 

วัน/เดือน/ปีเกิด:  29 ธันวาคม 2503
Date of Birth:  December 29, 1960

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
Senior Executive Vice President, Acting President

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
Mr. Santichai Osotpavapusit
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 / Since October 1, 2018)
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD),  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE),  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP)  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร Public-Private Partnerships for Executives  

Program (PEP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลักสูตร EGAT Newly Promoted Executive Orientation 

Program (ENOP)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลักสูตร EGAT Assistant Director Development Program 

(EADP)
• หลักสูตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)

ประวัติการทำางาน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)

Education/Major Training 
• Bachelor Degree of Industrial Electrical Technology,  

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
• Financial Statements for Directors (FSD), IOD
• Corporate Governance for Executives (CGE), IOD
• Marketing Transformation Program (MTP), IRDP
• Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP), 

IRDP
• EGAT Director Development Program (EDDP)
• EGAT Newly Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
• EGAT Enhancing Program (EEP)
• EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
• EGAT Leadership Development Program (ELDP)

Work Experience
• Senior Executive Vice President, EGATi
• Assistant Governor - Governor’s Office, EGAT,  

Working at EGATi
• Director, Business Management Division, EGAT

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)

วัน/เดือน/ปีเกิด:  17 กุมภาพันธ์ 2503 
Date of Birth:  February 17, 1960

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่่
Senior Executive Vice President

นายภูวดา ตฤษณานนท์
Mr. Puvada Trishnananda
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 /  
Since October 1, 2018 - September 30, 2020)

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)  

กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลักสูตร EGAT Assistant Development Program (EADP)
• หลักสูตร EGAT Leadership Calibration Program (ELCP)
• หลักสูตร Young CFO สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Professional Controller สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ประกาศนียบัตร Certificate in International Financial Report

ประวัติการทำางาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร  

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายประจำาสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

Education/Major Training 
• Master Degree of Accountancy, Chulalongkorn University 
• Bachelor Degree of Accountancy, 2nd Class Honors,  

Thammasat University
• Bachelor Degree of Law, Thammasat University
• Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• Financial and Fiscal Management Program for Senior Executive, 

the Comptroller General’s Department
• EGAT Enhancing Program (EEP) 
• EGAT Assistant Development Program (EADP)
• EGAT Leadership Calibration Program (ELCP)
• Young CFO, Federation of Accounting Professions under the 

Royal Patronage of His Majesty the King
• Professional Controller, Federation of Accounting Professions 

under the Royal Patronage of His Majesty the King
• Certificate in International Financial Report

Work Experience
• Executive Vice President - Corporate Management, EGATi
• Vice President - Accounting and Finance Division, EGATi 
• Assistant Vice President - Accounting Department, EGATi
• Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,  

Working at EGATi

วัน/เดือน/ปีเกิด:  11 ตุลาคม 2502 
Date of Birth:  October 11, 1959

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร
 Executive Vice President – Corporate Management

นางสิรินทร สมสุขทวีกูล
Mrs. Sirintorn Somsuktaweekul

(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 /  
Since October 1, 2019 - September 30, 2020)
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Human Capital for Management (HCM)  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร EGAT Assistant Development Program (EADP)
• หลักสูตร Digital Public Sector for Sustainable Development, 

KDI School of Public Policy and Management (KDI)
• หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำางาน 
(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ประวัติการทำางาน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ 

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้จัดการส่วนพลังนำ้า 1 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• กรรมการบริษัทไฟฟ้านำ้าเง้ียบ 1 จำากัด 
• Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)

Education/Major Training 
• Bachelor Degree of Engineering, Kasetsart University 
• Human Capital for Management Program (HCM), IRDP
• The Civil Service Executive Development 1 Program, OCSC
• Director Certification Program, IOD
• Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• Financial Statements for Directors Program, IOD
• EGAT Assistant Development Program (EADP)
• Digital Public Sector for Sustainable Development, KDI School 

of Public Policy and Management (KDI)
• Safety Officer at Management Level Program, Safety and 

Health at Work Promotion Association (Thailand) under 
Patronage

Work Experience
• Senior Executive Vice President - Corporate Management, 

EGATi
• Executive Vice President - Business Development, EGATi
• Vice President - Project Management Division, EGATi
• Vice President - Business Development Division 1, EGATi
• Assistant Vice President - Hydropower 1 Department, EGATi

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Board of Director of Nam Ngiep 1 Power Company Limited 

(NNP1PC)
• Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)

วัน/เดือน/ปีเกิด:  14 กุมภาพันธ์ 2506 
Date of Birth:  February 14, 1963

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร
Senior Executive Vice President – Corporate Management

นายพิสณห์ จันทร์ศรี
Mr. Phisol Chansri
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 / Since October 1, 2020)

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลักสูตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)
• หลักสูตร EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP)

ประวัติการทำางาน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ  

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ผู้อำานวยการฝ่ายโครงการเดินเคร่ืองและบำารุงรักษา โรงไฟฟ้านำ้างึม 2 

สปป.ลาว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Education/Major Training 
• Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering),  

Prince of Songkla University 
• Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP), 

IRDP
• EGAT Director Development Program (EDDP)
• EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• EGAT Enhancing Program (EEP)
• EGAT Leadership Development Program (ELDP)
• EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
• EGAT Get Ready Program (EGRP)

Work Experience
• Senior Executive Vice President - Business Development, 

EGATi
• Assistant Governor - Governor’s Office, EGAT,  

Working at EGATi
• Director, Business Management Division, EGAT
• Director, Operation and Maintenance Service for Nam Ngum 2 

Hydroelectric Power Project (NN2) Divison, EGAT

วัน/เดือน/ปีเกิด:  18 มิถุนายน 2506 
Date of Birth:  June 18, 1963

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – พัฒนาธุรกิจ
 Senior Executive Vice President – Business Development

 นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี
Mr. Somkid Praditseree

(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 / Since October 1, 2020)
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทางวิศวกรรม Syracuse 

University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 2 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตรพลังงานสำาหรับผู้บริหาร ประจำาปี 2020 รุ่นท่ี 6
• หลักสูตร EGAT XO Level 12 - 14 
• หลักสูตร TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019, 

Institute of Directors, London, United Kingdom
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program  

(ENLP for Executives)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP for Level 11)
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP III)

ประวัติการทำางาน
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายประจำาสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

• วิศวกรระดับ 11 รองผู้ว่าการธุรกิจเก่ียวเน่ือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

Education/Major Training 
• Master Degree of Science (Engineering Management), 

Syracuse University, USA
• Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering)  

2nd Class Honor, King Mongkut's Institute of Technology  
Ladkrabang

• Executive Energy Program - EEP Year 2020, Class 6
• EGAT XO Level 12 - 14
• TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019,  

Institute of Directors, London, United Kingdom
• EGAT New Leader Development Program (ENLP for Executives)
• EGAT Enhancing Program (EEP for Level 11)
• EGAT Get Ready Program (EGRP III)

Work Experience
• Vice President - Business Development Division, EGATi
• Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,  

Working at EGATi
• Engineer Level 11, Deputy Governor - Power Business, EGAT, 

Working at EGATi

วัน/เดือน/ปีเกิด:  4 กรกฎาคม 2512 
Date of Birth:  July 4, 1969

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Vice President – Business Development Division

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์
Mr. Supachai Koonsad
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 / Since January 1, 2019)

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

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

(EADP)
• หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี 

สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำางาน
• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน  

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายประจำาสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 

• ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายสำารวจและประเมินแหล่งทรัพยากร 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• ผู้แทนบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด ในการประชุม 

คณะกรรมการบริหาร บริษัท Adaro Indonesia

Education/Major Training 
• Bachelor Degree of Science (Geology),  

Chulalongkorn University 
• Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP), 

IRDP
• EGAT Director Development Program (EDDP)
• EGAT Assistant Director Development Program (EADP) 
• Public - Policy Conflict Management through Peaceful Means 

Program, King Prajadhipok’s Institute

Work Experience
• Vice President - Corporate Planning and Portfolio Management 

Division, EGATi 
• Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,  

Working at EGATi
• Assistant Director - Resources Exploration and Assessment 

Division, EGAT

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• BOD’s Observer of PT Adaro Indonesia (AI)

วัน/เดือน/ปีเกิด:  4 ตุลาคม 2503 
Date of Birth:  October 4, 1960

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
Vice President – Corporate Planning and 

Portfolio Management Division

นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์
Mr. Sutthipan Jantanachotvong

(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 / Since November 1, 2015)
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Environmental Technology  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรกลยุทธ์จัดการดูแลบุคลากรท่ีส่งไปทำางานในต่างประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบัน OMEGA WORLD CLASS
• หลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร EGAT Leadership Development Program
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program II
• หลักสูตร EGAT Operation Management Program

ประวัติการทำางาน
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้จัดการโครงการพลังนำ้า ฝ่ายบริหารโครงการ  

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้จัดการส่วนประจำาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1  

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายประจำาสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 

• นักวิทยาศาสตร์ระดับ 11 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอ่ืน
• กรรมการบริษัทไฟฟ้านำ้าเง้ียบ 1 จำากัด

Education/Major Training 
• Master Degree of Science, King Mongkut’s Institute of  

Technology Thonburi 
• Bachelor Degree of Science in Fisheries, Kasetsart University
• Overseas Assignment International HRM & Outbound 

Investment, OMEGA WORLD CLASS
• Public - Policy Conflict Management through Peaceful Means 

Program, King Prajadhipok’s Institute
• Director Certification Program, IOD
• EGAT Leadership Development Program
• EGAT Get Ready Program II
• EGAT Operation Management Program

Work Experience
• Vice President - Project Management Division, EGATi 
• Manager, Hydro Power Project, Project Management Divison, EGATi
• Assistant Vice President, Business Development Divison 1, 

EGATi
• Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,  

Working at EGATi
• Scientist Level 11, Deputy Governor - Business Development, 

EGAT, Working at EGATi.

Directorship/Management Position in  
Other State Enterprises or Companies
• Board of Director of Nam Ngiep 1 Power Company Limited 

(NNP1PC)

วัน/เดือน/ปีเกิด:  10 เมษายน 2504 
Date of Birth:  April 10, 1961

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
Vice President – Project Management Division

นายประภาส พันธุ์อร่าม
Mr. Prapard Pan-aram
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 / Since October 1, 2017)

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี บัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• หลักสูตร TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019, 

Institute of Directors, London, United Kingdom
• หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP)  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้นำายุค 4.0 (ESDP AD 11)
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program for 

Executives (ENLP for Executives)
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGPR)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Professional Controller  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากร

ระหว่างประเทศ สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิิตยสภา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประวัติการทำางาน
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้จัดการส่วนการเงินและภาษี บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายประจำาสายงานรองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

• นักบัญชีระดับ 11 รองผู้ว่าการธุรกิจเก่ียวเน่ือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานท่ีบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

Education/Major Training 
• Master Degree of Accountancy, Chiang Mai University 
• Bachelor Degree of Accountancy, 2nd Class Honors,  

Prince of Songkla University
• TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019, 

Institute of Directors, London, United Kingdom
• Marketing Transformation Program (MTP), IRDP
• EGAT Enhancing Program (EEP)
• EGAT Assistant Development Level 11 (EGAT AD Level 11) 

(ESDP AD 11)
• EGAT New Leader Development Program for Executives 

(ENLP for Executives)
• EGAT Get Ready Program (EGPR)
• Certificate of Professional Controller Program, Federation of 

Accounting Professions under the Royal Patronage of His 
Majesty the King

• Certificate of Tax Law and International Tax Law Program,  
the Institute of Legal Education, Thai Bar Association

Work Experience
• Vice President - Accounting and Finance Division, EGATi 
• Assistant Vice President - Finance and Tax Department, EGATi
• Assistant Vice President - Accounting Department, EGATi
• Director to Deputy Governor - Finance and Accounting (CFO), 

EGAT, Working at EGATi
• Accountant Level 11, Deputy Governor - Power Business, 

EGAT, Working at EGATi

วัน/เดือน/ปีเกิด:  28 ธันวาคม 2510 
Date of Birth:  December 28, 1967

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 Vice President – Accounting and Finance Division

 นายชัยศรี ภูธิวุฒิ
Mr. Chaisri Phoothiwut

(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 / Since October 1, 2019)
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การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำาหรับบุคคลท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Ethical Leadership & Innovation Management
• หลักสูตร Managing People for Organizational Success 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Moody International Quality Assurance / Lead 

Auditor ISO 9001
• หลักสูตร Public Procurement System Phase 1: Public 

Procurement Operations
• หลักสูตร Strategic HR Leadership: Generating Organization 

Breakthroughs ASHRAM 2016, the Overseas Human 
Resources and Industry Development Association 

ประวัติการทำางาน
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายประจำาสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานท่ี 
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 

Education/Major Training 
• Master Degree of Arts (Industrial and Organizational 

Psychology), Thammasat University 
• Bachelor Degree of Arts (English), 2nd Class Honors, 

Chulalongkorn University
• Certificate Program, Business Law, Thammasat University 
• How to Develop a Risk Management Plan Program, IOD
• Ethical Leadership & Innovation Management Program
• Managing People for Organizational Success Program,  

Thammasat University
• Moody International Quality Assurance / Lead Auditor ISO 9001
• Public Procurement System Phase 1: Public Procurement 

Operations Program
• Strategic HR Leadership: Generating Organization 

Breakthroughs ASHRAM 2016, the Overseas Human Resources 
and Industry Development Association Program

Work Experience
• Vice President - Corporate Administration Division, EGATi
• Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,  

Working at EGATi

วัน/เดือน/ปีเกิด:  3 กันยายน 2506
Date of Birth:  September 3, 1963

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
Vice President – Corporate Administration Division

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
Ms. Noppavan Kanjanavan
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 / 
Since January 1, 2017 - September 30, 2020)

การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• หลักสูตร EGAT Assistant Director Development Program 

(EADP)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program for Chief (EEP)
• หลักสูตร EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP)
• หลักสูตร Control Self-Assessment: Facilitation Skills  

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรอบรม ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง 

สถาบันพระปกเกล้า 

ประวัติการทำางาน
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้ตรวจสอบภายในระดับ 11 สังกัดผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย
• หัวหน้าสายตรวจสอบภายใน 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Education/Major Training 
• Master Degree of Economics Program (Business Economics),  

National Institute of Development Administration
• Bachelor Degree of Accountancy, Thammasat University
• EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
• EGAT Enhancing Program for Chief (EEP)
• EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
• EGAT Get Ready Program (EGRP)
• Control Self-Assessment: Facilitation Skills Program,  

the Institute of Internal Auditors of Thailand
• Intermediate Certificate Course in Good Governance for Middle 

Level Executives, King Prajadhipok’s Institute

Work Experience
• Vice President - Corporate Administration Division, EGATi
• Internal Auditor Level 11 - Governor’s Office, EGAT
• Director, Internal Audit Line 2 - Internal Audit Office, EGAT

วัน/เดือน/ปีเกิด:  11 พฤศจิกายน 2512 
Date of Birth:  November 11, 1969

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
 Vice President – Corporate Administration Division

 นางชัชวรรณ กาญจนาวัชกร
Mrs. Chatchawan Kanjanawachakorn

(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 / Since November 1, 2020)

Executivesคณะผู้บริหาร82 รายงานประจำาปี 2563  //  กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล Annual Report 2020  //  EGAT International 83



การศึกษา/ประวัติการอบรมท่ีสำาคัญ
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  

University of Aberdeen, UK
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• เนติบัณฑิิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิิตยสภา
• วิชาว่าความ (ใบอนุญาตทนายความ) สภาทนายความ  

ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรผู้นำาตัวจริง สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร์ EGRP III 
• หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทำางาน
• ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
• ผู้จัดการส่วนสัญญา ฝ่ายกฎหมาย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

Education/Major Training 
• Master Degree of Law (International Commercial Law), 

University of Aberdeen, UK
• Bachelor Degree of Law, Assumption University
• Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• Barrister-at-Law, the Institute of Legal Education,  

Thai Bar Association
• Qualified to Practice Law in the Kingdom of Thailand,  

the Lawyers Council of Thailand under the Royal Patronage of  
His Majesty the King

• EGAT Get Ready Program (EGRP III), National Institute of 
Development Administration 

• Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) Program, IOD

Work Experience
• Vice President - Legal Division, EGATi
• Acting Vice President - Legal Division, EGATi
• Assistant Vice President - Contracts Department, Legal Division, 

EGATi

วัน/เดือน/ปีเกิด:  19 กันยายน 2517
Date of Birth:  September 19, 1974

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
Vice President – Legal Division

นายธนารัตน์ สุวรรณศรี
Mr. Tanarat Suwannasree
(เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 / Since November 1, 2020)
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance

บริษัทมีพันธกิจท่ีจะดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในประเทศ 

ท่ีไปลงทุนตามหลักการและแนวทางการกำากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ได้กำาหนดไว้ โดยมีความมุ่งม่ันในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือสร้าง 

มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างย่ังยืนในระยะยาว สร้างภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือขององค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

ตลอดจนยกระดับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้ทัดเทียมกับสากล

บริษัทได้ประกาศนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และให้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีเจตนารมณ์ 

ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเติบโต 

อย่างย่ังยืนและม่ันคง เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี

(1)  นำาหลักการกำากับดูแลท่ีดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

(2)  กำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีสำาคัญของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียง และวางแนวทาง 

การบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม รวมท้ังดำาเนินการตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบบัญชี รายงาน

ทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเช่ือถือ รวมท้ังป้องกันการทุจริต และมิให้มีการกระทำาผิดเก่ียวกับการให้และ

รับสินบนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้้อน

(3)  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตามบทบาทหน้าท่ี และตระหนักถึง 

ความสำาคัญและความจำาเป็นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

(4)  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการท่ีดีโดยคำานึงถึงผู้เก่ียวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม  

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

(5)  ส่งเสริมให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตามความเหมาะสม เพ่ือพิจารณากล่ันกรองงานท่ีมีความสำาคัญ 

อย่างรอบคอบ

(6)  ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ท้ังข้อมูลทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ 

ครบถ้วน เพียงพอ สมำ่าเสมอ และทันเวลาเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้รับข้อมูลสารสนเทศ

อย่างเท่าเทียมกัน

(7)  สนับสนุนให้มีระบบ มาตรการหรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด เพ่ือสกัดก้ันมิให้

เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการทำางาน

(8)  คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทต้องเป็นต้นแบบท่ีดีด้านจริยธรรมและคุณธรรม

(9)  มีระบบ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งบริหารท่ีสำาคัญทุกระดับ 

อย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

นอกจากน้ี บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายการงดรับ 

ของขวัญและของกำานัล เพ่ือการดำาเนินงานในทุกภารกิจสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้อีกด้วย

The mission of EGATi is to conduct business with sustainability based on good governance with care to society, 

economy and environment of the countries in which the Company has invested and in compliance with the Principles 

and Guidelines of Corporate Governance for State-Owned Enterprise B.E. 2562 (2019) of the State Enterprise Policy 

Office. The Company will operate its business with efficiency, full capacity, transparency and verifiability to create 

sustainable value for the Company in the long run. Moreover, the Company attempts to create good image and reliability 

for the stakeholders and to comply its corporate governance with the international standards.

Having an intent to promote the executive and employees to perform their duty with transparency, fairness and 

verifiability leading to the sustainable and stable growth, the Company has announced the management policy in 

accordance with the corporate governance as follows:

(1)  Complying strictly with the 6 principles of corporate governance, namely rule of law, morality, transparency, 

participation, accountability, cost-effectiveness

(2)  Informulating the Company’s vision, strategy, policy and important plans, risk factor and appropriate risk 

management must be considered. Internal control system must be complied to ensure that financial report 

and auditing is reliable. Anti-corruption, anti-bribery or conflict of interest is observed.

(3)  Process is available to promote the executives and employees to perform their duty with devotion and to realize 

the importance and necessity to prevent and fight against corruption.

(4) Promotion of good management taking into account 4 related parties, namely

 - State, society, community and environment 

 - Service users and stakeholders

 - Organizations

 - Employees

(5) Promotion of appointment of ad hoc committees to carefully consider important issues

(6)  Promotion of disclosure of information, both financial and non-financial, which is correct, reliable, complete, 

adequate, regularly and timely and in equitable manner to related persons and stakeholders

(7)  Promotion of the availability of the system, measure or guidelines of monitoring, inspecting and whistle-blowing 

of wrongdoing to prevent corruption in every working process

(8) The Board of Directors and the executives serve as the role model in ethics and morality.

(9) Transparent and fair nomination and selection system of persons for every important positons is available.

Moreover, to comply with the corporate governance which promotes transparency, fairness and verifiability,  

the Company has announced the anti-corruption and anti-bribery policy.
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด ตระหนักถึงคุณค่าและถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญท่ีสุดในการดำาเนินธุรกิจ  

ด้วยเช่ือม่ันว่าความสำาเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้างคุณค่าและเป็นแรงผลักดันสำาคัญในการ 

ขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความสำาเร็จตามพันธกิจอย่างย่ังยืน บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง บริษัทมุ่งม่ันพัฒนา 

เคร่ืองมือและระบบสารสนเทศบุคคลเพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้ตามเป้าหมาย ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา 

ขีดความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับค่านิยมองค์กร (Core Value) และสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบริษัท โดย 

ในปี 2563 บรษัิทกำาหนดใหมี้การทบทวนสมรรถนะหลกัให้สอดรับกับแผนธุรกิจ รวมถึงการประเมนิสมรรถนะหลกั เพ่ือดำาเนินการ 

จัดทำาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของบริษัท และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแนวทางของ 

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) อีกท้ังบริษัทยังให้การสนับสนุนกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร  

เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม 

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทภายใต้สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี 

บริษัทยังได้รณรงค์และส่ือสารค่านิยมองค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมการส่ือสารภายในองค์กร เพ่ือสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน อีกท้ังทำาให้บุคลากรทุกคนรับรู้และเข้าใจถึงทิศทางเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของบริษัท  

และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของความสำาเร็จขององค์กรอย่างย่ังยืน

EGATi considers human resource as the most 

valuable resource in business operation and believes 

that its success depends on quality of the employees 

which is an essential force in creating value and driving 

the business to sustainable achievement according to 

the mission of the Company. Therefore, it is the policy 

of EGATi to develop human resource to be competent, 

having integrity, accountability and is willing to undertake 

self- development regularly. To achieve the goal in human 

resource development which focuses on competency 

building based on core value and core competency, 

the Company has developed training tools and Human 

Resource Information System (HRIS). 

In 2020, EGATi’s core competency was reviewed to 

be consistent with the business plan. Core competency 

assessment was conducted for the purpose of preparing 

appropriate training courses. Moreover, employees were 

also encouraged to develop themselves according to 

individual development plan. Knowledge sharing among 

employees was supported by the Company so that 

they will have diverse knowledge and can increase work 

efficiency and competitiveness, in preparation for business 

competition under the situation of rapid technological 

changes. Furthermore, the Company has made a continuous 

campaign for core value by supporting activities of internal 

communication to strengthen good relations between the 

management and employees as well as raising awareness 

of the employees about direction and vision of the Company 

so that they can share its achievement sustainably. 

การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
Human Resource Development and Operational Improvement
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ค่านิยมองค์กร
บริษัทกำาหนดค่านิยม EGATi เพ่ือวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงพฤติกรรมในการทำางานของบุคลากรให้เป็น 

ในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอ้ือต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเป็นกรอบ 

ในการกำาหนดและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ เห็นความสำาคัญของ 

เพ่ือนร่วมงานและมีความพร้อมทำางานเป็นทีม และพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอ เพ่ือส่งเสริมความสำาเร็จขององค์กร

อย่างย่ังยืน 

Core Value
EGATi’s core value serves as cultural foundation of the Company which guides working behavior of the employees 

to be in the same direction aiming toward creating corporate culture which supports the achievement of the vision 

and business strategy. The core value also serves as a framework in human resource development by promoting 

the employees to be efficient, virtuous, accountable, considerate, be ready to work as a team and willing to develop 

themselves consistently to contribute to the success of the organization sustainably.

ในปี 2563 บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นรณรงค์ค่านิยมองค์กร A: Accountability เพ่ือให้บุคลากรทุกคน

ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย พัฒนางานท่ีปฏิบัติงาน ส่งผลให้ตลอดปี 2563 

บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึ้งเป็นกลไกท่ีทำาให้องค์กร

ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ท้ังน้ี การรณรงค์ค่านิยมองค์กรยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง

ค่านิยม EGATi ประกอบด้วย
EGATi’s core value comprises

ยึดถือความถูกต้องตามระเบีียบีวินัย จรรยาวิชาชีพ
ซืื่�อสัตย์สุจริต และตรวจสอบีได้

adhere to righteousness in accordance 
with rules and regulation, discipline, professional 

ethics, honesty and verifiability

confidence in organization 
and teamwork, acceptance of the difference, 

unity and compromise

เชื�อมั�นในองค์กรและทีีมงาน ยอมรับีในความต่าง 
สามัคคีและปรองดอง

กระตือรือร้น ตื�นตัว กล้าคิด 
กล้าเปลี�ยนแปลง ทัีนกาล ไม่ย่อท้ีอ

active, proactive, 
changeable, timely, never give up

ENERGETIC GOAL ORIENTED ACCOUNTABILITY INTEGRITYTRUST &TEAM

แน่วแน่ มุ่งมั�น อดทีน
เพื�อผลสำาเร็จร่วมกัน

unswerving, 
determined, patient for 

shared success

รู้หน้าทีี� รับีผิดชอบี พัฒนาตน 
พัฒนางาน เน้นคุณภาพ

aware of their duty, responsibility, 
self-development and work 

development, quality-oriented

In 2020, the policy of EGATi was to focus, initially, 

on the core value A (Accountability) in order to raise 
awareness of all employees about their responsibility 

for work. As a result, the Company could successfully 

achieve its business goal with all efforts of the employees. 

However, the campaign for core value will 

continue. 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Social Responsibility

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (บริษัท) ดำาเนินธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยความมุ่งม่ันในความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และเคารพต่อ 

หลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้อง โดยบริษทัดำาเนินการผ่านโครงการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร รวมท้ังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกกลุ่มท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างย่ังยืน 

ด้วยในปี 2563 ทุกภาคส่วนเผชิญกับความยากลำาบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) และบริษัทได้มีมาตรการช่วยเหลือด้านสังคม ดังน้ี

1  บริษัทส่ือสารอย่างต่อเน่ืองให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน  

ตลอดจนสร้างอุปนิสัยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเร่ิมต้นจากการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ท้ังของบริษัทและภาครัฐอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การงดเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมืออย่างสมำ่าเสมอ เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัท 

มีนโยบายการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความเส่ียงการติดเช้ือภายในบริษัท 

EGATi conducts business according to international standard principle with 

commitment to social responsibility based on sustainable development comprising 

governance, social care, economy, respect to human right and benefit of stakeholders. 

The Company has carried out social responsibility activities through different social 

development projects which are consistent with its strategies and direction in business 

operation with a focus on participation of internal and external stakeholders to achieve 

sustainable better quality of life.

In 2020, amidst difficult situation of COVID-19 pandemic in all sectors, EGATi  

had implemented preventative measures for employees to fight against the disease  

and provided social assistance as follows:

1  Communication with employees regularly to be aware of the spread of COVID -19 

pandemic and build the habit of social responsibility by following strictly  

the measures of the Company and the government in protection against  

the disease such as avoiding to take a trip abroad for work, social distancing, 

wearing hygienic face masks at all time, washing hands regularly, etc. Moreover,  

the Company had adopted the policy of “Work from Home” to reduce the risk 

of infection in the Company.
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2  บริษัทในฐานะผู้ลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจพลังงานใน 

ภูมิภาคอาเซี้ยน ได้ให้ความร่วมมือตลอดจนสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย และส่ิงจำาเป็น 

อ่ืน ๆ  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2563 บริษัทมอบเงินจำานวน 30,000 บาท ให้สมาคม 

การค้าดิจิทัลไทย ซ่ึ้งเป็นผู้ประสานงานส่งมอบกองทุนพิเศษ 

เพ่ือควบคุมและป้องกันไวรัส COVID-19 สหพันธ์การกุศล 

อู่ฮ่ัั่น นครอู่ฮ่ัั่น มณฑิลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 

ต่อมาบริษัทได้สนับสนุนเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี ในโครงการ  

“สู้ภัยโควิดในประเทศไทย” เป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท  

นอกจากน้ีบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซี้ย โดยผ่านทาง 

สถานเอกอัครราชทูตแต่ละประเทศ รวมเงินบริจาคมูลค่ากว่า  

400,000 บาท เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในแต่ละประเทศ 

ให้ผ่านพ้นวิกฤตท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว

3  EGATi ได้ดำาเนินการส่งเสริมสุขภาวะด้านโภชนาการของ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนในเมืองบอลิคัน แขวงบอลิคำาไซ้  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือเป็นการส่งเสริม

และป้องกันปัญหาพัฒนาการทางด้านกายภาพและการเรียนรู้ 

ของเด็กในโรงเรียนดังกล่าว ภายใต้ความร่วมมือของกรรมการ 

ปกครองบ้านพูโฮั่มไซ้ เมืองบอลิคันแขวงบอลิคำาไซ้ และบริษัท  

ไฟฟ้านำา้เงียบ 1 จำากัด โดยได้ทำาการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาหาร 

วัตถุดิบ และการจัดเตรียมอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาบ้านพูโฮั่มไซ้มีอาหารกลางวันท่ี 

ถูกหลักอนามัยและเพียงพอแก่การบริโภคเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ 

ด้านโภชนาการ

2  As an investor and business ally in ASEAN, EGATi gave cooperation as well as financial support, medical 

devices, hygienic face masks and other necessities at home and abroad. On February 14, 2020, the Company 

provided financial support of 30,000 Baht to the Thai Digital Trade Association which was the coordinator in 

delivering the donation to “Special Fund for Prevention and Control Corona Virus” of Wuhan Charity Federation, 

Wuhan City, Hubei Province, People’s Republic of China. Moreover, the Company donated a sum of 100,000 

Baht to Ramathibodi Foundation in the project of “Fight against COVID-19 in Thailand”. Furthermore, a total 

amount of 400,000 Baht was provided by the Company to Lao People’s Democratic Republic, Socialist 

Republic of Vietnam, Republic of the Union of Myanmar and Republic of Indonesia through the Embassy of 

each country to mitigate the difficulty and to overcome the crisis.

3  EGATi provided hygienic lunch to the pupils of community kindergarten with the cooperation of the Ban 

Phuhomxay Administrative Committee and Nam Ngiep 1 Power Company Limited. To promote nutritional 

health for physical development and learning process of the children, the Company provided cooking utensils 

and raw materials for lunch for pupils and educational personnel in a kindergarten in Ban Phuhomxay, Muang 

Bolikhan, Bolikhamxay Province, Lao People’s Democratic Republic.
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2563
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS



INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To The Shareholders and Board of Directors of
 EGAT International Company Limited

Opinion 
I have audited the accompanying statement of financial in which the equity method is applied and separate 

statements of EGAT International Company Limited (the Company) which comprise the statement of financial position 
in which the equity method is applied and separate statement of financial position as at December 31, 2020, the related 
statement of comprehensive income in which the equity method is applied and separate statement of comprehensive 
income, statement of changes in shareholders’ equity in which the equity method is applied and separate statement 
of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows in which the equity method is applied and separate 
statement 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 my opinion, the accompanying 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, 2020, its financial performance 
in which the equity method is applied and separate financial performance and its 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.

Basis for Opinion 
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 

are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. 
I am independent of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for 
Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the financial statements, 
and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit 
evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. 

Emphasis of Matters
I draw attention to Note 27 to the financial statement, which the Company had corrected the error in recording 

overstated withholding income tax on the dividend received from associated company in 2018. As a result, the Company 
had recognized an overstatement of assets and retained earnings. Therefore, the Company adjusted such transaction 
by the retrospective approach. The adjustments have been recognized appropriately in my opinion. 

Other Matters
The financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements of EGAT 

International Company Limited as at December 31, 2019 which are included as comparative information, were audited 
by another auditor who expressed an unqualified opinion thereon in report dated February 28, 2020.

รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต
เสนอ	 ผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
	 บริษััท	กฟผู้.	อินเตอร์เนชัั่�นแนล	จำำากัด

ความเห็น 
ข้�าพเจำ�าได�ตรวจำสอบงบการเงินท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและงบการเงินเฉพาะกิจำการข้องบริษััท	 กฟผู้.	 

อินเตอร์เนชัั่�นแนล	 จำำากัด	(บริษััท)	 ซ่ึ่�งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน	ท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและงบแสดงฐานะ 
การเงนิเฉพาะกจิำการ	ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	งบกำาไรข้าดท้นเบด็เสรจ็ำท่�แสดงเงนิลงท้นตามวธ่ิีส่วนได�เส่ยและงบกำาไรข้าดท้น 
เบ็ดเสร็จำเฉพาะกจิำการ	งบแสดงการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�นท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและงบแสดงการเปล่�ยนแปลง 
ส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�นเฉพาะกิจำการและงบกระแสเงินสดท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธี่ส่วนได�เส่ยและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจำการสำาหุ้รับ 
ปีสิ�นส้ดวันเด่ยวกัน	 และหุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและงบการเงินเฉพาะกิจำการ	 รวมถ่ืง 
สร้ปนโยบายการบัญช่ั่ท่�สำาคัญ

ข้�าพเจำ�าเห็ุ้นว่า	งบการเงนิท่�แสดงเงนิลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและงบการเงนิเฉพาะกจิำการข้�างต�นน้�แสดงฐานะการเงนิท่�แสดง 
เงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและฐานะการเงินเฉพาะกิจำการข้องบริษััท	กฟผู้.	อินเตอร์เนชัั่�นแนล	จำำากัด	ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	 
ผู้ลการดำาเนินงานท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและผู้ลการดำาเนินงานเฉพาะกิจำการ	 และกระแสเงินสดท่�แสดงเงินลงท้น 
ตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและกระแสเงินสดเฉพาะกิจำการสำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวันเด่ยวกัน	 โดยถ้ืกต�องตามท่�ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้�าพเจำ�าได�ปฏิิบตังิานตรวจำสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช่ั่	ความรับผิู้ดชั่อบข้องข้�าพเจำ�าได�กล่าวไว�ในวรรคความรับผิู้ดชั่อบ 

ข้องผู้้�สอบบญัช่ั่ต่อการตรวจำสอบงบการเงนิในรายงานข้องข้�าพเจำ�า	ข้�าพเจำ�าม่ความเปน็อิสระจำากบรษัิัทตามข้�อกำาหุ้นดจำรรยาบรรณ 
ข้องผู้้�ประกอบวิชั่าช่ั่พบัญช่ั่ท่�กำาหุ้นดโดยสภาวิชั่าช่ั่พบัญช่ั่	ในส่วนท่�เก่�ยวข้�องกับการตรวจำสอบงบการเงิน	และข้�าพเจำ�าได�ปฏิิบัติ 
ตามความรับผิู้ดชั่อบด�านจำรรยาบรรณอื�น	 ๆ	 ซ่ึ่�งเป็นไปตามข้�อกำาหุ้นดเหุ้ล่าน้�	 ข้�าพเจำ�าเชืั่�อว่าหุ้ลักฐานการสอบบัญช่ั่ท่�ข้�าพเจำ�า 
ได�รับเพ่ยงพอและเหุ้มาะสมเพื�อใชั่�เป็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็ุ้นข้องข้�าพเจำ�า	

ข�อม้ลและเหตุการณ์ที่เน�น
ข้�าพเจำ�าข้อใหุ้�สังเกตหุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินข้�อ	27	บริษััทได�ปรับปร้งแก�ไข้ข้�อผิู้ดพลาดเก่�ยวกับการบันท่กภาษ่ัเงินได� 

ถ้ืกหัุ้ก	ณ	ท่�จำา่ยข้องเงินปันผู้ลรับจำากบริษััทร่วมข้องปี	2561	ส้งไป	ทำาใหุ้�บริษััทรบัร้�สนิทรัพย์และกำาไรสะสมส้งไป	บริษััทได�ปรับปร้ง 
รายการดังกล่าว	โดยใชั่�วิธ่ีปรับย�อนหุ้ลัง	ข้�าพเจำ�าเห็ุ้นว่ารายการปรับปร้งดังกล่าวแสดงไว�อย่างเหุ้มาะสมแล�ว	

เรื่องอื่น
งบการเงินท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธี่ส่วนได�เส่ยและงบการเงินเฉพาะกิจำการ	ณ	วันท่�	31	ธีันวาคม	2562	ข้องบริษััท	กฟผู้.	

อินเตอร์เนชั่ั�นแนล	จำำากัด	ท่�แสดงเป็นข้�อม้ลเปร่ยบเท่ยบตรวจำสอบโดยผู้้�สอบบัญชั่่อื�น	ซึ่่�งแสดงความเหุ้็นอย่างไม่ม่เงื�อนไข้ตาม
รายงานลงวันท่�	28	ก้มภาพันธี์	2563	

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
Independent Auditor's Report
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ข�อม้ลอ่ืน 
ผู้้�บริหุ้ารเป็นผู้้�รับผิู้ดชั่อบต่อข้�อม้ลอื�น	 ข้�อม้ลอื�นประกอบด�วยข้�อม้ลซ่ึ่�งรวมอย่้ในรายงานประจำำาปีแต่ไม่รวมถ่ืงงบการเงิน 

และรายงานข้องผู้้�สอบบัญช่ั่ท่�อย่้ในรายงานนั�น	ซ่ึ่�งคาดว่ารายงานประจำำาปีจำะถ้ืกจัำดเตร่ยมใหุ้�ข้�าพเจำ�าภายหุ้ลังวันท่�ในรายงานข้อง 
ผู้้�สอบบัญช่ั่น้�	

ความเห็ุ้นข้องข้�าพเจำ�าต่องบการเงินไม่ครอบคล้มถ่ืงข้�อม้ลอื�นและข้�าพเจำ�าไม่ได�ใหุ้�ความเชืั่�อมั�นต่อข้�อม้ลอื�น	
ความรับผิู้ดชั่อบข้องข้�าพเจำ�าท่�เก่�ยวเน่�องกับการตรวจำสอบงบการเงิน	คือ	การอ่านและพิจำารณาว่าข้�อม้ลอื�นม่ความขั้ดแย�ง 

ท่�ม่สาระสำาคัญกับงบการเงินหุ้รือกับความร้�ท่�ได�รับจำากการตรวจำสอบข้องข้�าพเจำ�า	 หุ้รือปรากฏิว่า	 ข้�อม้ลอื�นม่การแสดงข้�อม้ลท่� 
ขั้ดต่อข้�อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญหุ้รือไม่	

เมื�อข้�าพเจำ�าได�อ่านรายงานประจำำาปี	หุ้ากข้�าพเจำ�าสร้ปได�ว่าม่การแสดงข้�อม้ลท่�ขั้ดต่อข้�อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญ	ข้�าพเจำ�า 
ต�องสื�อสารเรื�องดังกล่าวกับผู้้�ม่หุ้น�าท่�ในการกำากับด้แล	 เพื�อใหุ้�ผู้้�ม่หุ้น�าท่�ในการกำากับด้แลดำาเนินการแก�ไข้ข้�อม้ลท่�แสดงข้ัดต่อ 
ข้�อเท็จำจำริง

ความรับผิู้ดชีอบของผู้้�บริหารและผู้้�มีหน�าท่ีในการกำากับด้แลต่องบการเงิน
ผู้้�บริหุ้ารม่หุ้น�าท่�รับผิู้ดชั่อบในการจัำดทำาและนำาเสนองบการเงินท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและงบการเงินเฉพาะ 

กิจำการเหุ้ล่าน้�โดยถ้ืกต�องตามท่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิู้ดชั่อบเก่�ยวกับการควบค้มภายในท่�ผู้้�บริหุ้าร 
พิจำารณาว่าจำำาเป็นเพื�อใหุ้�สามารถืจัำดทำางบการเงินท่�ปราศจำากการแสดงข้�อม้ลท่�ขั้ดต่อข้�อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจำะเกิด 
จำากการท้จำริตหุ้รือข้�อผิู้ดพลาด	

ในการจัำดทำางบการเงินท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและงบการเงินเฉพาะกิจำการ	ผู้้�บริหุ้ารรับผิู้ดชั่อบในการประเมิน 
ความสามารถืข้องบริษััทในการดำาเนินงานต่อเน่�อง	 เปิดเผู้ยเรื�องท่�เก่�ยวกับการดำาเนินงานต่อเน่�อง	 และการใชั่�เกณฑ์์การบัญช่ั่ 
สำาหุ้รับการดำาเนินงานต่อเน่�อง	 เว�นแต่ผู้้�บริหุ้ารม่ความตั�งใจำท่�จำะเลิกบริษััทหุ้รือหุ้ย้ดดำาเนินงาน	 หุ้รือไม่สามารถืดำาเนินงาน 
ต่อเน่�องต่อไปได�

ผู้้�ม่หุ้น�าท่�ในการกำากับด้แลม่หุ้น�าท่�ในการสอดส่องด้แลกระบวนการในการจัำดทำารายงานทางการเงินข้องบริษััท

ความรับผิู้ดชีอบของผู้้�สอบบัญชีีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจำสอบข้องข้�าพเจำ�าม่วัตถ้ืประสงค์เพื�อใหุ้�ได�ความเชืั่�อมั�นอย่างสมเหุ้ต้สมผู้ลว่างบการเงินท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ี 

ส่วนได�เส่ยและงบการเงินเฉพาะกิจำการโดยรวมปราศจำากการแสดงข้�อม้ลท่�ขั้ดต่อข้�อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญหุ้รือไม่	ไม่ว่าจำะเกิด 
จำากการท้จำริตหุ้รือข้�อผิู้ดพลาด	และเสนอรายงานข้องผู้้�สอบบญัช่ั่ซ่ึ่�งรวมความเหุ้น็ข้องข้�าพเจำ�าอย่้ด�วย	ความเชืั่�อมั�นอย่างสมเหุ้ต้สมผู้ล 
คือความเชืั่�อมั�นในระดับส้ง	แต่ไม่ได�เป็นการรับประกันว่าการปฏิิบัติงานตรวจำสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช่ั่จำะสามารถืตรวจำพบ 
ข้�อม้ลท่�ขั้ดต่อข้�อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญท่�ม่อย่้ได�เสมอไป	 ข้�อม้ลท่�ขั้ดต่อข้�อเท็จำจำริงอาจำเกิดจำากการท้จำริตหุ้รือข้�อผิู้ดพลาด 
และถืือว่าม่สาระสำาคัญเมื�อคาดการณ์ได�อย่างสมเหุ้ต้สมผู้ลว่ารายการท่�ขั้ดต่อข้�อเท็จำจำริงแต่ละรายการหุ้รือท้กรายการรวมกัน 
จำะม่ผู้ลต่อการตัดสินใจำทางเศรษัฐกิจำข้องผู้้�ใชั่�งบการเงินจำากการใชั่�งบการเงินเหุ้ล่าน้�	

ในการตรวจำสอบข้องข้�าพเจำ�าตามมาตรฐานการสอบบัญช่ั่	 ข้�าพเจำ�าได�ใชั่�ด้ลยพินิจำและการสังเกตและสงสัยเย่�ยงผู้้�ประกอบ
วิชั่าช่ั่พตลอดการตรวจำสอบ	การปฏิิบัติงานข้องข้�าพเจำ�ารวมถ่ืง

•  ระบ้และประเมินความเส่�ยงจำากการแสดงข้�อม้ลท่�ขั้ดต่อข้�อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินท่�แสดงเงินลงท้น
ตามวิธ่ีสว่นได�เส่ยและงบการเงินเฉพาะกิจำการ	ไมว่า่จำะเกิดจำากการท้จำริตหุ้รือข้�อผิู้ดพลาด	ออกแบบและปฏิิบัติงานตาม
วิธ่ีการตรวจำสอบเพื�อตอบสนองต่อความเส่�ยงเหุ้ล่านั�น	และได�หุ้ลักฐานการสอบบัญช่ั่ท่�เพ่ยงพอและเหุ้มาะสมเพื�อเป็น 
เกณฑ์์ในการแสดงความเหุ้็นข้องข้�าพเจำ�า	 ความเส่�ยงท่�ไม่พบข้�อม้ลท่�ขั้ดต่อข้�อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญซ่ึ่�งเป็น
ผู้ลมาจำากการท้จำริตจำะส้งกว่าความเส่�ยงท่�เกิดจำากข้�อผิู้ดพลาด	 เน่�องจำากการท้จำริตอาจำเก่�ยวกับการสมร้�ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหุ้ลักฐาน	 การตั�งใจำละเว�นการแสดงข้�อม้ล	 การแสดงข้�อม้ลท่�ไม่ตรงตามข้�อเท็จำจำริงหุ้รือ 
การแทรกแซึ่งการควบค้มภายใน	

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 and my auditor’s report thereon. The annual report 
is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report. 

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form of 
assurance conclusion thereon. 

In connection with my audit of the financial statements, my 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 or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. 

When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with governance to correct the 
misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 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 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, 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 financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My 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 my 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 exists. 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, I exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. I also:

•  Identify and assess 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, design and perform audit procedures 
responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my 
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. 
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•  ทำาความเข้�าใจำในระบบการควบค้มภายในท่�เก่�ยวข้�องกับการตรวจำสอบ	 เพื�อออกแบบวิธ่ีการตรวจำสอบท่�เหุ้มาะสมกับ
สถืานการณ์	แต่ไม่ใช่ั่เพื�อวัตถ้ืประสงค์ในการแสดงความเห็ุ้นต่อความม่ประสิทธิีผู้ลข้องการควบค้มภายในข้องบริษััท

•  ประเมินความเหุ้มาะสมข้องนโยบายการบัญช่ั่ท่�ผู้้�บริหุ้ารใชั่�และความสมเหุ้ต้สมผู้ลข้องประมาณการทางบัญช่ั่และ 
การเปิดเผู้ยข้�อม้ลท่�เก่�ยวข้�องซ่ึ่�งจัำดทำาข่้�นโดยผู้้�บริหุ้าร

•  สร้ปเก่�ยวกับความเหุ้มาะสมข้องการใชั่�เกณฑ์์การบัญช่ั่สำาหุ้รับการดำาเนินงานต่อเน่�องข้องผู้้�บริหุ้ารและจำากหุ้ลักฐาน 
การสอบบัญช่ั่ท่�ได�รับ	สร้ปว่าม่ความไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคัญท่�เก่�ยวกับเหุ้ต้การณ์	หุ้รือสถืานการณ์ท่�อาจำเป็นเหุ้ต้ใหุ้�เกิด 
ข้�อสงสัยอย่างม่นัยสำาคัญต่อความสามารถืข้องบริษััทในการดำาเนินงานต่อเน่�องหุ้รือไม่	ถื�าข้�าพเจำ�าได�ข้�อสร้ปว่าม่ความ 
ไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคัญ	 ข้�าพเจำ�าต�องกล่าวไว�ในรายงานข้องผู้้�สอบบัญช่ั่ข้องข้�าพเจำ�าโดยใหุ้�ข้�อสังเกตถ่ืงการเปิดเผู้ย 
ข้�อม้ลในงบการเงนิท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ย	และงบการเงนิเฉพาะกิจำการท่�เก่�ยวข้�อง	หุ้รือถื�าการเปิดเผู้ยข้�อม้ล 
ดังกล่าวไม่เพ่ยงพอ	 ความเห็ุ้นข้องข้�าพเจำ�าจำะเปล่�ยนแปลงไป	 ข้�อสร้ปข้องข้�าพเจำ�าข่้�นอย่้กับหุ้ลักฐานการสอบบัญช่ั่ท่� 
ได�รับจำนถ่ืงวันท่�ในรายงานข้องผู้้�สอบบัญช่ั่ข้องข้�าพเจำ�า	อย่างไรก็ตาม	เหุ้ต้การณ์หุ้รือสถืานการณ์ในอนาคตอาจำเป็นเหุ้ต้ 
ใหุ้�บริษััทต�องหุ้ย้ดการดำาเนินงานต่อเน่�อง

•  ประเมินการนำาเสนอ	โครงสร�างและเน่�อหุ้าข้องงบการเงินท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและงบการเงินเฉพาะกิจำการ 
โดยรวม	 รวมถ่ืงการเปิดเผู้ยข้�อม้ลว่างบการเงินท่�แสดงเงินลงท้นตามวิธ่ีส่วนได�เส่ยและงบการเงินเฉพาะกิจำการแสดง 
รายการและเหุ้ต้การณ์ในร้ปแบบท่�ทำาใหุ้�ม่การนำาเสนอข้�อม้ลโดยถ้ืกต�องตามท่�ควรหุ้รือไม่

ข้�าพเจำ�าได�สื�อสารกับผู้้�ม่หุ้น�าท่�ในการกำากับด้แลในเรื�องต่าง	ๆ	ท่�สำาคัญ	ซ่ึ่�งรวมถ่ืงข้อบเข้ตและช่ั่วงเวลาข้องการตรวจำสอบ 
ตามท่�ได�วางแผู้นไว�	 ประเด็นท่�ม่นัยสำาคัญท่�พบจำากการตรวจำสอบ	 รวมถ่ืงข้�อบกพร่องท่�ม่นัยสำาคัญในระบบการควบค้มภายใน 
หุ้ากข้�าพเจำ�าได�พบในระหุ้ว่างการตรวจำสอบข้องข้�าพเจำ�า

ผู้้�สอบบัญช่ั่ท่�รับผิู้ดชั่อบงานสอบบัญช่ั่และการนำาเสนอรายงานฉบับน้�คือ	นางสาวส้ลลิต	อาดสว่าง

•  Obtain 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.

•  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management.

•  Conclude 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 I conclude that a 
material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report 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 my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained 
up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to cease 
to continue as a going concern.

•  Evaluate 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. 

I communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit 
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report is Miss Sulalit 
Ardsawang.

(น�งส�วสุลลิต อ�ดสว่�ง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517

(Miss Sulalit Ardsawang)
Certified Public Accountant  

Registration No. 7517

Dharmniti Auditing Company Limited
Bangkok, Thailand
March 8, 2021

บรษิัทั	สอบบญัช่ั่ธีรรมนิติ	จำำากัด
กร้งเทพมหุ้านคร
วันท่�	8	ม่นาคม	2564
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สินทรัพย์

หมายเหตุ

บาท 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 1
 มกราคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 6 	277,287,092.59	 	441,972,106.50	 	3,534,997,771.60	 	277,287,092.59	 	441,972,106.50	 	3,534,997,771.60	

ล้กหุ้น้�การค�า 7 	608,226.00	 	814,184.00	 	1,314,138.00	 	608,226.00	 	814,184.00	 	1,314,138.00	

ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 8 	65,718,566.36	 	119,010,832.75	 	41,836,882.49	 	65,718,566.36	 	119,010,832.75	 	41,836,882.49	

เงินปันผู้ลค�างรับจำากบริษััทร่วม - 	250,615,299.16	 	277,850,373.95	 - 	250,615,299.16	 	277,850,373.95	

สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น 9 	5,595,235,642.67	 	4,912,176,824.41	 	2,513,574,493.40	 	5,595,235,642.67	 	4,912,176,824.41	 	2,513,574,493.40	

รวมสิินทรัพย์์หมุนเวีย์น 	5,938,849,527.62	 	5,724,589,246.82	 	6,369,573,659.44	 	5,938,849,527.62	 	5,724,589,246.82	 	6,369,573,659.44	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงท้นในบริษััทร่วม 10 	11,138,494,496.33	 	11,480,199,838.65	 	11,414,666,193.61	 	14,699,547,415.18	 	14,699,547,415.18	 	14,116,283,434.06	

อ้ปกรณ์ 11 	1,953,525.90	 	2,689,786.54	 	3,390,680.19	 	1,953,525.90	 	2,689,786.54	 	3,390,680.19	

สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน 12 	8,163,698.01	 	978,482.82	 	1,142,009.13	 	8,163,698.01	 	978,482.82	 	1,142,009.13	

ค่าพัฒนาโครงการรอเร่ยกเก็บ 13 	512,180,289.51	 	469,678,676.30	 	486,730,579.66	 	512,180,289.51	 	469,678,676.30	 	486,730,579.66	

สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่ 14 	1,791,195.56	 	1,301,535.96	 	1,057,661.83	 	1,791,195.56	 	1,301,535.96	 	1,057,661.83	

สินทรัพย์ไม่หุ้ม้นเว่ยนอื�น 	26,045,411.28	 	40,464,368.87	 	23,048,884.20	 	26,045,411.28	 	40,464,368.87	 	23,048,884.20	

รวมสิินทรัพย์์ไม่หมุนเวีย์น 	11,688,628,616.59	 	11,995,312,689.14	 	11,930,036,008.62	 	15,249,681,535.44	 	15,214,660,265.67	 	14,631,653,249.07	

รวมสิินทรัพย์์ 	17,627,478,144.21	 	17,719,901,935.96	 	18,299,609,668.06	 	21,188,531,063.06	 	20,939,249,512.49	 	21,001,226,908.51	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ASSETS

Notes

Baht

Financial statements in which the equity  
method is applied

Separate financial statements

As at December 
31, 2020

As at December 
31, 2019 
(Restated)

As at January  
1, 2019 

(Restated)

As at December 
31, 2020

As at December 
31, 2019 
(Restated)

As at January  
1, 2019 

(Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents 6 	277,287,092.59	 	441,972,106.50	 	3,534,997,771.60	 	277,287,092.59	 	441,972,106.50	 	3,534,997,771.60	

Trade receivables 7 	608,226.00	 	814,184.00	 	1,314,138.00	 	608,226.00	 	814,184.00	 	1,314,138.00	

Other current receivables 8 	65,718,566.36	 	119,010,832.75	 	41,836,882.49	 	65,718,566.36	 	119,010,832.75	 	41,836,882.49	

Accrued dividend income from 

associates - 	250,615,299.16	 	277,850,373.95	 - 	250,615,299.16	 	277,850,373.95	

Other current financial assets 9 	5,595,235,642.67	 	4,912,176,824.41	 	2,513,574,493.40	 	5,595,235,642.67	 	4,912,176,824.41	 	2,513,574,493.40	

Total current assets 	5,938,849,527.62	 	5,724,589,246.82	 	6,369,573,659.44	 	5,938,849,527.62	 	5,724,589,246.82	 	6,369,573,659.44	

Non-current assets
Investment in associates 10 	11,138,494,496.33	 	11,480,199,838.65	 	11,414,666,193.61	 	14,699,547,415.18	 	14,699,547,415.18	 	14,116,283,434.06	

Equipment 11 	1,953,525.90	 	2,689,786.54	 	3,390,680.19	 	1,953,525.90	 	2,689,786.54	 	3,390,680.19	

Intangible assets 12 	8,163,698.01	 	978,482.82	 	1,142,009.13	 	8,163,698.01	 	978,482.82	 	1,142,009.13	

Project development costs - for 

collection

13

	512,180,289.51	 	469,678,676.30	 	486,730,579.66	 	512,180,289.51	 	469,678,676.30	 	486,730,579.66	

Deferred tax assets 14 	1,791,195.56	 	1,301,535.96	 	1,057,661.83	 	1,791,195.56	 	1,301,535.96	 	1,057,661.83	

Other non-current assets 	26,045,411.28	 	40,464,368.87	 	23,048,884.20	 	26,045,411.28	 	40,464,368.87	 	23,048,884.20	

Total non-current assets 	11,688,628,616.59	 	11,995,312,689.14	 	11,930,036,008.62	 	15,249,681,535.44	 	15,214,660,265.67	 	14,631,653,249.07	

Total assets 	17,627,478,144.21	 	17,719,901,935.96	 	18,299,609,668.06	 	21,188,531,063.06	 	20,939,249,512.49	 	21,001,226,908.51	

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

As at December 31, 2020
Statement of Financial Position

หุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหุ้น่�งข้องงบการเงินน้� Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

(นายสันติชัั่ย	โอสถืภวภ้ษิัต)
รองกรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่อาว้โส
รักษัาการ	กรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่
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หนี้สินและส่วนของผู้้�ถือหุ�น

หมายเหตุ

บาท 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

หนี้สินหมุนเวียน
เจำ�าหุ้น้�การค�า 15 	3,836,415.64	 	2,080,239.48	 	2,518,636.82	 	3,836,415.64	 	2,080,239.48	 	2,518,636.82	

เจำ�าหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 16 	35,761,072.40	 	32,364,336.74	 	38,131,637.55	 	35,761,072.40	 	32,364,336.74	 	38,131,637.55	

หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่าส่วนท่�ถ่ืงกำาหุ้นด

ชั่ำาระภายในหุ้น่�งปี 18 	565,513.67	 	531,206.03	 	498,979.71	 	565,513.67	 	531,206.03	 	498,979.71	

หุ้น้�สินหุ้ม้นเว่ยนอื�น 17 	2,368,781.04	 	881,457.04	 	1,062,611.21	 	2,368,781.04	 	881,457.04	 	1,062,611.21	

รวมหน้�สิินหมุนเวีย์น 	42,531,782.75	 	35,857,239.29	 	42,211,865.29	 	42,531,782.75	 	35,857,239.29	 	42,211,865.29	

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า 18 	653,910.75	 	1,219,424.42	 	1,750,630.45	 	653,910.75	 	1,219,424.42	 	1,750,630.45	

ประมาณการหุ้น้�สินผู้ลประโยชั่น์พนักงาน 19 	8,945,539.18	 	6,523,994.00	 	5,349,497.00	 	8,945,539.18	 	6,523,994.00	 	5,349,497.00	

เจำ�าหุ้น้�ค่าหุ้้�น-กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน 5 	4,878,398,200.00	 	4,898,504,950.00	 	5,267,290,200.00	 	4,878,398,200.00	 	4,898,504,950.00	 	5,267,290,200.00	

รวมหน้�สิินไม่หมุนเวีย์น 	4,887,997,649.93	 	4,906,248,368.42	 	5,274,390,327.45	 	4,887,997,649.93	 	4,906,248,368.42	 	5,274,390,327.45	

รวมหน้�สิิน 	4,930,529,432.68	 	4,942,105,607.71	 	5,316,602,192.74	 	4,930,529,432.68	 	4,942,105,607.71	 	5,316,602,192.74	

ส่วนของผู้้�ถือหุ�น
ท้นเรือนหุ้้�น

ท้นจำดทะเบ่ยน

หุ้้�นสามัญ	1,219,740,000	หุ้้�น	 

ม้ลค่าหุ้้�นละ	10	บาท 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	

ท้นท่�ออกและชั่ำาระแล�ว

หุ้้�นสามัญ	1,219,740,000	หุ้้�น	 

ม้ลค่าหุ้้�นละ	10	บาท 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	

กำาไรสะสม

จัำดสรรแล�ว	-	สำารองตามกฎหุ้มาย 	199,320,648.30	 	183,403,148.30	 	125,110,900.00	 	199,320,648.30	 	183,403,148.30	 	125,110,900.00	

ยังไม่ได�จัำดสรร 	1,331,367,151.36	 	1,276,224,656.18	 	1,114,061,804.21	 	3,861,280,982.08	 	3,616,340,756.48	 	3,362,113,815.77	

องค์ประกอบอื�นข้องส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น  (1,031,139,088.13) 	(879,231,476.23) 	(453,565,228.89) - - -

รวมสิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น 	12,696,948,711.53	 	12,777,796,328.25	 	12,983,007,475.32	 	16,258,001,630.38	 	15,997,143,904.78	 	15,684,624,715.77	

รวมหน้�สิินและสิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น 	17,627,478,144.21	 	17,719,901,935.96	 	18,299,609,668.06	 	21,188,531,063.06	 	20,939,249,512.49	 	21,001,226,908.51	

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

Notes

Baht 

Financial statements in which the equity  
method is applied

Separate financial statements

As at December 
31, 2020

As at December 
31, 2019 
(Restated)

As at January  
1, 2019 

(Restated)

As at December 
31, 2020

As at December 
31, 2019 
(Restated)

As at January  
1, 2019 

(Restated)

Current liabilities
Trade payables 15 	3,836,415.64	 	2,080,239.48	 	2,518,636.82	 	3,836,415.64	 	2,080,239.48	 	2,518,636.82	

Other current payables 16 	35,761,072.40	 	32,364,336.74	 	38,131,637.55	 	35,761,072.40	 	32,364,336.74	 	38,131,637.55	

Current portion of financial lease 

liabilities 18 	565,513.67	 	531,206.03	 	498,979.71	 	565,513.67	 	531,206.03	 	498,979.71	

Others current liabilities 17 	2,368,781.04	 	881,457.04	 	1,062,611.21	 	2,368,781.04	 	881,457.04	 	1,062,611.21	

Total current liabilities 	42,531,782.75	 	35,857,239.29	 	42,211,865.29	 	42,531,782.75	 	35,857,239.29	 	42,211,865.29	

Non-current liabilities
Financial lease liabilities 18 	653,910.75	 	1,219,424.42	 	1,750,630.45	 	653,910.75	 	1,219,424.42	 	1,750,630.45	

Employee benefit obligations 19 	8,945,539.18	 	6,523,994.00	 	5,349,497.00	 	8,945,539.18	 	6,523,994.00	 	5,349,497.00	

Share payable - related party 5 	4,878,398,200.00	 	4,898,504,950.00	 	5,267,290,200.00	 	4,878,398,200.00	 	4,898,504,950.00	 	5,267,290,200.00	

Total non-current liabilities 	4,887,997,649.93	 	4,906,248,368.42	 	5,274,390,327.45	 	4,887,997,649.93	 	4,906,248,368.42	 	5,274,390,327.45	

Total liabilities 	4,930,529,432.68	 	4,942,105,607.71	 	5,316,602,192.74	 	4,930,529,432.68	 	4,942,105,607.71	 	5,316,602,192.74	

Shareholders’ equity
Share capital

Authorized share capital

1,219,740,000	ordinary	shares,	

Baht 10 par value 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	

Issued and fully paid-up

1,219,740,000	ordinary	shares,	

Baht 10 par value 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	 	12,197,400,000.00	

Retained earnings

Appropriated - legal reserve  	199,320,648.30	 	183,403,148.30	 	125,110,900.00	 	199,320,648.30	 	183,403,148.30	 	125,110,900.00	

Unappropriated 	1,331,367,151.36	 	1,276,224,656.18	 	1,114,061,804.21	 	3,861,280,982.08	 	3,616,340,756.48	 	3,362,113,815.77	

Other components of shareholders’ 

equity  (1,031,139,088.13) 	(879,231,476.23) 	(453,565,228.89) - - -

Total shareholders’ equity 	12,696,948,711.53	 	12,777,796,328.25	 	12,983,007,475.32	 	16,258,001,630.38	 	15,997,143,904.78	 	15,684,624,715.77	

Total liabilities and shareholders’ equity 	17,627,478,144.21	 	17,719,901,935.96	 	18,299,609,668.06	 	21,188,531,063.06	 	20,939,249,512.49	 	21,001,226,908.51	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

As at December 31, 2020
Statement of Financial Position (Cont.)

หุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหุ้น่�งข้องงบการเงินน้� Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

(นายสันติชัั่ย	โอสถืภวภ้ษิัต)
รองกรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่อาว้โส
รักษัาการ	กรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่
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หมายเหตุ

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  
ตามวิธีส่วนได�เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

รายได�
รายได�เงินปันผู้ลจำากบริษััทร่วม 5,	10.2 - - 	409,736,041.88	 	375,669,869.21	

รายได�จำากการใหุ้�บริการ 20 	3,800,287.61	 	4,585,346.00	 	3,800,287.61	 	4,585,346.00	

รายได�อื�น

ดอกเบ่�ยรับ 	86,629,914.25	 	141,940,403.43	 	86,629,914.25	 	141,940,403.43	

กำาไรจำากอัตราแลกเปล่�ยน 	3,463,972.54	 	35,853,697.13	 	3,463,972.54	 	35,853,697.13	

อื�น	ๆ 	145,980.47	 	536,415.53	 	145,980.47	 	536,415.53	

รวมรายได� 	94,040,154.87	 	182,915,862.09	 	503,776,196.75	 	558,585,731.30	

ค่าใชี�จ่าย
ต�นท้นการใหุ้�บริการ 21 	2,220,999.16	  3,270,818.32 	2,220,999.16	  3,270,818.32 

ค่าใชั่�จ่ำายในการบริหุ้าร 22 	155,521,891.26	 	159,575,489.28	 	155,521,891.26	 	159,575,489.28	

รวมค่าใชั่�จ่ำาย 23 	157,742,890.42	 	162,846,307.60	 	157,742,890.42	 	162,846,307.60	

กำาไร	(ข้าดท้น)	จำากกิจำกรรมดำาเนินงาน 	(63,702,735.55) 	20,069,554.49	 	346,033,306.33	 	395,739,423.70	

ต�นท้นทางการเงิน 	94,743.97	 	126,970.29	 	94,743.97	 	126,970.29	

ส่วนแบ่งกำาไรจำากเงินลงท้นในบริษััทร่วม 10.2  207,171,280.21 	285,531,445.55	  -  - 

กำาไรก่อนค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได� 	143,373,800.69	 	305,474,029.75	 	345,938,562.36	 	395,612,453.41	

ค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได� 24 	73,250,366.02	 	83,093,264.40	 	73,250,366.02	 	83,093,264.40	

กำาไรสำาหุ้รับปี 	70,123,434.67	 	222,380,765.35	 	272,688,196.34	 	312,519,189.01	

กำาไรข้าดท้นเบ็ดเสร็จำอื�น:

รายการท่�อาจำถ้ืกจัำดประเภทใหุ้ม่ไว�ในกำาไรหุ้รือข้าดท้นในภายหุ้ลัง

ผู้ลต่างข้องอัตราแลกเปล่�ยนจำากการแปลงค่างบการเงิน 	(6,230,549.04) 	(308,618,133.46)  -  - 

ผู้ลข้าดท้นจำากการป้องกันความเส่�ยงกระแสเงินสด 	(145,677,062.86) 	(139,011,346.61)  -  - 

ส่วนแบ่งกำาไรเบ็ดเสร็จำอื�นในบริษััทร่วม  - 	21,963,232.73	  -  - 

	(151,907,611.90) 	(425,666,247.34)  -  - 

รายการท่�จำะไม่ถ้ืกจัำดประเภทใหุ้ม่ไว�ในกำาไรหุ้รือข้าดท้นในภายหุ้ลัง

ส่วนแบ่งกำาไร	(ข้าดท้น)	เบ็ดเสร็จำอื�นในบริษััทร่วม 	12,767,031.25	 	(1,925,665.08)  -  - 

ผู้ลกำาไรจำากการประมาณการตามหุ้ลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	ส้ทธิีจำากภาษ่ัเงินได� 	366,929.26	  - 	366,929.26	  - 

	13,133,960.51	 	(1,925,665.08) 	366,929.26	  - 

กำาไร	(ข้าดท้น)	เบ็ดเสร็จำอื�นสำาหุ้รับปี	-	ส้ทธิีจำากภาษ่ัเงินได� 	(138,773,651.39) 	(427,591,912.42) 	366,929.26	  - 

กำาไร	(ข้าดท้น)	เบ็ดเสร็จำรวมสำาหุ้รับปี 	(68,650,216.72) 	(205,211,147.07) 	273,055,125.60	 	312,519,189.01	

กำาไรต่อหุ้้�นขั้�นพื�นฐาน 25

กำาไรสำาหุ้รับปี 	0.06	  0.18  0.22 	0.26	

Notes

Baht 

Financial statements in which  
the equity method is applied

Separate financial statements

2020 2019  
(Restated)

2020 2019  
(Restated)

REVENUES

Dividend income from associates 5,	10.2  -  - 	409,736,041.88	 	375,669,869.21	

Revenue from services 20 	3,800,287.61	 	4,585,346.00	 	3,800,287.61	 	4,585,346.00	

Other income

Interest income 	86,629,914.25	 	141,940,403.43	 	86,629,914.25	 	141,940,403.43	

Gain on exchange rate 	3,463,972.54	 	35,853,697.13	 	3,463,972.54	 	35,853,697.13	

Others 	145,980.47	 	536,415.53	 	145,980.47	 	536,415.53	

Total revenues 	94,040,154.87	 	182,915,862.09	 	503,776,196.75	 	558,585,731.30	

EXPENSES

Cost of services 21 	2,220,999.16	  3,270,818.32 	2,220,999.16	  3,270,818.32 

Administrative expenses 22 	155,521,891.26	 	159,575,489.28	 	155,521,891.26	 	159,575,489.28	

Total expenses 23 	157,742,890.42	 	162,846,307.60	 	157,742,890.42	 	162,846,307.60	

Profit (loss) from operating activities 	(63,702,735.55) 	20,069,554.49	 	346,033,306.33	 	395,739,423.70	

Finance costs 	94,743.97	 	126,970.29	 	94,743.97	 	126,970.29	

Share of profit from investment in associates 10.2  207,171,280.21 	285,531,445.55	  -  - 

Profit before income tax expenses 	143,373,800.69	 	305,474,029.75	 	345,938,562.36	 	395,612,453.41	

Income tax expenses 24 	73,250,366.02	 	83,093,264.40	 	73,250,366.02	 	83,093,264.40	

Profit for the year 	70,123,434.67	 	222,380,765.35	 	272,688,196.34	 	312,519,189.01	

Other comprehensive income:

Components of other comprehensive income that will be reclassified to profit 

or loss

Exchange differences on translating financial statements 	(6,230,549.04) 	(308,618,133.46)  -  - 

Loss on cash flow hedges 	(145,677,062.86) 	(139,011,346.61)  -  - 

Share of other comprehensive income of associates  - 	21,963,232.73	  -  - 

	(151,907,611.90) 	(425,666,247.34)  -  - 

Components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit 

or loss

Share of other comprehensive income (loss) of associates 	12,767,031.25	 	(1,925,665.08)  -  - 

Actuarials gain on the defined employee benefit plans, net income tax 	366,929.26	  - 	366,929.26	  - 

	13,133,960.51	 	(1,925,665.08) 	366,929.26	  - 

Other comprehensive income (loss) for the year 	(138,773,651.39) 	(427,591,912.42) 	366,929.26	  - 

Total comprehensive income (loss) for the year 	(68,650,216.72) 	(205,211,147.07) 	273,055,125.60	 	312,519,189.01	

Basic earnings per share 25

Profit for the year 	0.06	  0.18  0.22 	0.26	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

For the Year Ended December 31, 2020
Statement of Comprehensive Income

หุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหุ้น่�งข้องงบการเงินน้� Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

(นายสันติชัั่ย	โอสถืภวภ้ษิัต)
รองกรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่อาว้โส
รักษัาการ	กรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่
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หมายเหตุ

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ�น
ที่ออกและชีำาระแล�ว 

กำาไรสะสม รวมส่วนของผู้้�ถือหุ�น

จัดสรรแล�ว -
สำารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได�จัดสรร

ยอดยกมา	ณ	วันท่�	1	มกราคม	2562	(ตามท่�รายงานไว�) 	12,197,400,000.00	 	125,110,900.00	 	3,366,923,354.66	 	15,689,434,254.66	

แก�ไข้ข้�อผิู้ดพลาด

ปรับปร้งภาษ่ัเงินได�ถ้ืกหัุ้ก	ณ	ท่�จ่ำายข้องปี	2561 

ท่�บันท่กไว�ส้งไป 27  -  - 	(4,809,538.89) 	(4,809,538.89)

ยอดคงเหุ้ลือหุ้ลังปรับปร้ง	ณ	วันท่�	1	มกราคม	2562 	12,197,400,000.00	 	125,110,900.00	 	3,362,113,815.77	 	15,684,624,715.77	

สำารองตามกฎหุ้มาย 26  - 	58,292,248.30	 	(58,292,248.30)  - 

กำาไรเบ็ดเสร็จำรวมสำาหุ้รับปี	(ปรับปร้งใหุ้ม่) 26  -  - 	312,519,189.01	 	312,519,189.01	

ยอดคงเหุ้ลือ	ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2562	(ปรับปร้งใหุ้ม่) 	12,197,400,000.00	 	183,403,148.30	 	3,616,340,756.48	 	15,997,143,904.78	

สำารองตามกฎหุ้มาย 26  - 	15,917,500.00	 	(15,917,500.00)  - 

เงินปันผู้ลจ่ำาย 26  -  - 	(12,197,400.00) 	(12,197,400.00)

กำาไรเบ็ดเสร็จำรวมสำาหุ้รับปี  -  - 	273,055,125.60	 	273,055,125.60	

ยอดคงเหุ้ลือ	ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2563 	12,197,400,000.00	 	199,320,648.30	 	3,861,280,982.08	 	16,258,001,630.38	

Notes

Baht

Separate financial statements

Issued and
paid-up

share capital

Retained earnings Total 
shareholders’ 

equity  Appropriated to
Legal reserve

Unappropriated

Balance as at January 1, 2019 (as reported) 	12,197,400,000.00	 	125,110,900.00	 	3,366,923,354.66	 	15,689,434,254.66	

The error correction 

Adjust overstatement of withholding income tax 

in 2018 27  -  - 	(4,809,538.89) 	(4,809,538.89)

Balance after adjustment as at January 1, 2019 	12,197,400,000.00	 	125,110,900.00	 	3,362,113,815.77	 	15,684,624,715.77	

Legal reserve 26  - 	58,292,248.30	 	(58,292,248.30)  - 

Total comprehensive income for the year (restated) 26  -  - 	312,519,189.01	 	312,519,189.01	

Balance as at December 31, 2019 (restated) 	12,197,400,000.00	 	183,403,148.30	 	3,616,340,756.48	 	15,997,143,904.78	

Legal reserve 26  - 	15,917,500.00	 	(15,917,500.00)  - 

Dividend payment 26  -  - 	(12,197,400.00) 	(12,197,400.00)

Total comprehensive income for the year  -  - 	273,055,125.60	 	273,055,125.60	

Balance as at December 31, 2020 	12,197,400,000.00	 	199,320,648.30	 	3,861,280,982.08	 	16,258,001,630.38	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

For the Year Ended December 31, 2020
Statement of Changes in Shareholders' Equity (Cont.)

(นายสันติชัั่ย	โอสถืภวภ้ษิัต)
รองกรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่อาว้โส
รักษัาการ	กรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่

หุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหุ้น่�งข้องงบการเงินน้� Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได�เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได� 	143,373,800.69	 	305,474,029.75	 	345,938,562.36	 	395,612,453.41	

รายการปรับปร้งกระทบกำาไรก่อนค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�เป็นเงินสดรับ 
(จ่ำาย)	จำากกิจำกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 	937,338.63	 	929,869.35	 	937,338.63	 	929,869.35	

ค่าตัดจำำาหุ้น่าย 	350,006.81	 	631,544.31	 	350,006.81	 	631,544.31	

ข้าดท้นจำากการข้ายสินทรัพย์ 	4,140.86	 	9,312.60	 	4,140.86	 	9,312.60	

ค่าใชั่�จ่ำายผู้ลประโยชั่น์พนักงาน 	2,880,206.75	 	1,174,497.00	 	2,880,206.75	 	1,174,497.00	

(กำาไร)	ข้าดท้นจำากอัตราแลกเปล่�ยนท่�ยังไม่เกิดข่้�นจำริง 	(13,985,813.59) 	8,091,618.61	 	(13,985,813.59) 	8,091,618.61	

ส่วนแบ่งกำาไรจำากเงินลงท้นในบริษััทร่วม  (207,171,280.21) 	(285,531,445.55)  -  - 

เงินปันผู้ลรับจำากบริษััทร่วม  -  - 	(409,736,041.88) 	(375,669,869.21)

ดอกเบ่�ยรับ 	(86,629,914.25) 	(141,940,403.43) 	(86,629,914.25) 	(141,940,403.43)

ดอกเบ่�ยจ่ำาย 	94,743.97	 	126,970.29	 	94,743.97	 	126,970.29	

ข้าดท้นจำากการดำาเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลง	 
ในสินทรัพย์และหุ้น้�สินดำาเนินงาน 	(160,146,770.34) 	(111,034,007.07) 	(160,146,770.34) 	(111,034,007.07)

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ�มข่้�น)	ลดลง

ล้กหุ้น้�การค�า 	205,958.00	 	499,954.00	 	205,958.00	 	499,954.00	

ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 	52,958,142.56	 	(35,651,430.07) 	52,958,142.56	 	(35,651,430.07)

หุ้น้�สินดำาเนินงานเพิ�มข่้�น	(ลดลง)

เจำ�าหุ้น้�การค�า 	1,847,274.51	 	(525,080.53) 	1,847,274.51	 	(525,080.53)

เจำ�าหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 	5,631,596.18	 	(7,973,608.40) 	5,631,596.18	 	(7,973,608.40)

หุ้น้�สินหุ้ม้นเว่ยนอื�น 	1,487,324.00	 	(181,154.17) 	1,487,324.00	 	(181,154.17)

เงินสดจ่ำายจำากการดำาเนินงาน 	(98,016,475.09) 	(154,865,326.24) 	(98,016,475.09) 	(154,865,326.24)

เงินสดรับจำากดอกเบ่�ย 	2,537,018.57	 	32,324,057.80	 	2,537,018.57	 	32,324,057.80	

เงินสดจ่ำายภาษ่ัเงินได� 	(99,877,169.21) 	(100,752,623.20) 	(99,877,169.21) 	(100,752,623.20)

เงินสดส้ทธิีใชั่�ไปในกิจำกรรมดำาเนินงาน 	(195,356,625.73) 	(223,293,891.64) 	(195,356,625.73) 	(223,293,891.64)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำายส้ทธิีเพื�อสินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น 	(716,837,607.01)  (2,787,171,928.78) 	(716,837,607.01)  (2,787,171,928.78)

เงินสดจ่ำายเพื�อการลงท้นในบริษััทร่วม  - 	(583,263,981.12)  - 	(583,263,981.12)

เงินปันผู้ลรับจำากเงินลงท้นในบริษััทร่วม 	661,992,484.34	 	406,441,479.08	 	661,992,484.34	 	406,441,479.08	

เงินสดจ่ำายเพื�อซืึ่�ออ้ปกรณ์และสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน 	(8,174,463.20) 	(195,102.00) 	(8,174,463.20) 	(195,102.00)

เงินสดรับจำากการข้ายอ้ปกรณ์ 	4,667.00	 	6,624.00	 	4,667.00	 	6,624.00	

เงินสดจ่ำายเพื�อค่าพัฒนาโครงการรอเร่ยกเก็บ 	(16,851,875.34) 	(23,017,693.80) 	(16,851,875.34) 	(23,017,693.80)

เงินสดรับดอกเบ่�ยรับ 	125,411,458.81	 	67,150,280.22	 	125,411,458.81	 	67,150,280.22	

เงินสดส้ทธิีได�มาจำาก	(ใชั่�ไปใน)	กิจำกรรมลงท้น 	45,544,664.60	 	(2,920,050,322.40) 	45,544,664.60	 	(2,920,050,322.40)

Baht

Financial statements in which
 the equity method is applied

Separate financial statements

2020 2019
(Restate)

2020 2019
(Restate)

Cash flows from operating activities

Profit before income tax expenses 	143,373,800.69	 	305,474,029.75	 	345,938,562.36	 	395,612,453.41	

Adjustments to profit before income tax expenses to cash 
provided by (used in) from operations:

Depreciation 	937,338.63	 	929,869.35	 	937,338.63	 	929,869.35	

Amortization 	350,006.81	 	631,544.31	 	350,006.81	 	631,544.31	

Loss from sale of fixed assets 	4,140.86	 	9,312.60	 	4,140.86	 	9,312.60	

Employee benefit expenses 	2,880,206.75	 	1,174,497.00	 	2,880,206.75	 	1,174,497.00	

Unrealized (gain) loss on exchange rate 	(13,985,813.59) 	8,091,618.61	 	(13,985,813.59) 	8,091,618.61	

Share of profit from investment in associates  (207,171,280.21) 	(285,531,445.55)  -  - 

Dividend income from investment in associates  -  - 	(409,736,041.88) 	(375,669,869.21)

Interest income 	(86,629,914.25) 	(141,940,403.43) 	(86,629,914.25) 	(141,940,403.43)

Interest expenses 	94,743.97	 	126,970.29	 	94,743.97	 	126,970.29	

Loss from operations before changes in operating assets  
and liabilities 	(160,146,770.34) 	(111,034,007.07) 	(160,146,770.34) 	(111,034,007.07)

Changes in operating assets - (Increase) Decrease

Trade receivables 	205,958.00	 	499,954.00	 	205,958.00	 	499,954.00	

Other current receivables 	52,958,142.56	 	(35,651,430.07) 	52,958,142.56	 	(35,651,430.07)

Changes in operating liabilities - Increase (Decrease)

Trade payables 	1,847,274.51	 	(525,080.53) 	1,847,274.51	 	(525,080.53)

Other current payables 	5,631,596.18	 	(7,973,608.40) 	5,631,596.18	 	(7,973,608.40)

Other currents liabilities 	1,487,324.00	 	(181,154.17) 	1,487,324.00	 	(181,154.17)

Cash generated from operation 	(98,016,475.09) 	(154,865,326.24) 	(98,016,475.09) 	(154,865,326.24)

Cash received from interest income 	2,537,018.57	 	32,324,057.80	 	2,537,018.57	 	32,324,057.80	

Cash paid for income tax 	(99,877,169.21) 	(100,752,623.20) 	(99,877,169.21) 	(100,752,623.20)

Net cash user in operating activities 	(195,356,625.73) 	(223,293,891.64) 	(195,356,625.73) 	(223,293,891.64)

Cash flows from investing activities

Cash paid for other current financial assets 	(716,837,607.01)  (2,787,171,928.78) 	(716,837,607.01)  (2,787,171,928.78)

Cash paid for investment in associates  - 	(583,263,981.12)  - 	(583,263,981.12)

Dividend received from investment in associates 	661,992,484.34	 	406,441,479.08	 	661,992,484.34	 	406,441,479.08	

Cash paid for purchase of equipment and intangible assets 	(8,174,463.20) 	(195,102.00) 	(8,174,463.20) 	(195,102.00)

Cash received from sale of fixed assets 	4,667.00	 	6,624.00	 	4,667.00	 	6,624.00	

Cash paid for project development cost - for collection 	(16,851,875.34) 	(23,017,693.80) 	(16,851,875.34) 	(23,017,693.80)

Cash received for interest income 	125,411,458.81	 	67,150,280.22	 	125,411,458.81	 	67,150,280.22	

Net cash provided by (used in) financing activities 	45,544,664.60	 	(2,920,050,322.40) 	45,544,664.60	 	(2,920,050,322.40)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกระแสเงินสด

For the Year Ended December 31, 2020
Statement of Cash Flows

หุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหุ้น่�งข้องงบการเงินน้� Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได�เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ำายชั่ำาระหุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า 	(531,206.03) 	(498,979.71) 	(531,206.03) 	(498,979.71)

เงินสดจ่ำายดอกเบ่�ยจ่ำาย 	(94,743.97) 	(126,970.29) 	(94,743.97) 	(126,970.29)

เงินสดจ่ำายเงินปันผู้ล 	(12,197,400.00)  - 	(12,197,400.00)  - 

เงินสดส้ทธิีใชั่�ไปในกิจำกรรมจัำดหุ้าเงิน 	(12,823,350.00) 	(625,950.00) 	(12,823,350.00) 	(625,950.00)

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดลดลง	-	ส้ทธิี 	(162,635,311.13) 	(3,143,970,164.04) 	(162,635,311.13) 	(3,143,970,164.04)

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด	ณ	วันต�นปี 	441,972,106.50	 	3,534,997,771.60	 	441,972,106.50	 	3,534,997,771.60	

ผู้ลกระทบจำากอัตราแลกเปล่�ยนท่�ม่ต่อเงินสด	และรายการเท่ยบเท่าเงินสด 	(2,049,702.78) 	50,944,498.94	 	(2,049,702.78) 	50,944,498.94	

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ�นปี 	277,287,092.59	 	441,972,106.50	 	277,287,092.59	 	441,972,106.50	

ข�อม้ลงบกระแสเงินสดเปิดเผู้ยเพิ่มเติม

รายการท่�มิใช่ั่เงินสด

ค่าใชั่�จ่ำายพัฒนาโครงการค�างจ่ำายเพิ�มข่้�น	(ลดลง) 	(1,896,798.66) 	2,538,803.07	 	(1,896,798.66) 	2,538,803.07	

เจำ�าหุ้น้�ค่าซืึ่�ออ้ปกรณ์และสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตนเพิ�มข่้�น	(ลดลง) 	(429,355.35) 	517,828.30	 	(429,355.35) 	517,828.30	

Baht

Financial statements in which
 the equity method is applied

Separate financial statements

2020 2019
(Restate)

2020 2019
(Restate)

Cash flows from financing activities

Cash paid for financial lease liabilities 	(531,206.03) 	(498,979.71) 	(531,206.03) 	(498,979.71)

Cash paid for interest expenses 	(94,743.97) 	(126,970.29) 	(94,743.97) 	(126,970.29)

Dividend paid 	(12,197,400.00)  - 	(12,197,400.00)  - 

Net cash used in financing activities 	(12,823,350.00) 	(625,950.00) 	(12,823,350.00) 	(625,950.00)

Net decrease in cash and cash equivalents 	(162,635,311.13) 	(3,143,970,164.04) 	(162,635,311.13) 	(3,143,970,164.04)

Cash and cash equivalents at beginning of the year 	441,972,106.50	 	3,534,997,771.60	 	441,972,106.50	 	3,534,997,771.60	

Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents 	(2,049,702.78) 	50,944,498.94	 	(2,049,702.78) 	50,944,498.94	

Cash and cash equivalents at end of the year 	277,287,092.59	 	441,972,106.50	 	277,287,092.59	 	441,972,106.50	

Additional disclosure items to cash flows statements

Non-cash transaction:

Increase (decrease) in accrued for project development  
costs - for collection assets 	(1,896,798.66) 	2,538,803.07	 	(1,896,798.66) 	2,538,803.07	

Increase (decrease) in payable for purchase - fixed assets  
and intangible assets 	(429,355.35) 	517,828.30	 	(429,355.35) 	517,828.30	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกระแสเงินสด

For the Year Ended December 31, 2020
Statement of Cash Flows (Cont.)

(นายสันติชัั่ย	โอสถืภวภ้ษิัต)
รองกรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่อาว้โส
รักษัาการ	กรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่

หุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหุ้น่�งข้องงบการเงินน้� Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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บริษัท กฟผู้. อินเตอร์เนช่ัีนแนล จำากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

1. ข�อม้ลท่ัวไป
บริษััท	กฟผู้.	อินเตอร์เนชัั่�นแนล	จำำากัด	(“บริษััท”)	เป็นบริษััทจำำากัดตามกฎหุ้มายไทย	จำดทะเบ่ยนเมื�อวันท่�	18	ธัีนวาคม	

2550	 โดยม่วัตถ้ืประสงค์หุ้ลักเพื�อเป็นตัวแทนข้องการไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิตแหุ่้งประเทศไทย	(กฟผู้.)	 ลงท้นในโครงการต่าง	 ๆ	 
เพื�อการจัำดหุ้าพลังงานไฟฟ้าส่งเข้�าประเทศเพื�อความมั�นคงข้องระบบพลังงานไฟฟ้า	 รวมทั�งลงท้นในโครงการต่าง	 ๆ	 ใน 
ต่างประเทศท่�เก่�ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธ้ีรกิจำอื�นท่�เก่�ยวกับหุ้รือต่อเน่�องกับกิจำการข้อง	 กฟผู้.	 ท่�สร�างม้ลค่าเพิ�มและ 
เป็นประโยชั่น์ต่อธ้ีรกิจำข้อง	 กฟผู้.	 และประเทศโดยรวม	 บริษััทม่สำานักงานตั�งอย่้เลข้ท่�	53	 หุ้ม่้ท่�	2	 ถืนนจำรัญสนิทวงศ์	 
ตำาบลบางกรวย	อำาเภอบางกรวย	จัำงหุ้วัดนนทบ้ร่

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
2.1	 หลักเกณฑ์์ในการจััดทำางบการเงิน

งบการเงินน้�จัำดทำาข่้�นตามมาตรฐานการบัญช่ั่ท่�กฎหุ้มายกำาหุ้นดตามพระราชั่บัญญัติวิชั่าช่ั่พบัญช่ั่	 พ.ศ.	2547	 
โดยได�ถืือปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได�ทำาข่้�นตามแบบกำาหุ้นดรายการย่อ 
ท่�ต�องม่ในงบการเงินสำาหุ้รับบริษััทมหุ้าชั่นจำำากัด	 ท่�กำาหุ้นดโดยประกาศกรมพัฒนาธ้ีรกิจำการค�า	 กระทรวงพาณิชั่ย์	 
ออกตามความในพระราชั่บัญญัติการบัญช่ั่	พ.ศ.	2543

งบการเงินน้�ได�จัำดทำาข่้�นโดยใชั่�เกณฑ์์ราคาท้นเดิมเว�นแต่จำะได�เปิดเผู้ยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบัญช่ั่
งบการเงินฉบับภาษัาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่�บริษััทใชั่�เป็นทางการตามกฎหุ้มาย	งบการเงินฉบับภาษัาอังกฤษั

แปลมาจำากงบการเงินฉบับภาษัาไทยดังกล่าว

2.2	 มาตรฐานการราย์งานทางการเงินที�เริ�มมีผู้ลบังคัับใช้�ในปีีปีัจัจัุบัน
ในระหุ้ว่างปี	 บริษััทได�นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการต่ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับใหุ้ม่และฉบับปรับปร้ง	 ซ่ึ่�งจำะม่ผู้ลบังคับใชั่�สำาหุ้รับงบการเงินท่�ม่รอบระยะเวลาบัญช่ั่ท่�เริ�มในหุ้รือหุ้ลังวันท่�	 
1	มกราคม	2563	มาถืือปฏิิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได�รับการปรับปร้งหุ้รือจัำดใหุ้�ม่ข่้�นเพื�อใหุ้�ม่
เน่�อหุ้าเท่าเท่ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหุ้ว่างประเทศ	โดยส่วนใหุ้ญ่เป็นการอธิีบายใหุ้�ชัั่ดเจำนเก่�ยวกับ 
วิธ่ีปฏิิบัติทางการบัญช่ั่และการใหุ้�แนวปฏิิบัติทางบัญช่ั่กับผู้้�ใชั่�มาตรฐาน	 ยกเว�นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับใหุ้ม่ดังต่อไปน้�ท่�ม่การเปล่�ยนแปลงหุ้ลักการสำาคัญ	ซ่ึ่�งสามารถืสร้ปได�ดังน้�

EGAT International Company Limited
Notes to the Financial Statements
December 31, 2020

1. GENERAL INFORMATION
EGAT	International	Company	Limited	(“the	Company”)	is	a	limited	company,	incorporated	in	Thailand	on	

December	18,	2007.	The	Company	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.	The	Company	is	located	at	53	Moo	2,	Charan	Sanitwong	Road,	Bang	Kruai,	Nonthaburi.

2. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS
2.1 Basis for preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards prescribed 
by	the	Thai	Accounts	Act	enunciated	under	the	Accounting	Profession	Act	B.E.	2547	by	complying	with	Thai	
Financial Reporting Standards. The presentation of the financial statements has been made in compliance 
with the Notification of the Department of Business Development, the Ministry of Commerce, re : the financial 
statements	presentation	for	public	limited	company,	issued	under	the	Accounting	Act	B.E.	2543.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise 
disclosed in the accounting policies. 

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. 
The financial statements in English language have been translated from such financial statements in Thai 
language.

2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year 
During the year, the Company has adopted the revised and new financial reporting standards, 

interpretations and the accounting guidance, which are effective for fiscal years beginning on or after January 
1, 2020. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International 
Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment 
and providing accounting guidance for users of the standards. Except, the new standard involves changes 
to key principles, as summarized below.

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
Notes to the Financial Statements
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มาตรฐานการราย์งานทางการเงิน	กลุ่มเคัรื�องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 กล่้มเครื�องมือทางการเงิน	 ประกอบด�วยมาตรฐานและการต่ความมาตรฐาน	 

จำำานวน	5	ฉบับ	ได�แก่	
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่�	7 การเปิดเผู้ยข้�อม้ลเครื�องมือทางการเงิน
ฉบับท่�	9 เครื�องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชั่่
ฉบับท่�	32 การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน
การต่ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่�	16 การป้องกันความเส่�ยงข้องเงินลงท้นส้ทธีิในหุ้น่วยงานต่างประเทศ
ฉบับท่�	19 การชั่ำาระหุ้น้�สินทางการเงินด�วยตราสารท้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่้มดังกล่าวข้�างต�น	 กำาหุ้นดหุ้ลักการเก่�ยวกับการจัำดประเภทและการวัดม้ลค่า 

เครื�องมือทางการเงนิด�วยม้ลค่าย้ติธีรรมหุ้รอืราคาท้นตัดจำำาหุ้น่ายโดยพจิำารณาจำากประเภทข้องตราสารทางการเงนิ	ลักษัณะ 
ข้องกระแสเงินสดตามสัญญาและแผู้นธ้ีรกิจำข้องกิจำการ	(Business	Model)	 หุ้ลักการเก่�ยวกับวิธ่ีการคำานวณการด�อยค่า 
ข้องเครื�องมือทางการเงินโดยใชั่�แนวคิดข้องผู้ลข้าดท้นด�านเครดิตท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�น	และหุ้ลักการเก่�ยวกับการบัญช่ั่ป้องกัน 
ความเส่�ยง	รวมถ่ืงการแสดงรายการและการเปดิเผู้ยข้�อม้ลเครื�องมือทางการเงนิ	และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
กล่้มน้�ม่ผู้ลบังคับใชั่�	จำะทำาใหุ้�มาตรฐานการบัญช่ั่	การต่ความมาตรฐานการบัญช่ั่	และแนวปฏิิบัติทางการบัญช่ั่บางฉบับท่�ม่ 
ผู้ลบังคับใชั่�อย่้ในปัจำจ้ำบันถ้ืกยกเลิกไป

บริษััทได�นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่้มน้�มาถืือปฏิิบัติ	 โดยรับร้�ผู้ลกระทบสะสมข้องการนำามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมาถืือปฏิิบัติครั�งแรก	 โดยการปรับย�อนหุ้ลังงบการเงินปีก่อนท่�แสดงเปร่ยบเท่ยบ	 ผู้ลสะสมข้อง 
การเปล่�ยนแปลงนโยบายบัญช่ั่แสดงไว�ในหุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินข้�อ	4	

มาตรฐานการราย์งานทางการเงินฉบับที�	16	เรื�อง	สิัญญาเช้่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่�	16	ใชั่�แทนมาตรฐานการบัญช่ั่	ฉบับท่�	17	เรื�อง	สัญญาเช่ั่า	และการต่ความ 

มาตรฐานบัญช่ั่ท่�เก่�ยวข้�อง	 มาตรฐานฉบับน้�ได�กำาหุ้นดหุ้ลักการข้องการรับร้�รายการ	 การวัดม้ลค่า	 การแสดงรายการและ 
การเปิดเผู้ยข้�อม้ลข้องสัญญาเช่ั่า	 และกำาหุ้นดใหุ้�ผู้้�เช่ั่ารับร้�สินทรัพย์และหุ้น้�สินสำาหุ้รับสัญญาเช่ั่าท้กรายการท่�ม่ระยะเวลา 
ในการเช่ั่ามากกว่า	12	เดือน	เว�นแต่สินทรัพย์อ�างอิงนั�นม่ม้ลค่าตำ�า

การบัญช่ั่สำาหุ้รับผู้้�ใหุ้�เช่ั่าไม่ม่การเปล่�ยนแปลงอย่างม่สาระสำาคัญจำากมาตรฐานการบัญช่ั่	 ฉบับท่�	17	 ผู้้�ใหุ้�เช่ั่ายังคง 
ต�องจัำดประเภทสัญญาเช่ั่าเป็นสัญญาเช่ั่าดำาเนินงานหุ้รือสัญญาเช่ั่าเงินท้นโดยใชั่�หุ้ลักการเช่ั่นเด่ยวกันกับมาตรฐาน 
การบัญช่ั่ฉบับท่�	17

บริษััทได�นำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิน้�มาถืือปฏิิบัติครั�งแรก	ไม่ม่ผู้ลกระทบอยา่งเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน 
ข้องบริษััท

2.3	 มาตรฐานการราย์งานทางการเงินที�จัะมีผู้ลบังคัับใช้�ในอนาคัต
ในระหุ้ว่างปี	 สภาวิชั่าช่ั่พบัญช่ั่ได�ออกประกาศสภาวิชั่าช่ั่พบัญช่ั่	 และลงประกาศในราชั่กิจำจำาน้เบกษัาแล�ว	 สำาหุ้รับ 

กรอบแนวคิดสำาหุ้รับการรายงานทางการเงิน	(ใหุ้ม่)	และม่การปรับปร้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินจำากปี	2562	เป็น 
จำำานวนหุ้ลายฉบับ	 โดยใหุ้�ถืือปฏิิบัติกับงบการเงินสำาหุ้รับรอบระยะเวลาบัญช่ั่ท่�เริ�มต�นในหุ้รือหุ้ลังวันท่�	1	 มกราคม	2564	 
เป็นต�นไป	ซ่ึ่�งการปรับปร้งดังกล่าวเกิดจำากการปรับปร้ง/แก�ไข้หุ้ลักการดังต่อไปน้�

การปีรับปีรุงการอ�างอิงกรอบแนวคัิดในมาตรฐานการราย์งานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด�วยการอ�างอิงหุ้รือการอ�างถ่ืง	 “IASC’s	Framework	for	the	 

Preparation	and	Presentation	of	Financial	Statements”	การปรับปร้งการอ�างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินได�ปรับการอ�างอิงหุ้รือการอ�างถ่ืงบางส่วนท่�กล่าวข้�างต�นใหุ้�เป็นปัจำจ้ำบันและทำาการปรับปร้งอื�น	 ๆ	 เพื�ออธิีบาย 
ใหุ้�ชัั่ดเจำนข่้�นว่าเอกสารแต่ละฉบับนั�นเป็นการอ�างอิง	“กรอบแนวคิด”	ข้องปีใด

Financial reporting standards related to financial instruments:
A set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards and interpretations, 

as follows:
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9 Financial Instruments
TAS 32 Financial Instruments: Presentation
TFRIC	16	 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial 

instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account the type of instrument, the 
characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation of impairment using 
the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation 
and disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some 
accounting standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.

The Company has adopted these TFRSs which the cumulative effect is recongnized in its financial  
statements	by	applying	modified	retrospective	approach.	The	cumulative	effect	of	change	is	disclosed	in	Note	4 
to the financial statements. 

TFRS	16	Leases
TFRS	16	Leases	supersedes	TAS	17	Leases	together	with	related	Interpretations.	The	standard	sets	out	

the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to 
recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset 
is low value. 

Accounting	by	lessors	under	TFRS	16	is	substantially	unchanged	from	TAS	17.	Lessors	will	continue	to	
classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those used under TAS 17.

The Company has adopted this TFRSs for the first time. It does not have any material impact on the 
Company’s financial statements.

2.3 Financial reporting standards that become effective in the future
During the year, the Federation of Accounting Professions issued a notification of the Federation of Accounting 

Professions and published in the Government Gazette for the conceptual framework of financial reporting (new) 
and several revised financial reporting standards from the year 2019 by becomes effective for the accounting 
period	beginning	on	or	after	January	1,	2021	onwards.	Which	such	adjustments	are	improve/revise	principles	
the financial reporting is as follows:

Adjustment is reference to the conceptual framework in the financial reporting standards 
Several	financial	reporting	standards	are	reference	to	“IASC’s	Framework	for	the	Preparation	and	Presentation	

of	Financial	Statements.”	The	adjustment	of	reference	project	on	the	conceptual	framework	in	the	financial	
reporting standards has updated reference or partial reference adjustment and other to describe clearly whether 
each	document	is	reference	to	“the	conceptual	framework”	of	which	year.
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กรอบแนวคัิดสิำาหรับการราย์งานทางการเงิน
กรอบแนวคิดสำาหุ้รับการรายงานทางการเงิน	ประกอบด�วยการปรับปร้งคำานิยามข้องสินทรัพย์และหุ้น้�สิน	เกณฑ์์ในการ 

รวมสินทรัพย์และหุ้น้�สินในงบการเงิน	นอกจำากน้�ยังรวมถ่ืงหุ้ลักการใหุ้ม่และแนวปฏิิบัติท่�ได�ถ้ืกเพิ�มเติมเข้�าไป	ดังต่อไปน้�
1.	การวัดม้ลค่า	ซ่ึ่�งรวมถ่ืงปัจำจัำยท่�ต�องพิจำารณาในการเลือกเกณฑ์์ในการวัดม้ลค่า
2.		การแสดงรายการและการเปิดเผู้ยข้�อม้ล	ซ่ึ่�งรวมถ่ืงเมื�อใดท่�จำะจัำดประเภทรายการรายได�และค่าใชั่�จ่ำายในกำาไรข้าดท้น

เบ็ดเสร็จำอื�น
3.	กิจำการท่�เสนอรายงาน
4.	เมื�อใดสินทรัพย์และหุ้น้�สินจำะถ้ืกเอาออกจำากงบการเงิน
กรอบแนวคิดยังได�อธิีบายใหุ้�ชัั่ดเจำนข่้�นถ่ืงบทบาทข้องความสามารถืข้องฝ่่ายบริหุ้ารในการด้แลรักษัาทรัพยากร 

เชิั่งเศรษัฐกิจำข้องกิจำการ	ความระมัดระวัง	และความไม่แน่นอนข้องการวัดม้ลค่าในการรายงานทางการเงิน

คัำานิย์ามของธุุรกิจั
คำานิยามข้องธ้ีรกิจำท่�ปรับปร้งในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบับท่�	3	เรื�อง	การรวมธ้ีรกิจำได�อธิีบายใหุ้�ชัั่ดเจำนข่้�น 

ถ่ืงคำานิยามข้องธ้ีรกิจำ	 โดยม่วัตถ้ืประสงค์เพื�อช่ั่วยใหุ้�กิจำการใชั่�ในการกำาหุ้นดว่า	 รายการค�านั�นต�องบันท่กรายการเป็น	 
“การรวมธ้ีรกิจำ”	หุ้รือ	“การซืึ่�อสินทรัพย์”	หุ้รือไม่	การปรับปร้งม่ดังน้�

1.		อธิีบายใหุ้�ชัั่ดเจำนข่้�นในเรื�องการพิจำารณาว่าเป็น	 “ธ้ีรกิจำ”	 นั�น	 กล่้มข้องกิจำกรรมและสินทรัพย์ท่�ได�มาต�องรวมถ่ืง
ข้�อม้ลปัจำจัำยนำาเข้�าและกระบวนการท่�สำาคัญเป็นอย่างน�อย	 ซ่ึ่�งเมื�อนำามารวมกันม่ส่วนอย่างม่นัยสำาคัญทำาใหุ้�เกิด
ความสามารถืในการสร�างผู้ลผู้ลิต

2.		ตัดเรื�องการประเมินว่าผู้้�ร่วมตลาดสามารถืทดแทนปัจำจัำยนำาเข้�าหุ้รือกระบวนการท่�ข้าดหุ้ายไปใด	ๆ 	และสร�างผู้ลผู้ลิต
ต่อไปได�ออกจำากมาตรฐานฯ

3.		เพิ�มแนวปฏิิบัติและตัวอย่างเพื�อประกอบความเข้�าใจำเพื�อช่ั่วยใหุ้�กิจำการประเมนิว่ากระบวนการท่�สำาคัญได�ถ้ืกซืึ่�อหุ้รือไม่
4.		ทำาใหุ้�นิยามข้องธ้ีรกิจำและนยิามข้องผู้ลผู้ลติแคบลง	โดยการใหุ้�ความสนใจำในตวัข้องสนิค�าและบรกิารท่�ใหุ้�กับล้กค�า	

และตัดเรื�องการอ�างอิงความสามารถืในการลดต�นท้นออกจำากมาตรฐานฯ
5.		เพิ�มเรื�องการทดสอบความตั�งใจำเป็นทางเลือก	 ซ่ึ่�งอน้ญาตใหุ้�ทำาการประเมินอย่างง่ายว่ากล่้มข้องกิจำกรรมและ

สินทรัพย์ท่�ได�มาไม่ใช่ั่ธ้ีรกิจำหุ้รือไม่

คัำานิย์ามของคัวามมีสิาระสิำาคััญ
คำานิยามข้องความม่สาระสำาคัญ	ทำาใหุ้�เกิดการปรับปร้งมาตรฐานการบัญช่ั่	ฉบับท่�	1	 เรื�อง	การนำาเสนองบการเงิน	 

และมาตรฐานการบัญช่ั่	ฉบับท่�	8	 เรื�อง	นโยบายการบัญช่ั่	การเปล่�ยนแปลงประมาณการทางบัญช่ั่และข้�อผิู้ดพลาด	และ 
ทำาใหุ้�เกิดการปรับปร้งซ่ึ่�งเป็นผู้ลท่�สืบเน่�องไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื�น	 การปรับปร้งช่ั่วยทำาใหุ้�เกิด 
ความเข้�าใจำมากยิ�งข่้�นข้องคำานิยามข้องความม่สาระสำาคัญโดย

1.		การทำาใหุ้�คำานิยามเป็นแนวทางเด่ยวกันข้องมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดเพื�อหุ้ล่กเล่�ยง 
ความสับสนท่�อาจำเกิดข่้�นจำากความแตกต่างข้องคำานิยาม

2.		การรวมข้�อกำาหุ้นดสนับสน้นเข้�าไว�ด�วยกันข้องมาตรฐานการบัญช่ั่	 ฉบับท่�	1	 เรื�อง	 การนำาเสนองบการเงิน	 
ในคำานิยามเพื�อทำาใหุ้�คำานิยามม่ความชัั่ดเจำนมากข่้�นและอธิีบายถ่ืงการนำาความม่สาระสำาคัญไปประย้กต์ได�ชัั่ดเจำนข่้�น

3.	การนำาแนวปฏิิบัติท่�ม่อย่้ข้องคำานิยามข้องความม่สาระสำาคัญมาไว�ในท่�เด่ยวกัน	ร่วมกันกับคำานิยาม

การปีฏิิร้ปีอัตราดอกเบี�ย์อ�างอิง
การปฏิิร้ปอัตราดอกเบ่�ยอ�างอิง	ทำาใหุ้�เกิดการปรับปร้งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่�	9	 เรื�อง	 เครื�องมือ 

ทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่�	7	เรื�อง	การเปิดเผู้ยข้�อม้ลเครื�องมือทางการเงิน	การปรับปร้งนั�น 
ได�ปรับเปล่�ยนข้�อกำาหุ้นดข้องการบัญช่ั่ป้องกันความเส่�ยงโดยเฉพาะเพื�อเป็นการบรรเทาผู้ลกระทบท่�อาจำเกิดข่้�นจำาก 
ความไมแ่น่นอนท่�เกิดจำากการปฏิิร้ปอัตราดอกเบ่�ยอ�างองิ	เช่ั่น	อัตราดอกเบ่�ยอ�างองิท่�กำาหุ้นดจำากธ้ีรกรรมการก้�ยืม	(interbank	
offer	rates-IBORs)	นอกจำากน้�	การปรับปร้งได�กำาหุ้นดใหุ้�กิจำการใหุ้�ข้�อม้ลเพิ�มเติมกับนักลงท้นเก่�ยวกับความสัมพันธ์ีข้อง
การป้องกันความเส่�ยงท่�ได�รับผู้ลกระทบโดยตรงจำากความไม่แน่นอนใด	ๆ	นั�น

Conceptual Framework for Financial Reporting
The conceptual framework for financial reporting consisted of revised definitions of assets and liabilities. 

Criteria for recognition assets and liabilities in the financial statements. It also includes the following new principles 
and guidance:

1. Measurement, including factors that must be considered in selecting the valuation criteria
2.  Presentation and disclosure which includes when the income and expenses are classified into other 

comprehensive income.
3. Reporting entities
4.	When	the	assets	and	liabilities	derecognition	from	the	financial	statements
In addition, this Conceptual Framework for Financial Reporting clearly clarifies management’s stewardship 

of the entity’s economic resources, prudence, and measurement uncertainty of financial information.

Definition of Business
Business	definition	revised	in	the	financial	reporting	standard	No.	3	“Business	Combination”	describes	more	

clearly on definition of business. The objective is for the business to establish that such transaction has to be 
recorded	as	“business	combination”	or	“purchase	of	assets”	or	not.	Adjustments	are	as	follows:

1.		Describe	clearly	on	the	consideration	of	“business”,	activity	group	and	acquired	assets	must	include	input	
data factor, key process that at least combined will significantly generate outputs.

2.  Eliminate the assessment that the market partner can substitute input factor or missing process and 
generate further outputs from the standards.

3.  Add practice guide and example to support understanding and help the company assess whether the 
key process is acquired.

4.		Narrow	down	the	definition	of	business	and	definition	of	outputs	by	placing	interest	in	the	product	and	
service provided to the customer and eliminate the reference on ability to reduce cost from the standards.

5.		Add	the	intention	test	as	an	alternative	which	allows	to	make	assessment	easily	whether	the	activity	
group and acquired assets are business or not.

Definition of Significance 
The definition of significance resulted in revising the accounting standard No.1 Presentation of Financial 

Statements, Presentation of Financial Statements and Accounting Standards No.8 – Accounting Policy, Change 
of Accounting Estimates and Error and the revision that resulted in other financial reporting standards.

The adjustment creates better understanding of the definition of significance by
1.  For the definition to follow the same direction of the financial reporting standards and conceptual framework 

to avoid the confusion that may arise from the definition difference.
2.		Include	the	requirements	together	of	the	accounting	standard	No.1	“Presentation	of	financial	statements”	

in the definition for it to become clearer and describe how the materiality can be clearly applied.
3.  Applying existing practice guidance of the definition of the materiality in the same place as the definition. 

Reform of Swap Interest Rate
The reform of swap interest rate resulted in the adjustment of the financial reporting standards No. 9 

financial instruments and financial reporting standards No.7 financial instrument disclosure. Such adjustment has 
changed the hedge accounting requirements, especially to reduce the impact arising from the uncertainty as a 
result of the swap interest rate reform such as interbank offer rates-IBORs. In addition, the adjustment requires 
the business to provide additional information to investors regarding the relation of hedging directly impacted 
from any uncertainties.
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ผู้้�บริหุ้ารข้องบริษััทอย่้ระหุ้ว่างการประเมินผู้ลกระทบท่�อาจำม่ต่องบการเงินในปีท่�เริ�มนำามาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินดังกล่าวมาถืือปฏิิบัติ

2.4	 การปีรับปีรุงมาตรฐานการราย์งานทางการเงิน	ฉบับที�	16	เรื�อง	สิัญญาเช้่า
สภาวิชั่าช่ั่พบัญช่ั่ได�ปรับปร้งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับท่�	16	 เรื�อง	 สัญญาเชั่่า	 และได�ลงประกาศใน 

ราชั่กิจำจำาน้เบกษัา	เมื�อวันท่�	27	มกราคม	2564	โดยม่การปรับปร้งดังน้�
1.		การยินยอมลดค่าเช่ั่าท่�เก่�ยวข้�องกับ	COVID-19	ซ่ึ่�งม่ผู้ลบังคับใชั่�ตั�งแต่วันท่�	1	มิถ้ืนายน	2563	ทั�งน้�อน้ญาตใหุ้�กิจำการ

ถืือปฏิิบัติก่อนวันท่�ม่ผู้ลบังคับใชั่�ได�	การปรับปร้งน้�เพื�อเป็นการผู่้อนปรนในทางปฏิิบัติสำาหุ้รับผู้้�เช่ั่า	โดยไม่จำำาเป็นต�อง
ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่ั่าท่�เกิดข่้�นอันเป็นผู้ลโดยตรงจำากสถืานการณ์การแพร่ระบาดข้อง	COVID-19	และ 
เข้�าเงื�อนไข้ตามท่�ระบ้ไว�	 ถืือเป็นการเปล่�ยนแปลงสัญญาเช่ั่าหุ้รือไม่	 โดยใหุ้�บันท่กการยินยอมลดค่าเช่ั่านั�น 
เสมือนว่าไม่ใช่ั่การเปล่�ยนแปลงสัญญาเช่ั่า	

2.		เพิ�มข้�อกำาหุ้นดสำาหุ้รับข้�อยกเว�นชัั่�วคราวท่�เกิดข่้�นจำากการปฏิิร้ปอัตราดอกเบ่�ยอ�างอิง	 โดยกิจำการต�องถืือปฏิิบัติ
ตามการปรับปร้งดังกล่าวกับงบการเงินประจำำาปีสำาหุ้รับรอบระยะเวลาบัญช่ั่ท่�เริ�มในหุ้รือหุ้ลังวันท่�	1	มกราคม	2565	
เป็นต�นไป	ทั�งน้�อน้ญาตใหุ้�กิจำการถืือปฏิิบัติก่อนวันท่�ม่ผู้ลบังคับใชั่�ได�	

ฝ่่ายบริหุ้ารข้องบริษััทอย่้ระหุ้ว่างการประเมินผู้ลกระทบท่�อาจำม่ต่องบการเงินในปีท่�เริ�มนำามาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินดังกล่าวมาถืือปฏิิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีีท่ีสำาคัญ
3.1	 การรับร้�ราย์ได�

รายได�จำากการใหุ้�บริการรับร้�เป็นรายได�เมื�อใหุ้�บริการแล�วเสร็จำ
รายได�ดอกเบ่�ยรับร้�ตามเกณฑ์์สัดส่วนข้องเวลา	โดยคำาน่งถ่ืงอัตราผู้ลตอบแทนท่�แท�จำริงข้องสินทรัพย์
รายได�เงินปันผู้ลรับร้�เมื�อบริษััทม่สิทธิีได�รับเงินปันผู้ล

3.2	 เงินสิดและราย์การเทีย์บเท่าเงินสิด
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด	 หุ้มายความรวมถ่ืง	 เงินสด	 เงินฝ่ากธีนาคารประเภทกระแสรายวัน	 ออมทรัพย์	

และประจำำาไม่เกิน	3	เดือน	รวมทั�งตั�วสัญญาใชั่�เงินหุ้รือตั�วแลกเงินท่�ม่อาย้ไม่เกิน	3	เดือน	โดยไม่ม่ภาระผู้้กพัน	เงินสดและ
รายการเท่ยบเท่าเงินสดถ้ืกจัำดประเภทด�วยราคาท้นตัดจำำาหุ้น่าย	และวัดม้ลค่าภายหุ้ลังด�วยวิธ่ีอัตราดอกเบ่�ยท่�แท�จำริง

3.3	 ล้กหน้�การคั�าและล้กหน้�หมุนเวีย์นอื�น
ถืือปฏิิบัติตั�งแต่วันท่�	1	มกราคม	2563
ล้กหุ้น้�การค�าและล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�นวัดม้ลค่าเริ�มแรกด�วยม้ลค่าย้ติธีรรม	และวัดม้ลค่าภายหุ้ลังด�วยวิธ่ีอัตราดอกเบ่�ย

ท่�แท�จำริง	บริษััทใชั่�หุ้ลักการอย่างง่าย	(Simplified	Approach)	ด�วยวิธ่ี	Provision	Matrix	ในการวัดม้ลค่าค่าเผืู้�อผู้ลข้าดท้น 
ด�านเครดิตท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�นด�วยจำำานวนเท่ากับผู้ลข้าดท้นด�านเครดิตท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�นตลอดอาย้ข้องล้กหุ้น้�	 โดยอัตรา 
ผู้ลข้าดท้นท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�น	(Expected	Loss	Rate)	ถ้ืกคำานวณท้กวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน	ซ่ึ่�งได�จำากประมาณการจำาก 
ประสบการณ์ในการเก็บเงินในอด่ต	สถืานะปัจำจ้ำบันข้องล้กหุ้น้�	และปรับปร้งใหุ้�สะท�อนถ่ืงการคาดการณ์สภาวะทางเศรษัฐกิจำ 
ในอนาคตท่�สนับสน้นและม่ความสมเหุ้ต้สมผู้ล	 ซ่ึ่�งสามารถืหุ้าได�	 ณ	 วันท่�รายงานโดยไม่ต�องใชั่�ต�นท้นหุ้รือความพยายาม 
ท่�มากเกินไป	 รายการค่าเผืู้�อผู้ลข้าดท้นด�านเครดิตท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�นรับร้�ในกำาไรหุ้รือข้าดท้นโดยถืือเป็นส่วนหุ้น่�งข้อง 
ค่าใชั่�จ่ำายในการบริหุ้าร

ถืือปฏิิบัติก่อนวันท่�	1	มกราคม	2563
ล้กหุ้น้�การค�าและล้กหุ้น้�อื�นแสดงด�วยม้ลค่าส้ทธิีท่�คาดว่าจำะได�รับ	 ค่าเผืู้�อหุ้น้�สงสัยจำะส้ญพิจำารณาจำากล้กหุ้น้�ท่�คาดว่า 

จำะเร่ยกเก็บเงินไม่ได�	 โดยประมาณจำากจำำานวนหุ้น้�ท่�คงเหุ้ลืออย่้	 ณ	 วันสิ�นงวดตามประวัติการชั่ำาระเงินและสถืานะทาง 
การเงินข้องล้กหุ้น้�ในปัจำจ้ำบัน	 รวมทั�งพิจำารณาจำากอัตราร�อยละตามอาย้หุ้น้�ข้องยอดล้กหุ้น้�	ณ	 วันสิ�นงวด	หุ้น้�สงสัยจำะส้ญ 
ท่�เกิดข่้�นรับร้�ในกำาไรหุ้รือข้าดท้นโดยถืือเป็นส่วนหุ้น่�งข้องค่าใชั่�จ่ำายในการบริหุ้าร

The management of the Company is in the process to assess the impact of these TFRSs to the financial 
statements in the year when they are adopted.

2.4	 Thai	Financial	Reporting	Standard	No.16	“Leases”
The	Federation	of	Accounting	Professions	has	revised	TFRS	16	lease	agreements	and	published	in	the	

Government Gazette on January 27, 2021 with the following revisions.
1.		The	Rent	Concessions	related	to	COVID-19,	which	is	effective	from	June	1,	2020	with	earlier	application	

permitted. The amendment permits lessees, as a practical expedient, not to assess whether rent 
concessions	that	occur	as	a	direct	consequence	of	the	COVID-19	pandemic	and	meet	specified	conditions	
are lease modifications and, instead, to account for those rent concessions as if they were not lease 
modifications. 

2.  Added the requirements for the temporary exception arising from interest rate benchmark reform, which 
an entity shall apply these amendments for annual reporting periods beginning on or after January 1, 
2022 with earlier application permitted. 

The management of the Company is in the process to assess the impact of these TFRSs to the financial 
statements in the year when they are adopted.

3. ACCOUNTING POLICIES
3.1 Revenue Recognition

Revenue from services is recognized income when services has been completed.
Interest income is recognized based on a time proportion basis and the effective rate of return on assets.
Dividend income is recognized when the Company right to receive the dividend payment is established.

3.2 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.

3.3 Trade and Other Current Receivables
Applicable from January 1, 2020
Trade and other current receivables are measured initially at fair value and later measured by the effective 

interest rate method. The Company has applied the simplified approach by using the provision matrix to measure 
the expected credit loss allowance with the amount equal to the expected credit losses throughout the age of 
the debtor. The expected loss rate is calculated every day at the end of the reporting period. This is based on 
estimates from past collection experience, current status of receivables and revised to reflect support and reasonable 
forecasts of future economic conditions which can be obtained as at the reporting date without excessive costs 
or effort, anticipated credit loss allowance recognized in profit or loss as part of administrative expenses.

Applicable prior January 1, 2020
Trade and other receivables 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.
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3.4	 สิินทรัพย์์ทางการเงิน
ถืือปฏิิบัติตั�งแต่วันท่�	1	มกราคม	2563
สินทรัพย์ทางการเงินข้องบริษััทเป็นเงินลงท้นท่�วัดม้ลค่าด�วยราคาท้นตัดจำำาหุ้น่าย	(AMC)	 คือ	 เงินลงท้นท่�ม่ร้ปแบบ

ธ้ีรกิจำท่�ม่วัตถ้ืประสงคก์ารถืือครองเงนิลงท้นเพื�อรับกระแสเงนิสดตามสญัญา	และกระแสเงนิสดตามสญัญาเป็นการจ่ำายเพ่ยง 
เงินต�นและดอกเบ่�ยจำากยอดคงเหุ้ลือข้องเงินต�น	 โดยวัดม้ลค่าเริ�มแรกด�วยม้ลค่าย้ติธีรรม	 บวกต�นท้นในการทำารายการ 
ซ่ึ่�งเก่�ยวข้�องโดยตรงกับการได�มาซ่ึ่�งเงินลงท้นนั�น	และวัดม้ลค่าภายหุ้ลังด�วยราคาท้นตัดจำำาหุ้น่ายด�วยวิธ่ีอัตราดอกเบ่�ยท่�แท�จำริง 
ส้ทธิีจำากค่าเผืู้�อผู้ลข้าดท้นด�านเครดิตท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�น	 โดยเงินลงท้นท่�จัำดประเภทด�วยราคาท้นตัดจำำาหุ้น่ายทั�งหุ้มด 
ข้องบริษััทถ้ืกพิจำารณาเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่ความเส่�ยงด�านเครดิตตำ�า	 เน่�องจำากเงินลงท้นดังกล่าวม่ความเส่�ยงข้อง 
การไม่ปฏิิบัติตามสัญญาตำ�าและสามารถืจ่ำายชั่ำาระกระแสเงินสดตามสัญญาได�ในระยะเวลาอันใกล�	 โดยวัดม้ลค่าค่าเผืู้�อ 
ผู้ลข้าดท้นด�านเครดิตท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�นด�วยจำำานวนเท่ากับผู้ลข้าดท้นด�านเครดิตท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�นใน	12	 เดือนข้�างหุ้น�า	 
ซ่ึ่�งจำะรับร้�ค่าเผืู้�อผู้ลข้าดท้นด�านเครดิตท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�นเป็นค่าใชั่�จ่ำายในงวดบัญช่ั่ท่�เกิดรายการนั�น

3.5	 สิัญญาอนุพันธุ์และกิจักรรมปี้องกันคัวามเสิี�ย์ง
ถืือปฏิิบัติตั�งแต่วันท่�	1	มกราคม	2563
บริษััทรับร้�รายการสัญญาอน้พันธ์ีเมื�อเริ�มแรกด�วยม้ลค่าย้ติธีรรม	ณ	วันท่�เข้�าทำาสัญญาและวัดม้ลค่าต่อมาในภายหุ้ลัง 

ด�วยม้ลค่าย้ติธีรรม	 ณ	 วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน	 การบัญช่ั่สำาหุ้รับการเปล่�ยนแปลงข้องม้ลค่าย้ติธีรรมในภายหุ้ลัง 
ข่้�นอย่้กับว่าบริษััทได�กำาหุ้นดใหุ้�สัญญาอน้พันธ์ีดังกล่าวเป็นเครื�องมือท่�ใชั่�ป้องกันความเส่�ยงหุ้รือไม่	รวมทั�งลักษัณะข้องรายการ 
ท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง	บริษััทกำาหุ้นดใหุ้�สัญญาอน้พันธ์ีส่วนหุ้น่�งเป็นเครื�องมือท่�ใชั่�ป้องกันความเส่�ยง	ดังต่อไปน้�

-	 	การป้องกันความเส่�ยงในม้ลค่าย้ติธีรรมข้องสินทรัพย์ทรัพย์หุ้รือหุ้น้�สินท่�รับร้�รายการแล�ว	 หุ้รือสัญญาผู้้กมัดท่�ยัง 
ไม่ได�รับร้�รายการ	(การป้องกันความเส่�ยงในม้ลค่าย้ติธีรรม)	หุ้รือ

-	 	การป้องกันความเส่�ยงส่วนท่�เก่�ยวข้�องกับกระแสเงินสดข้องรายการสินทรัพย์หุ้รือหุ้น้�สินท่�รับร้�รายการแล�ว	 หุ้รือ
รายการท่�คาดการณ์ท่�ม่ความเป็นไปได�ค่อนข้�างแน่ในระดับส้งมาก	(การป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสด)

ณ	วันท่�รับร้�ความสมัพันธ์ีในการปอ้งกันความเส่�ยง	บริษััทม่การจัำดทำาเอกสารท่�ระบ้ความสัมพันธ์ีทางเศรษัฐกจิำระหุ้วา่ง 
เครื�องมือท่�ใชั่�ป้องกันความเส่�ยงและรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง	 ซ่ึ่�งรวมถ่ืงการเปล่�ยนแปลงในกระแสเงินสดข้อง 
เครื�องมือท่�ใชั่�ป้องกันความเส่�ยงท่�คาดว่าจำะชั่ดเชั่ยการเปล่�ยนแปลงในกระแสเงินสดข้องรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง	 
การจัำดทำาเอกสารเก่�ยวกับวัตถ้ืประสงคข์้องการบรหิุ้ารความเส่�ยงและกลย้ทธ์ีท่�นำามาใชั่�ในการจำดัการกบัรายการท่�ม่ความเส่�ยง	 
ม้ลค่าย้ติธีรรมข้องสัญญาอน้พันธ์ีท่�ใชั่�ป้องกันความเส่�ยงทั�งจำำานวนได�ม่การจัำดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หุ้ม้นเว่ยนหุ้รือ 
หุ้น้�สินไม่หุ้ม้นเว่ยนเมื�อระยะเวลาจำนถ่ืงวันครบกำาหุ้นดข้องรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยงม่จำำานวนมากกว่า	12	เดือน	และ 
จัำดประเภทเป็นสินทรัพย์หุ้ม้นเว่ยนหุ้รือหุ้น้�สินหุ้ม้นเว่ยนเมื�อระยะเวลาจำนถ่ืงวันครบกำาหุ้นดข้องรายการท่�ม่การป้องกัน 
ความเส่�ยงม่จำำานวนไม่เกิน	12	เดือน	การจัำดประเภทสัญญาอน้พันธ์ีท่�ไม่ได�ปฏิิบัติตามการบัญช่ั่ป้องกันความเส่�ยงเป็นสินทรัพย์ 
ไม่หุ้ม้นเว่ยนหุ้รือหุ้น้�สินไม่หุ้ม้นเว่ยนเมื�อระยะเวลาจำนถ่ืงวันครบกำาหุ้นดข้องรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยงม่จำำานวน 
มากกว่า	12	 เดือน	 และจัำดประเภทเป็นสินทรัพย์หุ้ม้นเว่ยนหุ้รือหุ้น้�สินหุ้ม้นเว่ยนเมื�อระยะเวลาจำนถ่ืงวันครบกำาหุ้นดข้อง 
รายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยงม่จำำานวนไม่เกิน	12	เดือน

บริษััทรับร้�ส่วนท่�ม่ประสิทธิีผู้ลข้องการเปล่�ยนแปลงในม้ลค่าย้ติธีรรมข้องสัญญาอน้พันธ์ีซ่ึ่�งม่การกำาหุ้นดและ 
เข้�าเงื�อนไข้ข้องการปอ้งกันความเส่�ยงในกระแสเงนิสดในสำารองการปอ้งกันความเส่�ยงในกระแสเงนิสดซ่ึ่�งรวมอย่้ในสว่นข้อง 
ผู้้�ถืือหุ้้�น	และรับร้�กำาไรหุ้รือข้าดท้นท่�เก่�ยวข้�องกับส่วนท่�ไม่ม่ประสิทธิีผู้ลในกำาไรหุ้รือข้าดท้นทันท่ท่�เกิดข่้�น	ซ่ึ่�งแสดงรวมอย่้ 
ในรายการกำาไรหุ้รือข้าดท้นอื�น

เมื�อม่การใชั่�สัญญาซืึ่�อข้ายเงินตราต่างประเทศล่วงหุ้น�าในการป้องกันความเส่�ยงข้องรายการในอนาคต	โดยทั�วไปบริษััท
กำาหุ้นดใหุ้�การเปล่�ยนแปลงในม้ลค่าย้ติธีรรมข้องสัญญาซืึ่�อข้ายเงินตราต่างประเทศล่วงหุ้น�าข้ององค์ประกอบราคาปัจำจ้ำบัน 
เท่านั�นท่�เป็นเครื�องมือท่�ใชั่�ป้องกันความเส่�ยง	 และรับร้�กำาไรหุ้รือข้าดท้นในส่วนท่�เก่�ยวข้�องกับส่วนท่�ม่ประสิทธิีผู้ลข้อง 
การเปล่�ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปัจำจ้ำบันข้องสัญญาซืึ่�อข้ายเงินตราต่างประเทศล่วงหุ้น�าในสำารองรายการป้องกัน 
ความเส่�ยงในกระแสเงินสด	ซ่ึ่�งรวมอย่้ในส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น	บริษััทรับร้�การเปล่�ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่วงหุ้น�าข้องสัญญา 
ซ่ึ่�งเก่�ยวข้�องกับรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง	(องค์ประกอบราคาล่วงหุ้น�าท่�สอดคล�องกัน)	เป็นกำาไรข้าดท้นเบ็ดเสร็จำอื�น 

3.4 Financial Assets
Applicable from January 1, 2020
Financial assets of the Company as the investments measured at amortized cost (AMC) which is the 

investments in forms of business model with the purpose of holding investments to receive contractual cash 
flows and the cash flow under the contract is the payment of only the principal and interest on the balance of 
the principal. The initial value is measured at fair value plus transaction costs which are directly related to the 
acquisition of the investment. It is subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate 
method net of expected credit loss allowance. All of its investments classified as amortized cost are considered 
financial assets with low credit risk as such investments have low risk of contract breach and are able to pay off 
contractual cash flows in the short term. It is measured the expected credit loss allowance with the equal amount 
to the expected credit loss in the next 12 months. The allowance for the expected credit loss will be recognized 
as expenses in the accounting period incurred.

3.5 Derivatives and Hedging Activities 
Applicable from January 1, 2020
Derivatives are initially recognized at fair value on the date a derivative contract is entered into and are 

subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting period. The accounting for subsequent 
changes in fair value depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument in hedge accounting, 
and if so, the nature of the item being hedged. The Company designate certain derivatives as either:

-  hedges of the fair value of recognized assets or liabilities or unrecognized firm commitments (fair value 
hedges); or 

-  hedges of a particular risk associated with the cash flows of recognized assets and liabilities and highly 
probable forecast transactions (cash flow hedges).

At inception of the hedge relationship, the Company documents the economic relationship between hedging 
instruments and hedged items including whether changes in the cash flows of the hedging instruments are expected 
to offset changes in the cash flows of hedged items. There is the document its risk management objective and 
strategy for undertaking its hedge transactions. The full fair value of a hedging derivative is classified as a non-
current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is more than 12 months; it is classified 
as a current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is less than 12 months. Derivatives 
that is not applied hedge accounting is classified as an asset or liability when the remaining maturity of the hedged 
item is more than 12 months; it is classified as a current asset or liability when the remaining maturity of the 
hedged item is less than 12 months. 

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow 
hedges is recognized in the cash flow hedge reserve within equity. The gain or loss relating to the ineffective 
portion is recognized immediately in profit or loss, within other gains (losses).

When forward contracts are used to hedge forecast transactions, the Company generally designate only 
the change in fair value of the forward contract related to the spot component as the hedging instrument. Gains 
or losses relating to the effective portion of the change in the spot component of the forward contracts are 
recognized in the cash flow hedge reserve within equity. The change in the forward element of the contract that 
relates to the hedged item ("aligned forward element") is recognized within other comprehensive income in the 
costs of hedging reserve within equity. In some cases, the Company may designate the full change in fair value 
of the forward contract (including forward points) as the hedging instrument. In such cases, the gains or losses 
relating to the effective portion of the change in fair value of the entire forward contract are recognized in the 
cash flow hedge reserve within equity.
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ในส่วนข้องสำารองต�นท้นในการป้องกันความเส่�ยงซ่ึ่�งแสดงรวมอย่้ในส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น	ในบางกรณ้บริษััทอาจำกำาหุ้นดใหุ้�การ
เปล่�ยนแปลงในม้ลค่าย้ติธีรรมข้องสญัญาซืึ่�อข้ายเงินตราต่างประเทศล่วงหุ้น�าทั�งจำำานวน	(รวมทั�งองค์ประกอบราคาล่วงหุ้น�า) 
เป็นเครื�องมือท่�ใชั่�ป้องกันความเส่�ยง	และรับร้�ส่วนท่�ม่ประสิทธิีผู้ลข้องการเปล่�ยนแปลงในม้ลค่าย้ติธีรรมข้องสัญญาซืึ่�อข้าย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหุ้น�าทั�งจำำานวนในสำารองการป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสดซ่ึ่�งรวมอย่้ในส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำานวนท่�สะสมในส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�นจำะม่การจัำดประเภทรายการเป็นกำาไรหุ้รือข้าดท้นในงวดท่�บริษััทรับร้�รายการท่�ม่ 
การป้องกันความเส่�ยงเป็นกำาไรหุ้รือข้าดท้น

เมื�อเครื�องมือท่�ใชั่�ป้องกันความเส่�ยงนั�นสิ�นส้ดอาย้	ม่การจำำาหุ้น่ายหุ้รือยกเลิก	หุ้รือเมื�อการป้องกันความเส่�ยงดังกล่าว 
ไม่เข้�าเงื�อนไข้ข้องการบัญช่ั่ป้องกันความเส่�ยง	บริษััทจำะจัำดประเภทรายการกำาไรหุ้รือข้าดท้นและต�นท้นในการป้องกันความเส่�ยง 
ท่�สะสมและเคยแสดงรวมไว�ในส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�นตามเดิมจำนกระทั�งเกิดรายการท่�คาดการณ์	 หุ้รือเมื�อรายการท่�คาดการณ์ 
ไม่คาดว่าจำะเกิดอ่กต่อไป	บริษััทจำะจัำดประเภทรายการกำาไรหุ้รือข้าดท้นและต�นท้นในการป้องกันความเส่�ยงท่�สะสมและเคย 
แสดงรวมไว�ในส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�นเป็นกำาไรหุ้รือข้าดท้นทันท่

ตราสารอน้พันธ์ีบางตัวไม่ม่ค้ณสมบัติในการป้องกันความเส่�ยง	การเปล่�ยนแปลงในม้ลค่าย้ติธีรรมข้องตราสารอน้พันธ์ี
ทางการเงินท่�ไม่เข้�าเงื�อนไข้การบัญช่ั่ป้องกันความเส่�ยงรับร้�ทันท่ในกำาไรหุ้รือข้าดท้นและรวมอย่้ในกำาไร	(ข้าดท้น)	อื�น

3.6	 เงินลงทุนในบริษััทร่วม	
เงินลงท้นในบริษััทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจำการโดยใชั่�วิธ่ีราคาท้น	 และแสดงในงบการเงินท่�แสดงเงินลงท้น

ตามวิธ่ีส่วนได�เส่ย	โดยใชั่�วิธ่ีส่วนได�เส่ย
บริษััทรับร้�ส่วนแบ่งกำาไรหุ้รือข้าดท้นข้องบริษััทร่วมตามสัดส่วนท่�บริษััทม่ส่วนได�เส่ยในกำาไรข้าดท้นข้องบริษััทร่วม	
บริษััทม่การพิจำารณาท้กสิ�นรอบระยะเวลาบัญช่ั่ว่าม่ข้�อบ่งช่ั่�ท่�แสดงว่าเงินลงท้นในบริษััทร่วมเกิดการด�อยค่าหุ้รือไม่ 

หุ้ากม่ข้�อบ่งช่ั่�เกิดข่้�น	 บริษััทจำะคำานวณผู้ลข้าดท้นจำากการด�อยค่า	 โดยเปร่ยบเท่ยบม้ลค่าท่�คาดว่าจำะได�รับคืนกับม้ลค่า 
ตามบัญช่ั่ข้องเงินลงท้น	และรับร้�ผู้ลต่างไปท่�ส่วนแบ่งกำาไรหุ้รือข้าดท้นข้องเงินลงท้นในบริษััทร่วมในกำาไรหุ้รือข้าดท้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจำการ	เงินลงท้นในบรษัิัทร่วมจำะบันท่กบัญช่ั่ด�วยราคาท้นหัุ้กค่าเผืู้�อการด�อยค่า	ต�นท้นจำะม่การปรับ 
เพื�อสะท�อนการเปล่�ยนแปลงสิ�งตอบแทนท่�เกิดข่้�นจำากการเปล่�ยนแปลงม้ลค่าข้องสิ�งตอบแทนท่�คาดว่าต�องจ่ำาย	

ต�นท้นจำะรวมต�นท้นทางตรงท่�เก่�ยวข้�องจำากการได�มาข้องเงินลงท้นน้�

3.7	 อุปีกรณ์
แสดงตามราคาท้น	ณ	วันท่�ซืึ่�อหุ้รือได�มาหัุ้กค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเสื�อมราคา	 คำานวณโดยวิธ่ีเส�นตรง	 เพื�อลดราคาตามบัญช่ั่ข้องสินทรัพย์แต่ละชั่นิดตลอดอาย้การใหุ้�ประโยชั่น์ 

โดยประมาณข้องสินทรัพย์แต่ละประเภท	ดังน้�

จำำานวนปี
โสตทัศนอ้ปกรณ์และอ้ปกรณ์สำานักงาน 5	-	10
อ้ปกรณ์สื�อสาร 3	-	5
คอมพิวเตอร์และอ้ปกรณ์ 3

ในกรณ้ท่�ราคาตามบัญช่ั่ส้งกว่าม้ลค่าท่�คาดว่าจำะได�รับคืน	ราคาตามบัญช่ั่จำะถ้ืกปรับลดใหุ้�เท่ากับม้ลค่าท่�คาดว่าจำะได�รับคืน
รายการกำาไรและรายการข้าดท้นจำากการจำำาหุ้นา่ย	คำานวณโดยเปร่ยบเท่ยบสิ�งตอบแทนท่�ได�รับกับราคาตามบญัช่ั่และ

รับร้�ในกำาไรหุ้รือข้าดท้น

3.8	 สิินทรัพย์์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ตัดจำำาหุ้น่ายเป็นค่าใชั่�จ่ำายตามอาย้การใหุ้�ประโยชั่น์ไม่เกิน	5	 ปี	 โดยม่การทบทวนวิธ่ีการ 

ตัดจำำาหุ้น่าย	และระยะเวลาการตัดจำำาหุ้น่ายท้กงวดปีบัญช่ั่

Amounts accumulated in equity are reclassified in the periods when the hedged item affects profit or loss.
When a hedging instrument expires, or is sold or terminated, or when a hedge no longer meets the criteria 

for hedge accounting, any cumulative deferred gain or loss and deferred costs of hedging in equity at that time 
remains in equity until the forecast transaction occurs. When the forecast transaction is no longer expected to 
occur, the cumulative gain or loss and deferred costs of hedging that were reported in equity are immediately 
reclassified to profit or loss.

Certain derivative instruments do not qualify for hedge accounting. Changes in the fair value of any derivative 
instrument that does not qualify for hedge accounting are recognized immediately in profit or loss and are included 
in other gains (losses).

3.6	 Investment	in	Associates
Investment 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. 
The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment 

in associates are impaired. If this is the case, The Company 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, investment 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. 

3.7 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 (year)
Audio visual equipment and office supplies 5	-	10
Communication devices 3	-	5
Computer and equipment 3

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.

3.8 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.
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3.9	 คั่าพัฒนาโคัรงการรอเรีย์กเก็บ
รายการค่าใชั่�จ่ำายในการพัฒนาโครงการบันท่กเป็นสินทรัพย์เมื�อได�รับอน้มัติหุ้ลักการในการลงท้นโครงการจำากกระทรวง

พลังงาน
ทั�งน้�	หุ้ากคณะกรรมการบริษััทพิจำารณาแล�วม่มติอน้มัติใหุ้�ย้ติการพัฒนาโครงการนั�น	บริษััทจำะตัดรายการม้ลค่าข้อง 

ค่าใชั่�จ่ำายในการพฒันาโครงการท่�ได�บันท่กเป็นสินทรัพย์ไว�	โดยรับร้�เป็นค่าใชั่�จ่ำายในส่วนข้องกำาไรหุ้รอืข้าดท้นในงวดนั�นทันท่

3.10	สิัญญาเช้่า
ถืือปฏิิบัติตั�งแต่วันท่�	1	มกราคม	2563
ณ	วันเริ�มต�นสัญญา	บริษััทจำะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่ั่าหุ้รือประกอบด�วยสัญญาเช่ั่าหุ้รือไม่	โดยสัญญาจำะเป็น 

สัญญาเช่ั่าหุ้รือประกอบด�วยสัญญาเช่ั่า	 ถื�าสัญญานั�นเป็นการใหุ้�สิทธิีในการควบค้มการใชั่�สินทรัพย์ท่�ระบ้ได�สำาหุ้รับ 
ช่ั่วงเวลาหุ้น่�งเพื�อการแลกเปล่�ยนกับสิ�งตอบแทน

บริษััทประเมินอาย้สัญญาเช่ั่าตามระยะเวลาท่�บอกเลิกไม่ได�ท่�ระบ้ในสัญญาเช่ั่าหุ้รือตามระยะเวลาท่�เหุ้ลืออย่้ข้อง 
สัญญาเช่ั่าท่�ม่ผู้ลอย่้	ณ	วันท่�นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชั่�เป็นครั�งแรก	(ณ	วันท่�	1	มกราคม	2563)	โดยรวม 
ระยะเวลาตามสิทธิีเลือกในการข้ยายอาย้สัญญาเช่ั่าหุ้ากม่ความแน่นอนอย่างสมเหุ้ต้สมผู้ลท่�จำะใชั่�สิทธิีเลือกนั�นและ 
ระยะเวลาตามสทิธิีเลือกในการยกเลกิสัญญาเชั่า่	หุ้ากม่ความแนน่อนอยา่งสมเหุ้ต้สมผู้ลท่�จำะไม่ใชั่�สิทธิีเลือกนั�น	ทั�งน้�พิจำารณา 
ถ่ืงผู้ลกระทบข้องการเปล่�ยนแปลงในเทคโนโลย่	 และ/หุ้รือการเปล่�ยนแปลงข้องสภาพแวดล�อมต่าง	 ๆ	 ท่�เก่�ยวข้�องกับการ 
ต่ออาย้ข้องสัญญาเช่ั่าดังกล่าว	เป็นต�น

สินทรัพย์สิทธิีการใชั่�	-	ผู้้�เช่ั่า
สินทรัพย์สิทธิีการใชั่�รับร้�	 ณ	 วันท่�สัญญาเช่ั่าเริ�มม่ผู้ล	 โดยแสดงม้ลค่าตามราคาท้นหุ้ลังหัุ้กค่าเสื�อมราคาสะสมและ 

ค่าเผืู้�อการด�อยค่า	(ถื�าม่)	และปรับปร้งด�วยการวัดม้ลค่าข้องหุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่าใหุ้ม่	(ถื�าม่)	ราคาท้นดังกล่าวประกอบด�วย	 
จำำานวนเงินข้องหุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่าจำากการวัดม้ลค่าเริ�มแรก	ต�นท้นทางตรงท่�เกิดข่้�น	และการจ่ำายชั่ำาระตามสัญญาเช่ั่าใด	ๆ  
ท่�จ่ำายชั่ำาระ	ณ	วันท่�สัญญาเช่ั่าเริ�มม่ผู้ลหุ้รือก่อนวันท่�สัญญาเริ�มม่ผู้ลหัุ้กสิ�งจ้ำงใจำตามสัญญาเช่ั่าท่�ได�รับ

ราคาท้นข้องสินทรัพย์สิทธิีการใชั่�รวมถ่ืงประมาณการต�นท้นท่�จำะเกิดข่้�นสำาหุ้รับผู้้�เช่ั่าในการรื�อและข้นย�ายสินทรัพย์
อ�างอิง	 การบ้รณะสถืานท่�ตั�งข้องสินทรัพย์อ�างอิงหุ้รือการบ้รณะสินทรัพย์อ�างอิงใหุ้�อย่้ในสภาพตามท่�กำาหุ้นดไว�ในข้�อตกลง
และเงื�อนไข้ข้องสัญญาเช่ั่า

ค่าเสื�อมราคาข้องสินทรัพย์สิทธิีการใชั่�คำานวณจำากราคาท้นข้องสินทรัพย์โดยวิธ่ีเส�นตรงตามอาย้ข้องสัญญาเช่ั่า	หุ้รือ
อาย้การใหุ้�ประโยชั่น์โดยประมาณข้องสินทรัพย์สิทธิีการใชั่�แต่ละประเภท	

หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า
หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่าแสดงม้ลค่าตามม้ลค่าปัจำจ้ำบันข้องการจ่ำายชั่ำาระตามสัญญาเช่ั่าท่�ยังไม่ได�จ่ำายชั่ำาระ	 ณ	 วันท่� 

สัญญาเช่ั่าเริ�มม่ผู้ล	การจ่ำายชั่ำาระตามสัญญาเช่ั่าดังกล่าวประกอบด�วยการจ่ำายชั่ำาระคงท่�	(รวมถ่ืงการจ่ำายชั่ำาระคงท่�โดยเน่�อหุ้า)	 
หัุ้กล้กหุ้น้�สิ�งจ้ำงใจำตามสัญญาเช่ั่า	(ถื�าม่)	และจำำานวนเงินท่�คาดว่าผู้้�เช่ั่าจำะจ่ำายชั่ำาระภายใต�การรับประกันม้ลค่าคงเหุ้ลือ	นอกจำากน้� 
การจ่ำายชั่ำาระตามสัญญาเช่ั่ายังรวมถ่ืงราคาใชั่�สิทธิีข้องสิทธิีการเลือกซืึ่�อ	 หุ้ากม่ความแน่นอนอย่างสมเหุ้ต้สมผู้ลท่�บริษััท 
จำะใชั่�สิทธิีเลือกนั�น	 และการจ่ำายชั่ำาระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่ั่า	 หุ้ากข้�อกำาหุ้นดสัญญาเช่ั่าแสดงใหุ้�เห็ุ้นว่าบริษััท 
จำะใชั่�สิทธิีเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่ั่า	

บริษััทคำานวณม้ลค่าปัจำจ้ำบันข้องการจ่ำายชั่ำาระตามสัญญาเช่ั่าโดยใชั่�อัตราดอกเบ่�ยการก้�ยืมส่วนเพิ�ม	ณ	วันท่�สัญญาเช่ั่า
ม่ผู้ล	หุ้ากอัตราดอกเบ่�ยตามนัยข้องหุ้น้�สินสัญญาเช่ั่านั�นไม่สามารถืกำาหุ้นดได�	ทั�งน้�อัตราดอกเบ่�ยการก้�ยืมส่วนเพิ�มอ�างอิง
จำากอัตราผู้ลตอบแทนข้องพันธีบัตรรัฐบาลปรับด�วยค่าความเส่�ยงท่�เหุ้มาะสมตามระยะเวลาข้องสัญญาเชั่่านั�น	 หุ้ลังจำาก
วันท่�สัญญาเช่ั่าเริ�มม่ผู้ลบริษััทจำะวัดม้ลค่าข้องหุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่าเพิ�มข่้�นเพื�อสะท�อนดอกเบ่�ยจำากหุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า	
และลดลงเพื�อสะท�อนการจ่ำายชั่ำาระตามสัญญาเช่ั่าท่�จ่ำายชั่ำาระแล�ว	นอกจำากน้�	บริษััทจำะวัดม้ลค่าหุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่าใหุ้ม่	
เมื�อม่การเปล่�ยนแปลงอาย้สัญญาเช่ั่า	จำำานวนเงินท่�ต�องจ่ำายชั่ำาระ	หุ้รือการประเมินสิทธิีการเลือกในการซืึ่�อสินทรัพย์อ�างอิง

3.9 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 the Company’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.

3.10	Leases
Applicable from January 1, 2020
At inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract 

is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of 
time in exchange for consideration.

The Company assesses the lease term for the non-cancellable period as stipulated in lease contract or the 
remaining period of active leases at the date of initial application (as at January 1, 2020) together with any period 
covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised or any periods covered by an 
option to terminate the lease if it is reasonably certain not to be exercise by considering the effect of changes in 
technology	and/or	the	other	circumstance	relating	to	the	extension	of	the	lease	term.	

Right-of-use assets-as a lessee
Right-of-use assets are recognized at the commencement date of the lease. Right-of-use assets are stated 

at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses (if any), and adjusted for any remeasurement 
of lease liabilities (if any). The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, 
initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date, less any lease 
incentives received. 

The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling 
and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to 
the condition required by the terms and conditions of the lease.

Right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the shorter of 
the lease term and the estimated useful lives for each of right-of-use assets.

Lease liabilities
At the commencement date of the lease, lease liabilities are stated at the present value of lease payments 

to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed 
payments) less any lease incentives receivable (if any) and amount expected to be paid under residual value 
guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be 
exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the 
Company exercising the option to terminate. 

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate, which 
is determined by referring to the government bond yield adjusted with risk premium depending on the lease 
term, at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After 
the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of the interest and 
reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there 
is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of 
an option to purchase the underlying asset.
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สัญญาเช่ั่าระยะสั�นและสัญญาเช่ั่าซ่ึ่�งสินทรัพย์อ�างอิงม่ม้ลค่าตำ�า
บริษััทเลือกใชั่�ข้�อยกเว�นในการรับร้�รายการสำาหุ้รับสัญญาเช่ั่าระยะสั�น	(สัญญาเช่ั่าท่�ม่อาย้สัญญาเช่ั่า	12	 เดือนหุ้รือ

น�อยกว่านับจำากวันท่�สัญญาเช่ั่าม่ผู้ล	และไม่ม่สิทธิีการเลือกซืึ่�อ)	 และสัญญาเช่ั่าซ่ึ่�งสินทรัพย์อ�างอิงม่ม้ลค่าตำ�า	 จำำานวนเงิน
ท่�จ่ำายชั่ำาระตามสัญญาเช่ั่าดังกล่าวจำะรับร้�เป็นค่าใชั่�จ่ำายในส่วนข้องกำาไรหุ้รือข้าดท้นตามวิธ่ีเส�นตรงตลอดอาย้สัญญาเช่ั่า

ถืือปฏิิบัติก่อนวันท่�	1	มกราคม	2563
สินทรัพย์และหุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่าการเงิน
แสดงด�วยม้ลค่าย้ติธีรรมข้องสินทรัพย์ท่�เช่ั่า	ณ	วันเริ�มต�นข้องสัญญา	หุ้รือม้ลค่าปัจำจ้ำบันข้องจำำานวนเงินขั้�นตำ�าท่�ต�อง 

จ่ำายตามสัญญาเช่ั่าแล�วแต่จำำานวนใดจำะตำ�ากว่า	 หัุ้กค่าเสื�อมราคาสะสม	 ค่าเช่ั่าส่วนหุ้น่�งรับร้�เป็นค่าใชั่�จ่ำายทางการเงินและ 
อ่กส่วนไปลดเงินต�นตลอดอาย้สัญญาเช่ั่า	 ค่าเสื�อมราคาข้องสินทรัพย์ตามสัญญาเช่ั่าการเงิน	 คำานวณโดยใชั่�วิธ่ีเส�นตรง 
ตามอาย้การใหุ้�ประโยชั่น์โดยประมาณข้องสินทรัพย์แต่ละประเภท	 กรณ้ไม่ได�เป็นเจำ�าข้องสินทรัพย์	 เมื�อครบกำาหุ้นดตาม 
สัญญาเช่ั่าต�องคิดค่าเสื�อมราคาข้องสินทรัพย์ใหุ้�หุ้มดภายในระยะเวลาข้องสัญญาเช่ั่า	หุ้รือภายในอาย้การใหุ้�ประโยชั่น์ข้อง 
สินทรัพย์	แล�วแต่ระยะเวลาใดจำะสั�นกว่า

3.11	ผู้ลปีระโย์ช้น์ของพนักงาน
ผู้ลประโยชั่น์ระยะสั�น
บริษััทรับร้�เงินเดือน	ค่าจำ�าง	โบนัส	เงินสมทบกองท้นสำารองเล่�ยงช่ั่พและเงินสมทบกองท้นประกันสังคมเป็นค่าใชั่�จ่ำาย

ตามเกณฑ์์คงค�าง

ผู้ลประโยชั่น์หุ้ลังออกจำากงานข้องพนักงาน	(โครงการสมทบเงิน)
บริษััทและพนักงานได�ร่วมกันจัำดตั�งกองท้นสำารองเล่�ยงช่ั่พ	 ซ่ึ่�งประกอบด�วยเงินท่�พนักงานจ่ำายสะสมและเงินท่�บริษััท

จ่ำายสมทบใหุ้�เป็นรายเดือน	สินทรัพย์ข้องกองท้นสำารองเล่�ยงช่ั่พได�แยกออกจำากสินทรัพย์ข้องบริษััท	เงินท่�บริษััทจ่ำายสมทบ
กองท้นสำารองเล่�ยงช่ั่พบันท่กเป็นค่าใชั่�จ่ำายในปีท่�เกิดรายการ

ผู้ลประโยชั่น์หุ้ลังออกจำากงานข้องพนักงาน	(โครงการผู้ลประโยชั่น์)
บริษััทม่ภาระสำาหุ้รับเงินชั่ดเชั่ยท่�ต�องจ่ำายใหุ้�แก่พนักงานเมื�อออกจำากงานตามกฎหุ้มายแรงงาน	 ซ่ึ่�งบริษััทถืือว่า 

เงินชั่ดเชั่ยดังกล่าวเป็นโครงการผู้ลประโยชั่น์หุ้ลังออกจำากงานสำาหุ้รับพนักงาน	
บริษััทคำานวณหุ้น้�สินตามโครงการผู้ลประโยชั่น์หุ้ลังออกจำากงานข้องพนักงานโดยใชั่�วิธ่ีคิดลดแต่ละหุ้น่วยท่� 

ประมาณการไว�	(Projected	Unit	Credit	Method)	 โดยผู้้�เช่ั่�ยวชั่าญอิสระได�ทำาการประเมินภาระผู้้กพันดังกล่าวตามหุ้ลัก 
คณิตศาสตร์ประกันภัย	ซ่ึ่�งหุ้ลักการประมาณการดังกล่าวต�องใชั่�ข้�อสมมติท่�หุ้ลากหุ้ลาย	รวมถ่ืงข้�อสมมติเก่�ยวกับอัตราคิดลด	 
อัตราการข่้�นเงินเดือนในอนาคต	อัตราการเปล่�ยนแปลงในจำำานวนพนักงาน	อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผู้ลกำาไรหุ้รือข้าดท้นจำากการประมาณการตามหุ้ลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	gains	and	losses)	 สำาหุ้รับ
โครงการผู้ลประโยชั่น์หุ้ลังออกจำากงานข้องพนักงานจำะรับร้�ทันท่ในกำาไรหุ้รือข้าดท้นเบ็ดเสร็จำอื�น	

3.12	บุคัคัลหรือกิจัการที�เกี�ย์วข�องกัน
บ้คคลหุ้รือกิจำการท่�เก่�ยวข้�องกันกับบริษััท	 หุ้มายถ่ืง	 บ้คคลหุ้รือกิจำการท่�ม่อำานาจำควบค้มบริษััทหุ้รือถ้ืกควบค้มโดย

บริษััทไม่ว่าจำะเป็นโดยทางตรงหุ้รือทางอ�อม	หุ้รืออย่้ภายใต�การควบค้มเด่ยวกันกับบริษััท	รวมถ่ืงบริษััทย่อย	และกิจำการท่�
เป็นบริษััทย่อยในเครือเด่ยวกัน	บริษััทร่วม	กิจำการร่วมค�า	ผู้้�บริหุ้ารสำาคัญ	กรรมการหุ้รือพนักงานข้องบริษััท

ในการพิจำารณาความสัมพันธ์ีระหุ้ว่างบ้คคลหุ้รือกิจำการท่�เก่�ยวข้�องกันกับบริษััทแต่ละรายการ	 บริษััทคำาน่งถ่ืงเน่�อหุ้า
ข้องความสัมพันธ์ีมากกว่าร้ปแบบทางกฎหุ้มาย

Short-term leases and leases of low-value assets
The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (those leases 

that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and not contain a purchase option). 
It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered of low value. 
Lease payments on short-term and leases of low-value assets are recognized as expense in profit and loss on 
a straight-line basis over the lease term.

Applicable prior January 1, 2020
Assets and finance lease liabilities
Assets and finance lease liabilities 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.

3.11 Employee Benefits
Short-term employment benefits
The Company recognizes salary, wage, bonus and contributions to social security fund as expenses when incurred.

Post-employment benefits (Defined contribution plans) 
The Company and their employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed 

by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company 
contributions are recognized as expenses when incurred.

Post-employment benefits (Defined benefit plans) 
The Company has obligation in respect of the severance payments that it must pay to the employees upon 

retirement under the labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan. 
The obligation under the defined benefit plan is calculated based on the actuarial principles by a qualified 

independent actuary using the projected unit credit method. Such estimates are made based on various 
assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality rate, and inflation rate.

Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized immediately in 
other comprehensive income.

3.12 Related Parties
The parties are considered as related parties when the Company has ability to control, directly or indirectly, 

over the parties and vice versa. Related parties also include the parties under the common control as the Company. 
This includes subsidiaries and fellow subsidiaries, associates, joint venture, high-level management, directors 
and employees of the Company.

In considering each related party relationship, the consideration shall be made on the basis of substance 
of the relationship than the legal form.
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3.13	ภาษัีเงินได�
ภาษ่ัเงินได�	ประกอบด�วยภาษ่ัเงินได�ปัจำจ้ำบันและภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่

ภาษ่ัเงินได�ปัจำจ้ำบัน
บริษััทบันท่กภาษ่ัเงินได�	(ถื�าม่)	 ตามจำำานวนท่�จำะต�องจ่ำาย	คำานวณตามหุ้ลักเกณฑ์์แหุ่้งประมวลรัษัฎากรในอัตราภาษ่ั 

เงินได�ร�อยละ	20	 ข้องกำาไรก่อนภาษ่ัเงินได�หุ้ลังจำากปรับปร้งบวกกลับด�วยค่าใชั่�จ่ำายต่าง	 ๆ	 ซ่ึ่�งไม่สามารถืถืือเป็นรายจ่ำาย 
ในการคำานวณภาษ่ัและหัุ้กออกด�วยรายการท่�ได�รับยกเว�นหุ้รือไม่ถืือเป็นรายได�ในการคำานวณภาษ่ั

ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่
สินทรัพย์และหุ้น้�สินภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่จำะคำานวณข่้�นจำากผู้ลแตกต่างชัั่�วคราวระหุ้ว่างม้ลค่าตามบัญช่ั่กับฐานภาษ่ั 

ข้องสินทรัพย์หุ้รือหุ้น้�สินนั�น	 ณ	 วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน	 รายการเปล่�ยนแปลงข้องสินทรัพย์และหุ้น้�สินภาษ่ัเงินได� 
รอการตัดบัญช่ั่จำะถ้ืกรับร้�เป็นรายได�ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่หุ้รือค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่โดยจำะรับร้�ในกำาไร
ข้าดท้น	เว�นแต่ในส่วนท่�เก่�ยวกับรายการท่�รับร้�โดยตรงในส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้รือกำาไรข้าดท้นเบ็ดเสร็จำอื�น

ผู้ลแตกต่างชัั่�วคราวท่�ใชั่�หัุ้กภาษ่ัจำะถ้ืกรับร้�เป็นสินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่เมื�อม่ความเป็นไปได�ค่อนข้�างแน่ว่า
บริษััทจำะม่กำาไรทางภาษ่ัจำากการดำาเนินงานในอนาคตเพ่ยงพอท่�จำะนำาสินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่มาใชั่�ประโยชั่น์ได�	
และผู้ลแตกต่างชัั่�วคราวท่�ต�องเส่ยภาษ่ัท้กรายการจำะถ้ืกรับร้�เป็นหุ้น้�สินภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่

สินทรัพย์และหุ้น้�สินภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่ถ้ืกวัดม้ลค่าโดยใชั่�อัตราภาษ่ัเงินได�สำาหุ้รับงวดท่�บริษััทและบริษััทย่อย
คาดว่าจำะได�รับประโยชั่น์จำากสินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่หุ้รือจำะจ่ำายชั่ำาระหุ้น้�สินภาษ่ัเงินได�	 โดยใชั่�อัตราภาษ่ัและ
กฎหุ้มายภาษ่ัอากรท่�ม่ผู้ลบังคับใชั่�อย่้หุ้รือท่�คาดได�ค่อนข้�างแน่ว่าจำะม่ผู้ลบังคับใชั่�ภายในสิ�นรอบระยะเวลาท่�รายงาน	

ณ	 วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน	 ม้ลค่าตามบัญช่ั่ข้องสินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่จำะถ้ืกทบทวนและปรับลด
ม้ลค่า	เมื�อม่ความเปน็ไปได�คอ่นข้�างแน่ว่าบริษััทและบรษัิัทย่อยจำะไมม่่กำาไรทางภาษ่ัในอนาคตเพ่ยงพอตอ่การนำาสินทรัพย์
ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่ทั�งหุ้มดหุ้รือบางส่วนมาใชั่�ประโยชั่น์ได�

สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่และหุ้น้�สินภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่จำะหัุ้กกลบกันได�ก็ต่อเมื�อกิจำการม่สิทธิีตาม
กฎหุ้มายและภาษ่ัเงินได�น้�ประเมินโดยหุ้น่วยงานจัำดเก็บภาษ่ัหุ้น่วยงานเด่ยวกัน

3.14	กำาไรต่อหุ�นขั�นพื�นฐาน
กำาไรต่อหุ้้�นขั้�นพื�นฐาน	คำานวณจำากกำาไรสำาหุ้รับปี	หุ้ารด�วยจำำานวนหุ้้�นสามัญถัืวเฉล่�ยถ่ืวงนำ�าหุ้นักท่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นในระหุ้ว่างปี

3.15	การแปีลงคั่าเงินตราต่างปีระเทศ
บริษััทแปลงค่างบการเงินข้องบริษััทร่วมท่�จัำดทำางบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพย์

และหุ้น้�สินด�วยอัตราปิด	 ณ	 วันท่�ในงบแสดงฐานะการเงิน	 และแปลงค่างบกำาไรข้าดท้นโดยใชั่�อัตราแลกเปล่�ยนถัืวเฉล่�ย
ระหุ้ว่างงวด	ผู้ลต่างท่�เกิดข่้�นจำากการแปลงคา่รายการดังกล่าว	รับร้�ในกำาไรข้าดท้นเบ็ดเสร็จำอื�น	และแสดงจำำานวนสะสมภายใต� 
หัุ้วข้�อองค์ประกอบอื�นข้องส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�นในส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น

การแปลงค่ารายการท่�เป็นเงินตราต่างประเทศท่�เกิดข่้�นใหุ้�เป็นเงินบาทโดยใชั่�อัตราแลกเปล่�ยน	ณ	วันท่�ท่�เกิดรายการ	
และแปลงค่าสินทรัพย์และหุ้น้�สินท่�เป็นตัวเงินท่�เป็นเงินตราต่างประเทศ	 ณ	 วันท่�ในงบแสดงฐานะการเงินใหุ้�เป็นเงินบาท 
โดยใชั่�อัตราแลกเปล่�ยน	 ณ	 วันท่�ในงบแสดงฐานะการเงิน	 กำาไรและข้าดท้นท่�เกิดจำากการรับหุ้รือจ่ำายชั่ำาระท่�เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศและท่�เกิดจำากการแปลงค่าสินทรัพย์และหุ้น้�สินท่�เป็นตัวเงินดังกล่าว	จำะถ้ืกรับร้�ในกำาไรหุ้รือข้าดท้น

3.16	การใช้�ดุลย์พินิจัและปีระมาณการทางบัญช้ีที�สิำาคััญ
ในการจัำดทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฝ่่ายบริหุ้ารจำำาเปน็ต�องใชั่�ด้ลยพนิิจำและการประมาณการ 

ในเรื�องท่�ม่ความไม่แน่นอนเสมอ	 การใชั่�ด้ลยพินิจำและการประมาณการดังกล่าวน้�ส่งผู้ลกระทบต่อจำำานวนเงินท่�แสดงใน 
งบการเงนิและตอ่ข้�อม้ลท่�แสดงในหุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงนิ	ผู้ลท่�เกิดข่้�นจำริงอาจำแตกตา่งไปจำากจำำานวนท่�ประมาณการไว�	 
การใชั่�ด้ลยพินิจำและการประมาณการท่�สำาคัญม่ดังน้�

3.13 Income Tax
Income tax comprises current income tax and deferred tax. 

Current tax
The Company records income tax expenses, if any, based on the amount currently payable under the Revenue 

Code at the income tax rates 20% of profit before income tax, after adding back certain expenses which are non-deductible 
for income tax computation purposes, and less certain transactions which are exemption or allowable from income tax.

Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the carrying amount and the 

tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period. Changes in deferred tax assets and liabilities are 
recognized as deferred tax income or deferred tax expenses which are recognized in the profit or loss except to the extent 
that it relates to items recognized directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income.

The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is probable that the Company 
will has future taxable profit to be available against which the deferred tax assets can be utilized. The taxable temporary 
differences on all taxable items are recognized as deferred tax liabilities. Deferred tax is not recognized for the following 
temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not 
a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments 
in subsidiaries and joint ventures to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company expect to apply to the period 
when the deferred tax assets are realized or the deferred tax liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that 
have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed and reduced the value 
when it is probable that the Company will has no longer the future taxable profit that is sufficient to be available against 
which all or some parts of deferred tax assets are utilized.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to settle on a net basis and they 
relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.

3.14 Basic Earnings per Share
Basic earnings per share are calculated by dividing net profit for the year by the weighted average number 

of ordinary shares for the year.

3.15 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. 

3.16	Significant	Accounting	Judgements	and	Estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires 

management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These 
judgements and estimates affect amounts reported in the financial statements and disclosures and actual results 
could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:
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ค่าเผืู้�อหุ้น้�สงสัยจำะส้ญข้องล้กหุ้น้�
ในการประมาณค่าเผืู้�อหุ้น้�สงสัยจำะส้ญข้องล้กหุ้น้�	 ฝ่่ายบริหุ้ารจำำาเป็นต�องใชั่�ด้ลยพินิจำในการประมาณการผู้ลข้าดท้นท่�

คาดว่าจำะเกิดข่้�นจำากล้กหุ้น้�	 โดยคำาน่งถ่ืงประสบการณ์การเก็บเงินในอด่ต	 อาย้ข้องหุ้น้�ท่�คงค�างและสภาวะเศรษัฐกิจำท่�เป็น
อย่้ในข้ณะนั�น	เป็นต�น

ค่าเผืู้�อการด�อยค่าข้องเงินลงท้นในบริษััทร่วม
ในการพิจำารณาค่าเผืู้�อการด�อยค่าข้องเงินลงท้นในบริษััทร่วม	 ฝ่่ายบริหุ้ารจำำาเป็นต�องประมาณการกระแสเงินสดท่� 

คาดว่าจำะได�รับในอนาคตจำากเงินลงท้นนั�น	 รวมทั�งการเลือกอัตราคิดลดท่�เหุ้มาะสมในการคำานวณหุ้าม้ลค่าปัจำจ้ำบันข้อง 
กระแสเงินสดนั�น	ๆ

อ้ปกรณ์และค่าเสื�อมราคา
ในการคำานวณค่าเสื�อมราคาข้องอ้ปกรณ์	 ฝ่่ายบริหุ้ารจำำาเป็นต�องทำาการประมาณอาย้การใหุ้�ประโยชั่น์และม้ลค่า 

คงเหุ้ลอืเมื�อเลิกใชั่�งานข้องอ้ปกรณ์	และต�องทบทวนอาย้การใหุ้�ประโยชั่นแ์ละม้ลค่าคงเหุ้ลือใหุ้ม่หุ้ากม่การเปล่�ยนแปลงเกดิข่้�น
นอกจำากน้�ฝ่่ายบริหุ้ารจำำาเป็นต�องสอบทานการด�อยค่าข้องอ้ปกรณ์ในแต่ละช่ั่วงเวลาและบันท่กข้าดท้นจำากการด�อยค่า

หุ้ากคาดว่าม้ลค่าท่�คาดว่าจำะได�รับคืนตำ�ากว่าม้ลค่าตามบัญช่ั่ข้องสินทรัพย์นั�น	ในการน้�ฝ่่ายบริหุ้ารจำำาเป็นต�องใชั่�ด้ลยพินิจำท่�
เก่�ยวข้�องกับการคาดการณ์รายได�และค่าใชั่�จ่ำายในอนาคตซ่ึ่�งเก่�ยวเน่�องกับสินทรัพย์นั�น

สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	
ในการบันท่กและวัดม้ลค่าข้องสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	ณ	วันท่�ได�มา	ตลอดจำนการทดสอบการด�อยค่าในภายหุ้ลัง	ฝ่่ายบริหุ้าร 

จำำาเป็นต�องประมาณการกระแสเงินสดท่�คาดว่าจำะได�รับในอนาคตจำากสินทรัพย์	 หุ้รือหุ้น่วยข้องสินทรัพย์ท่�ก่อใหุ้�เกิดเงินสด 
รวมทั�งการเลือกอัตราคิดลดท่�เหุ้มาะสมในการคำานวณหุ้าม้ลค่าปัจำจ้ำบันข้องกระแสเงินสดนั�น	ๆ

สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่	
บริษััทจำะรับร้�สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่สำาหุ้รบัผู้ลแตกตา่งชัั่�วคราวท่�ใชั่�หัุ้กภาษ่ัและข้าดท้นทางภาษ่ัท่�ไม่ได�ใชั่� 

เมื�อม่ความเป็นไปได�ค่อนข้�างแน่ว่าจำะม่กำาไรทางภาษ่ัในอนาคตเพ่ยงพอท่�จำะใชั่�ประโยชั่น์จำากผู้ลแตกต่างชัั่�วคราวและ 
ข้าดท้นนั�น	 ในการน้�ฝ่่ายบริหุ้ารจำำาเป็นต�องประมาณการว่าควรรับร้�จำำานวนสินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่เป็นจำำานวน 
เท่าใด	โดยพิจำารณาถ่ืงจำำานวนกำาไรทางภาษ่ัท่�คาดว่าจำะเกิดในอนาคตในแต่ละช่ั่วงเวลา

ผู้ลประโยชั่น์หุ้ลังออกจำากงานข้องพนักงานตามโครงการผู้ลประโยชั่น์	
หุ้น้�สินตามโครงการผู้ลประโยชั่น์หุ้ลังออกจำากงานข้องพนักงานประมาณข่้�นตามหุ้ลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซ่ึ่�งต�อง

อาศัยข้�อสมมติฐานต่าง	ๆ 	ในการประมาณการนั�น	เช่ั่น	อัตราคิดลด	อัตราการข่้�นเงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	และอัตรา
การเปล่�ยนแปลงในจำำานวนพนักงาน	เป็นต�น

Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and estimates 

based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing 
economic condition. 

Impairment of investment in associates
In determining reviews the impairment of investment in the associates, the management is required to  

prepare projections of the cash flows expected to be generated by the investment in the future, and to choose  
a suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.

Equipment and depreciation
In determining depreciation of equipment, the management is required to make estimates of the useful lives 

and residual values of equipment and to review the useful lives and residual values when there are any changes. 
In addition, the management is required to review equipment for impairment on a periodical basis and record 

the impairment loss when it is determined that the recoverable amount is lower than the carrying amount. This 
requires judgement regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 

Intangible assets
In recording the initial recognition and measurement of intangible assets as at the acquired date and 

subsequent impairment testing, the management is required to make estimates of cash flows to be generated 
by the asset or the cash generating units and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present 
value of those cash flows.

Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent 

that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be 
utilized. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can 
be recognized, based upon the likely timing and level of estimated future taxable profits. 

Post-employment benefits (Defined benefit plans) 
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such 

determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate,  
mortality rate and staff turnover rate.
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4.  ผู้ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีี 
เน่ืองจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิิบัติ 

บริษััทได�ปรับปร้งงบการเงินจำากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่้มเครื�องมือทางการเงินมาใชั่�ปฏิิบัติ	 
โดยเลือกปรับผู้ลกระทบสะสมจำากการเปล่�ยนแปลงโดยปรับงบการเงินย�อนหุ้ลังงวดก่อนท่�แสดงเปร่ยบเท่ยบ	 ซ่ึ่�งม่ 
ผู้ลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน	 งบกำาไรข้าดท้นเบ็ดเสร็จำ	 งบแสดงการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น	 และงบกระแส
เงินสด	ดังน้�

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย

ก่อนรายการ
ปรับปรุง

รายการปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)

หลังรายการ
ปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที�	1	มกราคัม	2562
เงินลงท้นชั่ั�วคราว 2,513,574,493.40 (2,513,574,493.40) -
สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น - 2,513,574,493.40 2,513,574,493.40
เงินลงท้นในบริษััทร่วม 11,693,486,857.78 (278,820,664.17) 11,414,666,193.61
กำาไรสะสม	(ยังไม่ได�จำัดสรร) 1,232,480,546.46 (113,609,203.36) 1,118,871,343.10
องค์ประกอบอื�นข้องส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น (288,353,768.08) (165,211,460.81) (453,565,228.89)

ณ	วันที�	31	ธุันวาคัม	2562
เงินลงท้นชั่ั�วคราว 4,912,176,824.41 (4,912,176,824.41) -
สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น - 4,912,176,824.41 4,912,176,824.41
เงินลงท้นในบริษััทร่วม 11,871,692,746.37 (391,492,907.72) 11,480,199,838.65
กำาไรสะสม	(ยังไม่ได�จำัดสรร) 1,402,487,891.45 (115,623,906.81) 1,286,863,984.64
องค์ประกอบอื�นข้องส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น (603,362,475.32) (275,869,000.91) (879,231,476.23)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที�	31	ธุันวาคัม	2562
ส่วนแบ่งกำาไรจำากเงินลงท้นในบริษััทร่วม 287,546,149.00 (2,014,703.45) 285,531,445.55
ผู้ลต่างข้องอัตราแลกเปล่�ยนจำากการแปลงค่า 
งบการเงิน (336,971,939.97) 28,353,806.51 (308,618,133.46)

ผู้ลข้าดท้นจำากการป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสด - (139,011,346.61) (139,011,346.61)
กำาไร	(ข้าดท้น)	เบ็ดเสร็จำรวมสำาหุ้รับปี (86,709,113.95) (112,672,243.55) (199,381,357.50)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้้�ถือหุ�น 
ณ	วันที�	1	มกราคัม	2562
กำาไรสะสม	(ยังไม่ได�จำัดสรร) 1,232,480,546.46 (113,609,203.36) 1,118,871,343.10
ผู้ลต่างข้องอัตราแลกเปล่�ยนจำากการแปลง 
ค่างบการเงิน (266,709,477.67) (19,152,495.58) (285,861,973.25)

ผู้ลข้าดท้นจำากการป้องกันความเส่�ยงในกระแส
เงินสด - (146,058,965.09) (146,058,965.09)

ส่วนแบ่งข้าดท้นเบ็ดเสร็จำอื�นในบริษััทร่วม (21,644,290.41) (0.14) (21,644,290.55)
องค์ประกอบอื�นข้องส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น (288,353,768.08) (165,211,460.81) (453,565,228.89)
รวมส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น 13,266,637,678.38 (278,820,664.17) 12,987,817,014.21

4.  IMPACT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES  
DUE TO THE ADOPTION OF NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

The Company has adjusted the financial statements from the adoption of financial reporting standards in the 
group of financial instruments. It has chosen to adjust the cumulative effect of change by retrospectively adjusting 
the prior period financial statements as comparison stated which has an impact on the statement of financial 
position, statement of comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of 
cash flows as follows:

Baht

Financial statements in which the equity method  
is applied

Before  
adjustment

Adjustment
increase  

(decrease)

After  
adjustment

Statement of financial position 
As	at	January	1,	2019
Temporary investments 2,513,574,493.40 (2,513,574,493.40) -
Other current financial assets - 2,513,574,493.40 2,513,574,493.40
Investment in associates 11,693,486,857.78 (278,820,664.17) 11,414,666,193.61
Retained earnings (Unappropriated) 1,232,480,546.46 (113,609,203.36) 1,118,871,343.10
Other components of shareholders’ equity (288,353,768.08) (165,211,460.81) (453,565,228.89)

As	at	December	31,	2019
Temporary investments 4,912,176,824.41 (4,912,176,824.41) -
Other current financial assets - 4,912,176,824.41 4,912,176,824.41
Investment in associates 11,871,692,746.37 (391,492,907.72) 11,480,199,838.65
Retained earnings (Unappropriated) 1,402,487,891.45 (115,623,906.81) 1,286,863,984.64
Other components of shareholders’ equity (603,362,475.32) (275,869,000.91) (879,231,476.23)

Statement of comprehensive income
For	the	year	ended	December	31,2019
Share of profit from investment in associates 287,546,149.00 (2,014,703.45) 285,531,445.55
Exchange differences on translating financial 

statements (336,971,939.97) 28,353,806.51 (308,618,133.46)
Loss on cash flow hedges - (139,011,346.61) (139,011,346.61)
Total comprehensive income for the year (86,709,113.95) (112,672,243.55) (199,381,357.50)

Statement of changes in shareholders’ equity
As	at	January	1,	2019
Retained earnings (Unappropriated) 1,232,480,546.46	 (113,609,203.36) 1,118,871,343.10
Exchange differences on translating financial 

statements (266,709,477.67) (19,152,495.58) (285,861,973.25)
Loss on cash flow hedges - (146,058,965.09) (146,058,965.09)
Share other comprehensive income from 

associates (21,644,290.41) (0.14) (21,644,290.55)
Other components of shareholders’ equity (288,353,768.08) (165,211,460.81) (453,565,228.89)
Total shareholders’ equity 13,266,637,678.38	 (278,820,664.17) 12,987,817,014.21
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บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย

ก่อนรายการ
ปรับปรุง

รายการปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)

หลังรายการ
ปรับปรุง

งบกระแสเงินสด
สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที�	31	ธุันวาคัม	2562
กำาไรก่อนค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได� 313,318,522.77 (2,014,703.45) 311,303,819.32
ส่วนแบ่งกำาไรจำากเงินลงท้นในบริษััทร่วม (287,546,149.00) 2,014,703.45 (285,531,445.55)
เงินสดจ่ำายส้ทธิีเพื�อเงินลงท้นชัั่�วคราว (2,787,171,928.78) 2,787,171,928.78 -
เงินสดจ่ำายส้ทธิีเพื�อสินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น - (2,787,171,928.78) (2,787,171,928.78)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนรายการ
ปรับปรุง

รายการปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)

หลังรายการ
ปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ	วันที�	1	มกราคัม	2562
เงินลงท้นชั่ั�วคราว 2,513,574,493.40 (2,513,574,493.40) -
สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น - 2,513,574,493.40 2,513,574,493.40

ณ	วันที�	31	ธุันวาคัม	2562
เงินลงท้นชั่ั�วคราว 4,912,176,824.41 (4,912,176,824.41) -
สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น - 4,912,176,824.41 4,912,176,824.41

งบกระแสเงินสด
สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที�	31	ธุันวาคัม	2562
เงินสดจำ่ายส้ทธีิเพื�อเงินลงท้นชั่ั�วคราว (2,787,171,928.78) 2,787,171,928.78 -
เงินสดจำ่ายส้ทธีิเพื�อสินทรัพย์ทางการเงิน 

หุ้ม้นเว่ยนอื�น - (2,787,171,928.78) (2,787,171,928.78)

Baht

Financial statements in which the equity method  
is applied

Before  
adjustment

Adjustment
increase  

(decrease)

After  
adjustment

Statement of cash flows
For	the	year	ended	December	31,	2019
Profit before income taxes 313,318,522.77 (2,014,703.45) 311,303,819.32
Share of profit from investment in associates (287,546,149.00) 2,014,703.45 (285,531,445.55)
Cash paid for temporary investments (2,787,171,928.78) 2,787,171,928.78 -
Cash paid for other current financial assets - (2,787,171,928.78) (2,787,171,928.78)

Baht

Separate financial statements

Before  

adjustment

Adjustment

increase  

(decrease)

After  

adjustment

Statement of financial position 
As	at	January	1,	2019
Temporary investments 2,513,574,493.40 (2,513,574,493.40) -
Other current financial assets - 2,513,574,493.40 2,513,574,493.40

As	at	December	31,	2019
Temporary investments 4,912,176,824.41 (4,912,176,824.41) -
Other current financial assets - 4,912,176,824.41 4,912,176,824.41

Statement of cash flows
For	the	year	ended	December	31,	2019
Cash paid for temporary investments (2,787,171,928.78) 2,787,171,928.78 -
Cash paid for other current financial assets - (2,787,171,928.78) (2,787,171,928.78)
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5. รายการบัญชีีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

ชืั่�อกิจำการ ประเทศท่�จัำดตั�ง/สัญชั่าติ ลักษัณะความสัมพันธ์ี

กฟผู้. ไทย ผู้้�ถืือหุ้้�นบริษััทร�อยละ	100
บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด สปป.ลาว เป็นบริษััทร่วม	บริษััทถืือหุ้้�นร�อยละ	30
PT Adaro Indonesia สาธีารณรัฐอินโดน้เซ่ึ่ย เป็นบริษััทร่วม	บริษััทถืือหุ้้�นร�อยละ	11.533

ยอดคงค�างกับบ้คคลหุ้รือกิจำการท่�เก่�ยวข้�องกันในงบแสดงฐานะการเงิน	 ณ	 วันท่�	31	 ธัีนวาคม	2563	 และ	2562	 
ม่รายละเอ่ยดดังน้�

 บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ล้กหุ้น้�การค�า	-	กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	
บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด 608,226.00 	814,184.00	

ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น	-	บ้คคลหุ้รือกิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	
ผู้้�บริหุ้ารและเจำ�าหุ้น�าท่� - 37,156.06	
บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด 482,788.11 	61,795.00	
กฟผู้. 8,085.00 	8,085.00	

490,873.11 107,036.06	
เจำ�าหุ้น้�การค�า	-	กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	
กฟผู้. 797,238.27 	832,940.54	

เจำ�าหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น	-	บ้คคลหุ้รือกิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	
ผู้้�บริหุ้ารและเจำ�าหุ้น�าท่� 836,273.90 	422,011.94	
กฟผู้. 34,979.25 	78,722.54	

871,253.15 500,734.48	
ค่าใชั่�จ่ำายค�างจ่ำาย
กฟผู้. 817,538.34 	2,150,802.52	

เจำ�าหุ้น้�ค่าหุ้้�น-กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	
PT	Adaro	Indonesia	(161.50	ล�านเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ) 4,878,398,200.00 4,898,504,950.00	

5. RELATED PARTIES TRANSACTIONS

Name of entity
Country	of	incorporation/

nationality Nature of relationship

EGAT Thailand 100% shareholding
Nam Ngiep 1 Power Company 
Limited

Lao PDR Associated company, EGATi has 30% 
shareholding

PT Adaro Indonesia Republic of Indonesia Associated	company,	EGATi	has	11.533%	
shareholding

Related parties significant transactions in statements of financial position as at December 31, 2020 and 
2019 are as follows:

Baht

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

2020 2019

Trade receivables - related party
Nam Ngiep 1 Power Company Limited 608,226.00 814,184.00	

Other current receivables - related party
Managements and officers - 37,156.06	
Nam Ngiep 1 Power Company Limited 482,788.11 	61,795.00	
EGAT 8,085.00 	8,085.00	

490,873.11 	107,036.06	
Trade payables - related party

EGAT 797,238.27 	832,940.54	
Other current payables - related party

Managements and officers 836,273.90 	422,011.94	
EGAT 34,979.25 	78,722.54	

871,253.15 	500,734.48	
Accrued expenses

EGAT 817,538.34 	2,150,802.52	
Share payable - related party
PT	Adaro	Indonesia	(161.50	USD	million) 4,878,398,200.00 4,898,504,950.00	
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รายการกับบ้คคลหุ้รือกิจำการท่�เก่�ยวข้�องกันในงบกำาไรข้าดท้นเบ็ดเสร็จำสำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวันท่�	31	 ธัีนวาคม	2563	และ	
2562	ม่รายละเอ่ยดดังน้�

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

รายได�จำากการบริการ	-	กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	
บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด 3,800,287.61	 4,585,346.00	

รายได�เงินปันผู้ล
PT Adaro Indonesia 409,736,041.88	 375,669,869.21	

ค่าใชั่�จ่ำายในการบริหุ้าร	-	บ้คคลหุ้รือกิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริหุ้าร 22,545,220.66	 22,148,187.13	
กฟผู้. 14,860,095.15	 11,251,900.77	

6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

เงินฝ่ากธีนาคาร	-	บัญช่ั่กระแสรายวัน 1,000.00 1,000.00
เงินฝ่ากธีนาคาร	-	บัญช่ั่ออมทรัพย์ 236,889,085.96 191,748,396.40
เงินฝ่ากธีนาคาร	-	บัญช่ั่ประจำำาไม่เกิน	3	เดือน - 153,180,770.38
ใบรับเงินฝ่าก	-	บัญช่ั่ประจำำาไม่เกิน	3	เดือน 40,397,006.63 97,041,939.72
รวมเงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 277,287,092.59 441,972,106.50

7.  ล้กหน้ีการค�า 
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

 บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ล้กหุ้น้�การค�า	-	กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	(หุ้มายเหุ้ต้	5)
บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด

งานรับจำ�างบริษััทร่วมท้น 608,226.00 814,184.00	
รวมล้กหุ้น้�การค�า 608,226.00 814,184.00	

Related parties significant transactions in the statements of comprehensive income for the years ended 
December 31, 2020 and 2019 as follows:

Baht

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

2020 2019

Revenues - related party
Nam Ngiep 1 Power Company Limited 3,800,287.61 4,585,346.00

Dividend income
PT Adaro Indonesia 409,736,041.88 375,669,869.21

Administrative expenses - related party
Directors and managements remuneration 22,545,220.66 22,148,187.13
EGAT 14,860,095.15 11,251,900.77

6.  CASH AND CASH EQUIVALENTS
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Current accounts 1,000.00 1,000.00
Saving accounts 236,889,085.96 191,748,396.40
Fixed deposits not more than 3 months - 153,180,770.38
Fixed deposit receipts not more than 3 months 40,397,006.63 97,041,939.72

Total cash and cash equivalents 277,287,092.59 441,972,106.50

7.  TRADE RECEIVABLES
This account consisted of:

 Baht

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

2020 2019

Trade	receivable	-	related	party	(Note	5)
Nam Ngiep 1 Power Company Limited

Associate management services 608,226.00 814,184.00	
Total trade receivables 608,226.00 814,184.00	
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8.  ล้กหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ล้กหุ้น้�อื�น	-	บ้คคลหุ้รือกิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	(หุ้มายเหุ้ต้	5) 490,873.11 107,036.06	
ล้กหุ้น้�อื�น	-	กิจำการร่วมท้น 4,147,018.76 	57,782,596.79	
ล้กหุ้น้�อื�น	-	บ้คคลหุ้รือกิจำการอื�น 1,065.72 -
ค่าใชั่�จ่ำายจ่ำายล่วงหุ้น�า 498,193.02 195,058.79	
ดอกเบ่�ยเงินฝ่ากธีนาคารค�างรับ 20,116,911.88 	60,926,141.11	
ล้กหุ้น้�กรมสรรพากร 40,464,503.87 -
รวมล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 65,718,566.36 119,010,832.75

9.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

เงินฝ่ากธีนาคาร	
-	บัญช่ั่ประจำำาเกิน	3	เดือนแต่ไม่เกิน	12	เดือน 4,158,004,302.20 3,495,950,503.44

ใบรับเงินฝ่าก	
-	บัญช่ั่ประจำำาเกิน	3	เดือนแต่ไม่เกิน	12	เดือน 1,437,231,340.47 1,416,226,320.97

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น 5,595,235,642.67 4,912,176,824.41

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
10.1	ข�อม้ลบริษััทร่วม

ประเทศที่จัดตั้ง ประเภทธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน (ร�อยละ)

2563 2562

บริษััทร่วม

บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด สปป.ลาว ผู้ลิตและจำำาหุ้น่ายพลังงานไฟฟ้า 30 30

PT Adaro Indonesia สาธีารณรัฐอินโดน้เซึ่่ย ผู้ลิตและจำำาหุ้น่ายถื่านหุ้ิน 11.533 11.533

บริษััทม่เงินลงท้นใน	PT	Adaro	Indonesia	ร�อยละ	11.533	ซ่ึ่�งบริษััทม่ตัวแทนอย่้ในคณะกรรมการบริษััท	(Board	of	
Commissioner)	จำำานวน	1	คน	จำากทั�งหุ้มดจำำานวน	6	คน	เพื�อควบค้มการบริหุ้ารงานข้อง	Board	of	Directors	โดยม่สิทธิี
ออกเส่ยงจำำานวน	1	เส่ยง

8.  OTHER CURRENT RECEIVABLES
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Other	receivable	-	related	party	(Note	5) 490,873.11 107,036.06	
Other receivable - co-developer 4,147,018.76 	57,782,596.79	
Other receivable - other persons or company 1,065.72 -
Prepaid expenses 498,193.02 195,058.79	
Accrued interest income 20,116,911.88 	60,926,141.11	
Revenue Department receivable 40,464,503.87 -

Total other current receivables 65,718,566.36 119,010,832.75

9.  OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Fixed deposits more than 3 months 
but not more than 12 months 4,158,004,302.20 3,495,950,503.44

Fixed deposit receipts more than 3 months
but not more than 12 months 1,437,231,340.47 1,416,226,320.97
Total other current financial assets 5,595,235,642.67 4,912,176,824.41

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES
10.1 Information of associated companies

Country of
incorporation/  

nationality

Business Shareholding proportion (%)

2020 2019

Associated companies

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

The	Company	has	invested	in	PT	Adaro	Indonesia	with	a	shareholding	proportion	of	11.533%	which	
the	company	has	1	representative	in	the	Board	of	Commissioners	from	total	6	representatives	to	control	the	
management of Board of Directors which the Company has 1 voting right.
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10.2	ราย์ละเอีย์ดของเงินลงทุนในบริษััทร่วม

บาท

วิธีส่วนได�เสีย วิธีราคาทุน เงินปันผู้ลรับ

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562 2563 2562

บริษััทร่วม

บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด 1,514,960,186.73 1,734,486,997.68	 3,096,231,265.18	 3,096,231,265.18	 - -

PT Adaro Indonesia 9,623,534,309.60 9,745,712,840.97	 11,603,316,150.00	 11,603,316,150.00	 409,736,041.88 375,669,869.21

รวม 11,138,494,496.33 11,480,199,838.65	 14,699,547,415.18	 14,699,547,415.18	 409,736,041.88 375,669,869.21

การเปล่�ยนแปลงข้องเงินลงท้นในบริษััทร่วม	สามารถืวิเคราะห์ุ้ได�ดังน้�

บาท

วิธีส่วนได�เสีย วิธีราคาทุน

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562

ยอดยกมา 11,480,199,838.65 11,414,666,193.61	 14,699,547,415.18 14,116,283,434.06

การเพิ�มท้น - 583,263,981.12	 - 583,263,981.12

ส่วนแบ่งกำาไรจำากเงินลงท้นในบริษััทร่วม 207,171,280.21 285,531,445.55	 - -

ผู้ลต่างข้องอัตราแลกเปล่�ยนจำากการแปลงค่างบการเงิน (6,230,549.04) (308,618,133.46) - -

ผู้ลข้าดท้นจำากการป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสด (145,677,062.86) (139,011,346.61) - -

ส่วนแบ่งกำาไร	(ข้าดท้น)	เบ็ดเสร็จำอื�นในบริษััทร่วม

การวัดม้ลค่าข้องเงินลงท้นเผู้ื�อข้าย - 21,963,232.73	 - -

การวัดม้ลค่าใหุ้ม่ข้องผู้ลประโยชั่น์พนักงานท่�กำาหุ้นดไว� 12,767,031.25 (1,925,665.08) - -

รายได�เงินปันผู้ลจำากบริษััทร่วม (409,736,041.88) (375,669,869.21) - -

ยอดคงเหุ้ลือ 11,138,494,496.33 11,480,199,838.65	 14,699,547,415.18 14,699,547,415.18

10.2 Details of investment in associates

Baht

Equity method Cost method Dividend

2020 2019
(Restated)

2020 2019 2020 2019

Associated companies

Nam Ngiep 1 Power Company 
Limited 1,514,960,186.73	 1,734,486,997.68	 3,096,231,265.18	 3,096,231,265.18	 - -

PT Adaro Indonesia 9,623,534,309.60	 9,745,712,840.97	 11,603,316,150.00	 11,603,316,150.00	 409,736,041.88 375,669,869.21

Total 11,138,494,496.33	 11,480,199,838.65	 14,699,547,415.18	 14,699,547,415.18	 409,736,041.88 375,669,869.21	

Movements in investments in associates can be analyzed as follows:

Baht

Equity method Cost method

2020 2019
(Restate)

2020 2019

Beginning balance 11,480,199,838.65 11,414,666,193.61 14,699,547,415.18 14,116,283,434.06

Additional investments - 583,263,981.12 - 583,263,981.12

Share of profit from investment in associates 207,171,280.21 285,531,445.55 - -

Exchange differences on translating financial 
statements (6,230,549.04) (308,618,133.46) - -

Loss on cash flow hedges (145,677,062.86) (139,011,346.61) - -

Share of other comprehensive income (loss)  
of associates 

Measuring the fair value of available-for-sale - 21,963,232.73 - -

Re-measure the defined employee benefit plans 12,767,031.25 (1,925,665.08) - -

Dividend income (409,736,041.88) (375,669,869.21) - -

Ending balance 11,138,494,496.33 11,480,199,838.65 14,699,547,415.18 14,699,547,415.18
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ข้�อม้ลทางการเงินข้องบริษััทร่วมท่�ม่สาระสำาคัญ
สร้ปรายการฐานะทางการเงิน

บาท

บริษัท ไฟฟ้าน้ำาเงี้ยบ 1 จำากัด PT Adaro Indonesia

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หุ้ม้นเว่ยน 	1,583,713,726.92	 	1,428,884,560.34	 	26,167,624,689.32	 	41,346,930,171.73	

สินทรัพย์ไม่หุ้ม้นเว่ยน 	25,823,973,231.93	 	26,907,052,922.03	 	51,434,019,324.06	 	46,894,795,317.01	

หุ้น้�สินหุ้ม้นเว่ยน (1,449,073,837.92) (1,304,786,135.19) (28,224,032,168.83) (26,613,327,512.05)

หุ้น้�สินไม่หุ้ม้นเว่ยน (20,908,745,831.83) (21,249,528,021.56) (26,950,518,091.66) (39,471,074,075.54)

สินทรัพย์	-	ส้ทธิี 	5,049,867,289.10	 	5,781,623,325.62	 	22,427,093,752.89	 	22,157,323,901.15	

สัดส่วนเงินลงท้น	(ร�อยละ) 30 30 11.533 11.533

สัดส่วนตามส่วนได�เส่ยข้องกิจำการใน

สินทรัพย์	-	ส้ทธิี 	1,514,960,186.73	 	1,734,486,997.68	 2,586,516,722.52 2,555,404,165.52

ค่าความนิยม - - 3,789,545,000.90 3,789,545,000.90

ส่วนต่างจำากราคาประเมินทรัพย์สิน - - 3,498,207,832.04 3,653,703,320.98

อื�น	ๆ - - (250,735,245.86) (252,939,646.43)

ม้ลค่าตามบัญช่ั่ข้องส่วนได�เส่ยข้อง 

กิจำการในบริษััทร่วม 1,514,960,186.73 1,734,486,997.68 9,623,534,309.60 9,745,712,840.97

สร้ปรายการกำาไรข้าดท้นเบ็ดเสร็จำ

บาท

บริษัท ไฟฟ้าน้ำาเงี้ยบ 1 จำากัด PT Adaro Indonesia

2563 2562 2563 2562

รายได� 2,652,465,204.89 820,290,541.98 69,216,476,498.93 93,418,151,630.48

กำาไร	(ข้าดท้น)	สำาหุ้รับปี (258,805,313.47) (1,170,917,666.80) 3,817,746,706.81 7,012,379,458.87

กำาไร	(ข้าดท้น)	เบ็ดเสร็จำอื�น (472,950,723.03) (928,684,992.63) 23,797,699.34 (1,291,804,656.38)

กำาไร	(ข้าดท้น)	เบ็ดเสร็จำรวม (731,756,036.50) (2,099,602,659.43) 3,841,544,406.15 5,720,574,802.49

เงินลงท้นในบริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด
เมื�อวันท่�	11	กันยายน	2557	บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด	ได�บรรล้ข้�อตกลงตามเงื�อนไข้ข้องผู้้�ใหุ้�สินเชืั่�อทางการเงิน

ในการเจำรจำาเงินก้�กับสถืาบันการเงิน	เป็นผู้ลใหุ้�สามารถืเบิกเงินก้�เพื�อใชั่�ในโครงการแทนการใชั่�เงินลงท้นจำากผู้้�ถืือหุ้้�นจำนกว่า
สัดส่วนข้องเงินก้�ต่อเงินลงท้นจำะเป็น	71	:	29	ซ่ึ่�งในปี	2562	อัตราส่วนเงินก้�ต่อเงินลงท้นได�ถ่ืงอัตราส่วนท่�กำาหุ้นด	จ่ำงได�ม่
การเพิ�มเงินลงท้นตามสัดส่วนการถืือหุ้้�น	จำำานวน	18.884	ล�านเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ

เมื�อวันท่�	22	มกราคม	2562	บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด	ได�จำดทะเบ่ยนเพิ�มท้น	จำากเดิมจำำานวน	2,627,600	หุ้้�น	
เป็น	3,000,000	หุ้้�น	โดยส่วนข้องบริษััทจำะม่หุ้้�นเพิ�มข่้�นจำำานวน	111,720	หุ้้�น	รวมทั�งสิ�นจำำานวน	900,000	หุ้้�น

เมื�อวันท่�	5	สิงหุ้าคม	2562	บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด	ได�จำดทะเบ่ยนเพิ�มท้น	จำากเดิมจำำานวน	3,000,000	หุ้้�น	
เป็น	3,117,040	หุ้้�น	โดยส่วนข้องบริษััทจำะม่หุ้้�นเพิ�มข่้�นจำำานวน	35,112	หุ้้�น	รวมทั�งสิ�นจำำานวน	935,112	หุ้้�น

เมื�อวันท่�	19	ธัีนวาคม	2562	บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด	ได�จำดทะเบ่ยนเพิ�มท้น	จำากเดิมจำำานวน	3,117,040	หุ้้�น	
เป็น	3,140,000	หุ้้�น	โดยส่วนข้องบริษััทจำะม่หุ้้�นเพิ�มข่้�นจำำานวน	6,888	หุ้้�น	รวมทั�งสิ�นจำำานวน	942,000	หุ้้�น

บริษััทได�จำำานำาหุ้้�นทั�งหุ้มดท่�ถืืออย่้ในบริษััท	 ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	 จำำากัด	 จำำานวน	942,000	 หุ้้�น	 ม้ลค่าหุ้้�นละ	100.00	 
เหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ	 และวางหุ้ลักประกันสินเชืั่�อเป็นสิทธิีในเงินปันผู้ล	 และสิทธิีอื�น	 ดอกผู้ลและผู้ลประโยชั่น์ทั�งหุ้มดอันเกิดจำาก 
หุ้้�นดังกล่าวไว�แก่สถืาบันการเงินผู้้�ใหุ้�ก้�ข้องบริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด	และเจำ�าหุ้น้�ม่ประกันรายอื�น	ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	
2563	และ	2562	บริษััทม่จำำานวนหุ้้�นท่�ชั่ำาระแล�ว	จำำานวน	942,000	หุ้้�น

Summarized financial information about material associates
Summarized information about financial position

Baht

Nam Ngiep 1 Power Company Limited PT Adaro Indonesia

2020 2019 2020 2019

Current assets 1,583,713,726.92 1,428,884,560.34 26,167,624,689.32 41,346,930,171.73

Non-current assets 25,823,973,231.93 26,907,052,922.03 51,434,019,324.06 46,894,795,317.01

Current liabilities (1,449,073,837.92) (1,304,786,135.19) (28,224,032,168.83) (26,613,327,512.05)

Non-current liabilities (20,908,745,831.83) (21,249,528,021.56) (26,950,518,091.66) (39,471,074,075.54)

Net assets 5,049,867,289.10 5,781,623,325.62 22,427,093,752.89 22,157,323,901.15

Shareholding percentage (%) 30 30 11.533 11.533

Carrying amounts of associates  
in which the equity method 1,514,960,186.73 1,734,486,997.68 2,586,516,722.52 2,555,404,165.52

Goodwill - - 3,789,545,000.90 3,789,545,000.90

Difference from appraisal of assets - - 3,498,207,832.04 3,653,703,320.98

Other - - (250,735,245.86) (252,939,646.43)

Carrying amounts of associates 
based on equity method 1,514,960,186.73 1,734,486,997.68 9,623,534,309.60 9,745,712,840.97

Summarized information about comprehensive income

Baht

Nam Ngiep 1 Power Company Limited PT Adaro Indonesia

2020 2019 2020 2019

Revenue 2,652,465,204.89 820,290,541.98 69,216,476,498.93 93,418,151,630.48

Profit (loss) for the year (258,805,313.47) (1,170,917,666.80) 3,817,746,706.81 7,012,379,458.87

Other comprehensive income (loss) (472,950,723.03) (928,684,992.63) 23,797,699.34 (1,291,804,656.38)

Total comprehensive income (loss) (731,756,036.50) (2,099,602,659.43) 3,841,544,406.15 5,720,574,802.49

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 2019, the debt to equity ratio has reached to the defined point, therefore 
the	Company	has	increased	investment	in	associated	company	in	the	amount	of	USD	18.884	million.

On	January	22,	2019,	Nam	Ngiep	1	Power	Company	Limited	has	increased	the	registered	capital	from	2,627,600	
shares to 3,000,000 shares which the Company has increased 111,720 shares, total amount of shares 900,000.

	On	August	5,	2019,	Nam	Ngiep	1	Power	Company	Limited	has	increased	the	registered	capital	from	3,000,000	
shares	to	3,117,040	shares	which	the	Company	has	increased	35,112	shares,	total	amount	of	shares	935,112.

On December 19, 2019, Nam Ngiep 1 Power Company Limited has increased the registered capital from 
3,117,040	shares	to	3,140,000	shares	which	the	Company	has	increased	6,888	shares,	total	amount	of	shares	942,000.

The	Company	has	pledged	all	of	shares	in	Nam	Ngiep	1	Power	Company	Limited	in	amount	of	942,000	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,	2020	and	2019,	the	Company	has	fully	paid	up	share	in	amount	of	shares	942,000.
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เงินลงท้นใน	PT	Adaro	Indonesia
บริษััทได�ลงนามในสญัญาซืึ่�อข้ายหุ้้�น	(Subscription	Agreement)	เพื�อซืึ่�อหุ้้�นใน	PT	Adaro	Indonesia	คดิเป็นจำำานวนเงิน 

ทั�งสิ�น	325	ล�านเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ	โดยเมื�อวันท่�	22	พฤศจิำกายน	2559	บริษััทได�จ่ำายชั่ำาระค่าหุ้้�นดังกล่าวแล�ว	เป็นจำำานวนเงิน	 
163.50	 ล�านเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ	 เท่ยบเท่ากับ	5,829.85	 ล�านบาท	 และบริษััทจำะชั่ำาระค่าหุ้้�นส่วนท่�เหุ้ลือจำำานวนเงิน	161.50	 
ล�านเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ	ในปี	2565	-	2570	เมื�อ	PT	Adaro	Indonesia	ได�บรรล้เงื�อนไข้ท่�ระบ้ไว�ในสัญญาซืึ่�อข้ายหุ้้�น	ซ่ึ่�งบริษััท 
ได�บันท่กม้ลค่าเงินลงท้นและเจำ�าหุ้น้�ค่าหุ้้�นส่วนท่�เหุ้ลือดังกล่าวไว�ในงบการเงินแล�ว

11. อุปกรณ์ 
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาท้น
อ้ปกรณ์และเครื�องใชั่�สำานักงาน 4,890,110.15 209,885.85 (35,500.00) 5,064,496.00
ยานพาหุ้นะ 2,680,370.20 - - 2,680,370.20
รวม 7,570,480.35 209,885.85 (35,500.00) 7,744,866.20

หัุ้ก	ค่าเสื�อมราคาสะสม
อ้ปกรณ์และเครื�องใชั่�สำานักงาน (3,854,075.31) (401,264.58) 26,692.14 (4,228,647.75)
ยานพาหุ้นะ (1,026,618.50) (536,074.05) - (1,562,692.55)
รวม (4,880,693.81) (937,338.63) 26,692.14 (5,791,340.30)

อ้ปกรณ์	-	ส้ทธิี	 2,689,786.54 1,953,525.90

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาท้น
อ้ปกรณ์และเครื�องใชั่�สำานักงาน 5,656,045.65 244,912.30 (1,010,847.80) 4,890,110.15
ยานพาหุ้นะ 2,680,370.20 - - 2,680,370.20
รวม 8,336,415.85 244,912.30 (1,010,847.80) 7,570,480.35

หัุ้ก	ค่าเสื�อมราคาสะสม
อ้ปกรณ์และเครื�องใชั่�สำานักงาน (4,455,191.21) (393,795.30) 994,911.20 (3,854,075.31)
ยานพาหุ้นะ (490,544.45) (536,074.05) - (1,026,618.50)
รวม (4,945,735.66) (929,869.35) 994,911.20 (4,880,693.81)

อ้ปกรณ์	-	ส้ทธิี	 3,390,680.19 2,689,786.54

ณ	วันท่�	31	 ธัีนวาคม	2563	และ	2562	บริษััทม่ยานพาหุ้นะอย่้ภายใต�หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า	โดยม่ม้ลค่าตามบัญช่ั่	
จำำานวนเงิน	1.12	ล�านบาท	และ	1.65	ล�านบาท	ตามลำาดับ

Investment in PT Adaro Indonesia 
The Company has signed Subscription Agreement for purchase shares in PT Adaro Indonesia in amount of 

USD	325	million.	On	November	22,	2016,	the	Company	has	paid	for	such	share	in	amount	of	USD	163.50	million	
(approximately	Baht	5,829.85	million)	and	the	Company	will	pay	the	remaining	in	amount	of	USD	161.50	million	
in 2022 - 2027 when PT Adaro Indonesia has met the conditions in Subscription Agreement. 

11. EQUIPMENT 
This account consisted of:

Baht

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

Balance as at
December 
31, 2019

Transactions during the year Balance as at
December 
31, 2020Increase Decrease

At cost
Furniture and office equipment 4,890,110.15 209,885.85 (35,500.00) 5,064,496.00
Vehicles 2,680,370.20 - - 2,680,370.20

Total 7,570,480.35 209,885.85 (35,500.00) 7,744,866.20
Less Accumulated depreciation
Furniture and office equipment (3,854,075.31) (401,264.58) 26,692.14 (4,228,647.75)
Vehicles (1,026,618.50) (536,074.05) - (1,562,692.55)

Total (4,880,693.81) (937,338.63) 26,692.14 (5,791,340.30)
Equipment - net 2,689,786.54 1,953,525.90

Baht

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

Balance as at
December 
31, 2019

Transactions during the year Balance as at
December 
31, 2020Increase Decrease

At cost
Furniture and office equipment 5,656,045.65 244,912.30 (1,010,847.80) 4,890,110.15
Vehicles 2,680,370.20 - - 2,680,370.20

Total 8,336,415.85 244,912.30 (1,010,847.80) 7,570,480.35
Less Accumulated depreciation
Furniture and office equipment (4,455,191.21) (393,795.30) 994,911.20 (3,854,075.31)
Vehicles (490,544.45) (536,074.05) - (1,026,618.50)

Total (4,945,735.66) (929,869.35) 994,911.20 (4,880,693.81)
Equipment - net 3,390,680.19 2,689,786.54

As at December 31, 2020 and 2019, the Company has vehicles under the financial lease agreements at 
net	book	value	in	the	financial	statements	amounted	to	Baht	1.12	million	and	Baht	1.65	million,	respectively.
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข�า

(โอนออก)

ราคาท้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,952,964.07 - - 1,040,040.00 4,993,004.07
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหุ้ว่าง
พัฒนา 468,018.00 7,535,222.00 - (1,040,040.00) 6,963,200.00

	 รวม 4,420,982.07 7,535,222.00 - - 11,956,204.07
หัุ้ก	ค่าเสื�อมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,442,499.25) (350,006.81) - - (3,792,506.06)
	 รวม (3,442,499.25) (350,006.81) - - (3,792,506.06)
สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	-	ส้ทธิี	 978,482.82 8,163,698.01

 บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาท้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,952,964.07 - - 3,952,964.07
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหุ้ว่างพัฒนา - 468,018.00 - 468,018.00
	 รวม 3,952,964.07 468,018.00 - 4,420,982.07
หัุ้ก	ค่าเสื�อมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,810,954.94) (631,544.31) - (3,442,499.25)
	 รวม (2,810,954.94) (631,544.31) - (3,442,499.25)
สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	-	ส้ทธิี	 1,142,009.13 978,482.82

12. INTANGIBLE ASSETS
This account consisted of:

Baht

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

Balance as at
December 
31, 2019

Transactions during the year
Balance as at

December 
31, 2020Increase Decrease Transfer-in

(Transfer-out)

At cost
Computer software 3,952,964.07 - - 1,040,040.00 4,993,004.07
Computer software in progress 468,018.00 7,535,222.00 - (1,040,040.00) 6,963,200.00
 Total 4,420,982.07 7,535,222.00 - - 11,956,204.07
Less Accumulated amortization
Computer software (3,442,499.25) (350,006.81) - - (3,792,506.06)
 Total (3,442,499.25) (350,006.81) - - (3,792,506.06)
Intangible assets - net 978,482.82 8,163,698.01

Baht

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

Balance as at
December 
31, 2018

Transactions during the year Balance as at
December 
31, 2019Increase Decrease

At cost
Computer software 3,952,964.07 - - 3,952,964.07
Computer software in progress - 468,018.00 - 468,018.00
 Total 3,952,964.07 468,018.00 - 4,420,982.07
Less Accumulated amortization
Computer software (2,810,954.94) (631,544.31) - (3,442,499.25)
 Total (2,810,954.94) (631,544.31) - (3,442,499.25)
Intangible assets - net 1,142,009.13 978,482.82
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13. ค่าพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ
ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	และ	2562	บริษััทม่ค่าใชั่�จ่ำายในการพัฒนาโครงการรอเร่ยกเก็บ	ประกอบด�วย	ค่าใชั่�จ่ำาย 

ในการพัฒนาโครงการรอเร่ยกเก็บข้องโครงการไฟฟา้พลังนำ�าสาละวินตอนบน	(มายตง)	และโครงการโรงไฟฟา้พลังความร�อน
กวางจิำ	ซ่ึ่�งเป็นค่าใชั่�จ่ำายท่�เกิดข่้�นภายหุ้ลังได�รับการอน้มัติหุ้ลักการในการลงท้นโครงการจำากกระทรวงพลังงาน	เมื�อวันท่�	21	
พฤศจิำกายน	2557	และวันท่�	16	พฤษัภาคม	2559	ตามลำาดับ	โดยค่าใชั่�จ่ำายดังกล่าวได�รับการเห็ุ้นชั่อบจำาก	Management	
Committee	ข้องโครงการใหุ้�สามารถืเร่ยกชั่ำาระจำาก	Project	Company	ได�ในภายหุ้ลังเมื�อม่การจัำดตั�ง	Project	Company	
ม่รายละเอ่ยดดังน้�

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการไฟฟ้า
พลังน้ำาสาละวิน

ตอนบน (มายตง) 

โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร�อนกวางจิ

รวม

ยอดยกมา	ณ	วันท่�	1	มกราคม	2562 466,581,058.41 20,149,521.25 486,730,579.66
เพิ�มข่้�นระหุ้ว่างปี 513,039.32 24,270,698.97 24,783,738.29
ข้าดท้นจำากอัตราแลกเปล่�ยน (40,283,862.24) (1,551,779.41) (41,835,641.65)
ยอดคงเหุ้ลือ	ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2562 426,810,235.49 42,868,440.81 469,678,676.30
เพิ�มข่้�นระหุ้ว่างปี - 14,955,076.68 14,955,076.68
กำาไร	(ข้าดท้น)	จำากอัตราแลกเปล่�ยน 27,963,167.67 (416,631.14) 27,546,536.53
ยอดคงเหุ้ลือ	ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2563 454,773,403.16 57,406,886.35 512,180,289.51

14. สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีี
การเปล่�ยนแปลงสำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	และ	2562	สร้ปได�ดังน้�

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

รายได� (ค่าใชี�จ่าย) ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563ในกำาไรขาดทุน
ในกำาไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น

	สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่:
หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า 19,375.76 973.61 - 20,349.37
ประมาณการหุ้น้�สินผู้ลประโยชั่น์พนักงาน 1,304,798.80 576,041.35 (91,732.31) 1,789,107.84
รวม 1,324,174.56 577,014.96 (91,732.31) 1,809,457.21

หุ้น้�สินภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่:
อ้ปกรณ์ 22,638.60 4,376.95 - 18,261.65
รวม 22,638.60 4,376.95 - 18,261.65
ส้ทธิี 1,301,535.96 1,791,195.56

13. PROJECT DEVELOPMENT COSTS - FOR COLLECTION
As at December 31, 2020 and 2019, the Company has recognized project development costs - for collection 

of the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project and Quang Tri Thermal Power Project. These costs are 
occurred	after	the	principle	of	project	investment	was	approved	by	the	Minister	of	Energy	on	November	21,	2014	
and	May	16,	2016,	respectively	and	agreed	by	Project	Management	Committee	to	reimburse	after	establishment	
of the project company as follows:

 

Baht

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

Upper Thanlwin  
(Mong Ton)  

Hydropower Project

Quang Tri 
Thermal Power Plant 

Project

Total

Balance as at January 1, 2019 466,581,058.41 20,149,521.25 486,730,579.66
Additions during the year 513,039.32 24,270,698.97 24,783,738.29
Loss on exchange rate (40,283,862.24) (1,551,779.41) (41,835,641.65)
Balance as at December 31, 2019 426,810,235.49 42,868,440.81 469,678,676.30

Additions during the year - 14,955,076.68 14,955,076.68
Gain (loss) on exchange rate 27,963,167.67 (416,631.14) 27,546,536.53
Balance as at December 31, 2020 454,773,403.16 57,406,886.35 512,180,289.51

14. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES
Changing for the years ended December 31, 2020 and 2019 are summarized as follows:

Baht

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

As at  
December
31, 2019

Revenue (expenses) during the year As at  
December
31, 2020In profit or loss

In other  
comprehensive income

Deferred tax assets:
Financial lease agreements 19,375.76 973.61 - 20,349.37
Employee benefit obligations 1,304,798.80 576,041.35 (91,732.31) 1,789,107.84
Total 1,324,174.56 577,014.96 (91,732.31) 1,809,457.21

Deferred tax liabilities:
Equipment 22,638.60 4,376.95 - 18,261.65
Total 22,638.60 4,376.95 - 18,261.65
Net 1,301,535.96 1,791,195.56
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บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

รายได� (ค่าใชี�จ่าย)  
ในระหว่างปี

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่:
หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า 11,956.88 7,418.88 - 19,375.76
ประมาณการหุ้น้�สินผู้ลประโยชั่น์พนักงาน 1,069,899.40 234,899.40 - 1,304,798.80
รวม 1,081,856.28 242,318.28 - 1,324,174.56

หุ้น้�สินภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่:
อ้ปกรณ์ 24,194.45 1,555.85 - 22,638.60
รวม 24,194.45 1,555.85 - 22,638.60
ส้ทธิี 1,057,661.83 1,301,535.96

15. เจ�าหน้ีการค�า 
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได�เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

เจำ�าหุ้น้�การค�า	-	กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	(หุ้มายเหุ้ต้	5)
กฟผู้.
งานบริการบริษััท 797,238.27 832,940.54

797,238.27 832,940.54
เจำ�าหุ้น้�การค�า	-	บ้คคลหุ้รือกิจำการอื�น
ค่าจำ�างท่�ปร่กษัา 3,038,905.51 	1,247,298.94	
ค่าใชั่�จ่ำายอื�น	ๆ 271.86 -

3,039,177.37 	1,247,298.94	
รวมเจำ�าหุ้น้�การค�า 3,836,415.64 	2,080,239.48	

Baht

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

As at December
31, 2018

Revenue (expenses) during the year

As at December
31, 2019

In profit or loss
In other 

comprehensive 
income

Deferred tax assets:
Financial lease agreements 11,956.88 7,418.88 - 19,375.76
Employee benefit obligations 1,069,899.40 234,899.40 - 1,304,798.80
Total 1,081,856.28 242,318.28 - 1,324,174.56

Deferred tax liabilities:
Equipment 24,194.45 1,555.85 - 22,638.60
Total 24,194.45 1,555.85 - 22,638.60
Net 1,057,661.83 1,301,535.96

15. TRADE PAYABLES
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Trade	payables	-	related	party	(Note	5)
EGAT

Service expenses 797,238.27 832,940.54
797,238.27 832,940.54

Trade payables - non-related party
Consultant fees 3,038,905.51 	1,247,298.94	
Other expenses 271.86 -

3,039,177.37 	1,247,298.94	
Total trade payables 3,836,415.64 	2,080,239.48	
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16. เจ�าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

เจำ�าหุ้น้�อื�น	-	บ้คคลท่�เก่�ยวข้�องกัน	(หุ้มายเหุ้ต้	5) 836,273.90 422,011.94
เจำ�าหุ้น้�อื�น	-	กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	(หุ้มายเหุ้ต้	5) 34,979.25 	78,722.54	
เจำ�าหุ้น้�อื�น	-	บ้คคลหุ้รือกิจำการอื�น 3,200,833.06 5,650,083.62
เงินทดรองรับ	-	ค่าพัฒนาโครงการ 7,206,313.81 -
ค่าใชั่�จ่ำายค�างจ่ำาย	-	กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	(หุ้มายเหุ้ต้	5)
กฟผู้.
งานบริการบริษััท 794,622.05 866,241.57	
ค่าใชั่�จ่ำายเดินทาง - 387,550.00	
ค่าเช่ั่ารถืประจำำาตำาแหุ้น่งข้องผู้้�บริหุ้าร - 43,014.00	
ค่าจำ�างบริการงานสนับสน้นและวิเคราะห์ุ้ข้�อม้ลถ่ืานหิุ้น - 743,650.00	
ค่าจำ�างอื�น	ๆ - 104,742.30	
ค่าใชั่�จ่ำายอื�น	ๆ 22,916.29 5,604.65	

817,538.34 2,150,802.52	
ค่าใชั่�จ่ำายค�างจ่ำายอื�น	ๆ	ประกอบด�วย
ค่าใชั่�จ่ำายพัฒนาโครงการ 1,486,041.51 	8,103,665.87	
ค่าใชั่�จ่ำายพนักงาน 18,578,102.70 	13,568,548.06	
ค่าจำ�างอื�น	ๆ 881,576.44 	882,832.68	
ค่าใชั่�จ่ำายอื�น	ๆ 2,719,413.39 	1,507,669.51	

23,665,134.04 	24,062,716.12	
รวมเจำ�าหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 35,761,072.40 32,364,336.74

17. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

เงินมัดจำำารับและเงินคำ�าประกัน 1,612,137.33 	334,972.33	
ภาษ่ัเงินได�หัุ้ก	ณ	ท่�จ่ำายค�างจ่ำาย 756,643.71 	546,484.71	
รวมหุ้น้�สินหุ้ม้นเว่ยนอื�น 2,368,781.04 	881,457.04	

16. OTHER CURRENT PAYABLES
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Other	payable	-	related	person	(Note	5) 836,273.90 422,011.94
Other	payable	-	related	party	(Note	5) 34,979.25 	78,722.54	
Other payable - non-related party 3,200,833.06 5,650,083.62
Advance received - project development expenses 7,206,313.81 -
Accrued	expenses	-	related	party	(Note	5)
EGAT

Service expenses 794,622.05 866,241.57	
Travelling expenses - 387,550.00	
Car rental for executives - 43,014.00	
Service fees for supporting and analyzing coal data - 743,650.00	
Other service fees - 104,742.30	
Other expenses 22,916.29 5,604.65	

817,538.34 2,150,802.52	
Other accrued expenses consisted of:

Project development expenses 1,486,041.51 	8,103,665.87	
Employee expenses 18,578,102.70 	13,568,548.06	
Other service fees 881,576.44 	882,832.68	
Other expenses 2,719,413.39 	1,507,669.51	

23,665,134.04 	24,062,716.12	
Total other current payables 35,761,072.40 32,364,336.74

17. OTHER CURRENT LIABILITIES 
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Deposit received and security guarantee 1,612,137.33 	334,972.33	
Withholding tax payable 756,643.71 	546,484.71	

Total other current liabilities 2,368,781.04 	881,457.04	
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18. หน้ีสินตามสัญญาเช่ีา
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า 1,304,062.50 1,930,012.50
หัุ้ก	ดอกเบ่�ยรอตัดบัญช่ั่ (84,638.08) (179,382.05)

1,219,424.42 1,750,630.45
หัุ้ก	ส่วนท่�ถ่ืงกำาหุ้นดชั่ำาระภายในหุ้น่�งปี (565,513.67) (531,206.03)
ส้ทธิี 653,910.75 1,219,424.42

รายละเอ่ยดข้องจำำานวนเงินท่�ต�องจ่ำายชั่ำาระม่ดังน้�

บาท

2563 2562

เงินต�น ดอกเบี้ยรอจ่าย ยอดที่ต�องชีำาระ เงินต�น ดอกเบี้ยรอจ่าย ยอดที่ต�องชีำาระ 

ถ่ืงกำาหุ้นดชั่ำาระภายในหุ้น่�งปี 565,513.67 60,436.33 625,950.00 531,206.03 94,743.97 625,950.00
ถ่ืงกำาหุ้นดชั่ำาระหุ้ลังจำากหุ้น่�งปี
แต่ไม่เกินหุ้�าปี 653,910.75 24,201.75 678,112.50 1,219,424.42 84,638.08 1,304,062.50
รวม 1,219,424.42 84,638.08 1,304,062.50 1,750,630.45 179,382.05 1,930,012.50

19.  ประมาณการหน้ีสินผู้ลประโยชีน์พนักงาน
งบแสิดงฐานะการเงิน

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ประมาณการหุ้น้�สินผู้ลประโยชั่น์พนักงานต�นปี 6,523,994.00 5,349,497.00
กำาไร	(ข้าดท้น)	จำากการประมาณการตามหุ้ลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -
-	ผู้ลกระทบจำากการเปล่�ยนแปลงสมมติฐานด�านประชั่ากรศาสตร์ 90,597.93 -
-	ผู้ลกระทบจำากการเปล่�ยนแปลงสมมติฐานด�านการเงิน 517,915.26 -
-	ผู้ลกระทบจำากการปรับปร้งค่าประสบการณ์ (1,067,174.76) -

(458,661.57) -
ต�นท้นบริการและดอกเบ่�ยในอด่ต
-	การแก�ไข้โครงการผู้ลประโยชั่น์หุ้ลังออกจำากงาน 1,624,624.75 -

ต�นท้นบริการและดอกเบ่�ยในปัจำจ้ำบัน 1,255,582.00 1,174,497.00
ประมาณการหุ้น้�สินผู้ลประโยชั่น์พนักงานสิ�นปี 8,945,539.18 6,523,994.00

18. FINANCIAL LEASE LIABILITIES
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Financial lease liabilities 1,304,062.50 1,930,012.50
Less Deferred interest (84,638.08) (179,382.05)

1,219,424.42 1,750,630.45
Less Current portion due within one year (565,513.67) (531,206.03)

Net 653,910.75 1,219,424.42

The payment of these contracts are as follows:

 

Baht

2020 2019

Principal Deferred interest Total debts Principal Deferred interest Total debts 

Payment due within 1 year 565,513.67 60,436.33 625,950.00 531,206.03 94,743.97 625,950.00

Payment due over 1 year to 
5	years 653,910.75 24,201.75 678,112.50 1,219,424.42 84,638.08 1,304,062.50
Total 1,219,424.42 84,638.08 1,304,062.50 1,750,630.45 179,382.05 1,930,012.50

19.  EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS
The statements of financial position

Baht

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

2020 2019

Employee benefit obligations at beginning balance 6,523,994.00 5,349,497.00
Actuarial gain (loss) -

- Impact of change in demographic assumption 90,597.93 -
- Impact of change in financial assumption 517,915.26 -
- Experience adjustments (1,067,174.76) -

(458,661.57) -
Past service costs and interest - change a considered

post-employment plan amendment 1,624,624.75 -
Current service costs and interest 1,255,582.00 1,174,497.00
Employee benefit obligations at ending balance 8,945,539.18 6,523,994.00
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คั่าใช้�จั่าย์ที�รับร้�ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสิร็จั

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ต�นท้นบริการและดอกเบ่�ยในอด่ต 1,624,624.75 -
ต�นท้นบริการและดอกเบ่�ยในปัจำจ้ำบัน 1,255,582.00 1,174,497.00
รวม 2,880,206.75 1,174,497.00

ข�อสิมมติฐานหลักในการปีระมาณการตามหลักการคัณิตศาสิตร์ปีระกันภัย์

ร�อยละ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

อัตราคิดลด 2.29 - 2.33 3.00
อัตราการเพิ�มข่้�นข้องเงินเดือน 7.00 7.19
อัตราการหุ้ม้นเว่ยนพนักงาน
อาย้น�อยกว่า	25	ปี 11.46 4.00
อาย้	25	-	29	ปี 8.60 4.00
อาย้	30	-	34	ปี 5.73 4.00
อาย้	35	-	39	ปี 3.82 4.00
อาย้	40	-	44	ปี 2.87 4.00
อาย้	45	-	49	ปี 1.91 4.00
อาย้	50	-	60	ปี 0.96 0.00

อัตราการท้พพลภาพ รวมไว�ในอัตรามรณะ รวมไว�ในอัตรามรณะ
อัตรามรณะ 105	ข้องอัตรา 

มรณะไทยปี	2560
100	ข้องอัตรา 

มรณะไทยปี	2560

Expense recognized in statement of comprehensive income

Baht

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

2020 2019

Past service costs and interest 1,624,624.75 -
Current service costs and interest 1,255,582.00 1,174,497.00

Total 2,880,206.75 1,174,497.00

Principal actuarial assumptions in the estimates based on the actuarial principles

Percentage

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

2020 2019

Discount rate 2.29 - 2.33 3.00
Salary increase rate 7.00 7.19
Employee turnover rate
	 Less	than	25	years 11.46 4.00
	 Age	25	-	29	years 8.60 4.00
	 Age	30	-	34	years 5.73 4.00
	 Age	35	-	39	years 3.82 4.00
	 Age	40	-	44	years 2.87 4.00
	 Age	45	-	49	years 1.91 4.00
	 Age	50	-	60	years 0.96 0.00
Disability rate Included of mortality rate Included of mortality rate
Disability rate 105.00	of	Thai	mortality 

table 2017
100.00 of Thai mortality 

table 2017
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การวิเคัราะห์คัวามอ่อนไหว
ผู้ลกระทบข้องการเปล่�ยนแปลงสมมติฐานท่�สำาคัญต่อม้ลค่าปัจำจ้ำบันข้องประมาณการหุ้น้�สินผู้ลประโยชั่น์พนักงาน	 

ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	และ	2562	สร้ปได�ดังน้�	

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

อัตราคิดลด
เพิ�มข่้�นร�อยละ	0.5 (706,335.38) -
ลดลงร�อยละ	0.5 787,050.52 -
เพิ�มข่้�นร�อยละ	1 - (887,537.00)
ลดลงร�อยละ	1 - 1,107,291.00

อัตราการเพิ�มข่้�นข้องเงินเดือน
เพิ�มข่้�นร�อยละ	1 1,567,908.51 1,053,665.00
ลดลงร�อยละ	1 (1,298,954.58) (867,588.00)

อัตราการหุ้ม้นเว่ยนพนักงาน
เพิ�มข่้�นร�อยละ	20 (556,777.21) -
ลดลงร�อยละ	20 615,394.13 -

ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหุ้กิจำสัมพันธ์ีได�ลงประกาศในราชั่กิจำจำาน้เบกษัาแล�ว	เมื�อวันท่�	25	กันยายน	 
2562	โดยกำาหุ้นดอัตราค่าชั่ดเชั่ยเพิ�มเติมกรณ้นายจำ�างเลิกจำ�าง	สำาหุ้รับล้กจำ�างซ่ึ่�งทำางานติดต่อกันครบ	20	ปีข่้�นไปใหุ้�ม่สิทธิี 
ได�รับค่าชั่ดเชั่ยไม่น�อยกว่าค่าจำ�างอัตราส้ดท�าย	400	วัน	จำากปัจำจ้ำบันอัตราค่าชั่ดเชั่ยส้งส้ดคือ	300	วัน	โดยพระราชั่บัญญัติน้� 
ใหุ้�ใชั่�บังคับเมื�อพ�นกำาหุ้นดสามสบิวันนับแต่วันประกาศในราชั่กิจำจำาน้เบกษัาเป็นต�นไป	การเปล่�ยนแปลงดังกล่าวถืือเป็นการ 
แก�ไข้โครงการผู้ลประโยชั่น์หุ้ลังออกจำากงาน	โดยบริษััทรับร้�ต�นท้นบริการในอด่ตเป็นค่าใชั่�จ่ำายในกำาไรข้าดท้น	

20.  รายได�จากการให�บริการ
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

รายได�จำากการใหุ้�บริการ	-	กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	(หุ้มายเหุ้ต้	5)
บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด
งานรับจำ�างบริษััทร่วมท้น 2,538,027.00 4,585,346.00
งานสนับสน้นเทคนิคบริษััทร่วมท้น 1,262,260.61 -
รวมรายได�จำากการใหุ้�บริการ 3,800,287.61 4,585,346.00

Sensitivity analysis
The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the employee 

benefit obligations as at December 31, 2020 and 2019, are summarized below:

Baht

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

2020 2019

Discount rate
0.5%	increase (706,335.38) -
0.5%	decrease 787,050.52 -
1% increase - (887,537.00)
1% decrease - 1,107,291.00

Salary increase rate
1% increase 1,567,908.51 1,053,665.00
1% decrease (1,298,954.58) (894,588.00)

Employee turnover rate
20% increase (556,777.21) -
20% decrease 615,394.13 -

On	September	25,	2019,	the	Labour	Committee	has	been	enacted	in	the	Royal	Gazette.	The	Labour	
Committee includes a requirement that an employee who is terminated after having been employed by the same 
employer	for	an	uninterrupted	period	of	20	years	or	more,	receives	severance	payment	of	400	days	of	wages	
at the most recent rate, which is increased from the current maximum rate of 300 days. This Act shall come 
into force after the expiration of thirty days from the enacted date in the Royal Gazette onwards. This change is 
considered a post-employment benefits plan amendment. The effect of the change is recognized past service 
costs as expenses in the profit or loss.

20.  REVENUE FROM SERVICES
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Revenue	from	services	-	related	party	(Note	5)
Nam Ngiep 1 Power Company Limited

Management services agreement 2,538,027.00 4,585,346.00
Associate technical support services 1,262,260.61 -
Total revenue from services 3,800,287.61 4,585,346.00
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21.  ต�นทุนการให�บริการ
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

งานรับจำ�างบริษััทร่วมท้น 2,220,999.16 3,270,818.32
รวมต�นท้นการใหุ้�บริการ 2,220,999.16 3,270,818.32

22.  ค่าใชี�จ่ายในการบริหาร
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ค่าใชั่�จ่ำายในการบริหุ้าร	-	กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	(หุ้มายเหุ้ต้	5)
กฟผู้.
งานบริการบริษััท 9,686,956.01 9,812,440.47
ค่าเช่ั่ารถืประจำำาตำาแหุ้น่งข้องผู้้�บริหุ้าร 387,126.00 516,168.00
ค่าจำ�างท่�ปร่กษัา	-	โครงการไฟฟ้าพลังนำ�าสาละวินตอนบน 
(มายตง) - 74,900.00

ค่าจำ�างท่�ปร่กษัา	-	โครงการไฟฟ้าพลังความร�อนกวางจิำ 4,429,800.00 -
ค่าจำ�างท่�ปร่กษัา	-	โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 256,158.00 -
ค่าจำ�างบริการงานสนับสน้นและวิเคราะห์ุ้ข้�อม้ลถ่ืานหิุ้น - 743,650.00
ค่าจำ�างอื�น	ๆ 100,055.14 104,742.30

14,860,095.15 11,251,900.77
ค่าใชั่�จ่ำายพนักงาน 96,439,880.92 86,365,306.83
ค่าใชั่�จ่ำายพัฒนาโครงการ 20,493,176.85 24,040,880.47
ค่าบริหุ้ารงานบริษััทร่วมท้น/ในเครือ 1,327,204.39 4,066,068.79
ค่าจำ�างอื�น	ๆ 5,219,640.43 6,241,492.48
ค่าใชั่�จ่ำายเดินทางคณะกรรมการบริษััท - 7,176,580.27
อื�น	ๆ 17,181,893.52 20,433,259.67
รวมค่าใชั่�จ่ำายในการบริหุ้าร 155,521,891.26 159,575,489.28

ค่าใชั่�จ่ำายพัฒนาโครงการสำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	จำำานวน	20.49	ล�านบาท	ส่วนใหุ้ญ่เป็นค่าท่�ปร่กษัา	
จำำานวนเงิน	18.32	ล�านบาท     

21.  COST OF SERVICES
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Associate management service expenses 2,220,999.16 3,270,818.32
Total cost of services 2,220,999.16 3,270,818.32

22.  ADMINISTRATIVE EXPENSES
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Administrative	expenses	-	related	party	(Note	5)
EGAT
Administrative expenses - related party 9,686,956.01 9,812,440.47
Car rental for executives 387,126.00 516,168.00
Consultant fees - Upper Thanlwin (Mong Ton)  

Hydropower Project - 74,900.00
Consultant fees - Quang Tri Thermal Power Project 4,429,800.00 -
Consultant fees - Solar Power Project 256,158.00 -
Service fees for supporting and analyzing coal data - 743,650.00
Other service fees 100,055.14 104,742.30

14,860,095.15 11,251,900.77
Employee expenses 96,439,880.92 86,365,306.83
Project development expenses 20,493,176.85 24,040,880.47
Associate administrative expenses 1,327,204.39 4,066,068.79
Other service fees 5,219,640.43 6,241,492.48
Committee travelling expenses - 7,176,580.27
Others 17,181,893.52 20,433,259.67

Total administrative expenses 155,521,891.26 159,575,489.28

Project	development	expenses	for	the	year	ended	December	31,	2020	in	the	amount	of	Baht	20.49	million;	
mostly are consultant fees amounted of Baht 18.32 million.
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23. ค่าใชี�จ่ายตามลักษณะ
บัญช่ั่น้�ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ค่าใชั่�จ่ำายพนักงาน 96,827,006.92 86,881,474.83
ค่าจำ�างบ้คคลภายนอก 15,006,651.58 16,158,675.25
ค่าใชั่�จ่ำายพัฒนาโครงการ 25,179,134.85 24,436,780.47
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจำำาหุ้น่าย 1,287,345.44 1,561,413.66
ค่าใชั่�จ่ำายอื�น	ๆ 19,442,751.63 33,807,963.39
รวม 157,742,890.42 162,846,307.60

24. ค่าใชี�จ่ายภาษีเงินได�
24.1		ส่วนประกอบหุ้ลักข้องค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�สำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	และ	2562	ประกอบด�วย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�ท่�แสดงอย่้ในกำาไรข้าดท้น:
ภาษ่ัเงินได�ข้องปีปัจำจ้ำบัน:

ภาษ่ัเงินได�นิติบ้คคลสำาหุ้รับปี 73,831,757.93 83,337,138.53
ภาษ่ัเงินได�รอตัดบัญช่ั่:

การเปล่�ยนแปลงข้องผู้ลต่างชัั่�วคราวท่�รับร้�เมื�อเริ�มแรก 
และท่�กลับรายการ (581,391.91) (243,874.13)
	 รวม 73,250,366.02 83,093,264.40

ภาษ่ัเงินได�เก่�ยวข้�องกับส่วนประกอบข้องกำาไรข้าดท้นเบ็ดเสร็จำอื�น:
ภาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ั่ท่�เก่�ยวข้�องกับ

	 ผู้ลกำาไรจำากการประมาณการตามหุ้ลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (91,732.31) -
	 รวม (91,732.31) -

23.  EXPENSES BY NATURE
This account consisted of:

Baht

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

2020 2019

Employee expenses 96,827,006.92 86,881,474.83
Outsourcing costs 15,006,651.58 16,158,675.25
Project development expenses 25,179,134.85 24,436,780.47
Depreciation and amortization 1,287,345.44 1,561,413.66
Other expenses 19,442,751.63 33,807,963.39

Total expenses by nature 157,742,890.42 162,846,307.60

24. INCOME TAX EXPENSES
24.1	 	Major	components	of	income	tax	expenses	for	the	years	ended	December	31,	2020	and	2019	

consisted of:

Baht

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

2020 2019

Income tax expenses shown in profit or loss:
Current tax expenses:

Income tax for the year 73,831,757.93 83,337,138.53
Deferred tax expenses:

Changes in temporary differences relating to the original 
recognition and reversal (581,391.91) (243,874.13)
 Total 73,250,366.02 83,093,264.40

Income tax relating to component of other comprehensive income:
Deferred tax relating to:

Actuarial gain (91,732.31) -
 Total (91,732.31) -

Notes to the Financial Statementsหมายเหตุประกอบงบการเงิน170 รายงานประจำาปี 2563  //  กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล Annual Report 2020  //  EGAT International 171



24.2	 	การกระทบยอดระหุ้ว่างจำำานวนค่าใชั่�จ่ำายและผู้ลค้ณข้องกำาไรทางภาษ่ักับอัตราภาษ่ัท่�ใชั่�สำาหุ้รับปีสิ�นส้ด 
วันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	และ	2562	สร้ปได�ดังน้�

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได�เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรทางบัญช่ั่สำาหุ้รับปี 143,373,800.69 305,474,029.75 345,938,562.36 395,612,453.41
อัตราภาษ่ัท่�ใชั่�	(ร�อยละ) 20 20 20 20
ค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�คำานวณตามอัตราภาษ่ัท่�ใชั่� 28,674,760.14 61,094,805.95 69,187,712.47 79,122,490.68
รายการกระทบยอด
ผู้ลกระทบทางภาษ่ัข้องค่าใชั่�จ่ำายท่�ไม่
สามารถืนำามาหัุ้กในการคำานวณกำาไร 
ทางภาษ่ั
-	ค่าใชั่�จ่ำายท่�ไม่อน้ญาตใหุ้�ถืือเป็น 
รายจ่ำายในการคำานวณกำาไรทางภาษ่ั 4,197,038.02 4,258,705.10 4,197,038.02 4,258,705.10

ผู้ลกระทบทางภาษ่ัข้องรายได�หุ้รือกำาไรท่� 
ไม่ต�องนำามาคำานวณกำาไรทางภาษ่ั
-	ค่าใชั่�จ่ำายท่�หัุ้กเป็นรายจ่ำายได�เพิ�ม 
ในทางภาษ่ั (134,384.47) (287,931.38) (134,384.47) (287,931.38)

-	ส่วนแบ่งกำาไรจำากเงินลงท้น 
ในบริษััทร่วม (41,434,256.04) (57,106,289.11) - -

-	รายได�เงินปันผู้ลจำากบริษััทร่วม 81,947,208.37 75,133,973.84 - -
รวมรายการกระทบยอด 44,575,605.88 21,998,458.45 4,062,653.55 3,970,773.72
รวมค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�	 73,250,366.02 83,093,264.40 73,250,366.02 83,093,264.40

24.3	 การกระทบยอดระหุ้ว่างอัตราภาษ่ัท่�แท�จำริงถัืวเฉล่�ยและอัตราภาษ่ัท่�ใชั่�สำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	 
	 	 และ	2562	สร้ปได�ดังน้�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย

2563 2562 (ปรับปรุงใหม่)

จำานวนภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี 
(ร�อยละ)

จำานวนภาษี (บาท) อัตราภาษี 
(ร�อยละ)

กำาไรทางบัญช่ั่ก่อนค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�
สำาหุ้รับปี 143,373,800.69 305,474,029.75

ค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�ตามอัตราภาษ่ัท่�ใชั่� 28,674,760.14 20.00 61,094,805.95 20.00
รายการกระทบยอด 44,575,605.88 31.09 21,998,458.45 7.20
ค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�ตามอัตราภาษ่ัท่�แท�จำริง
ถัืวเฉล่�ย 73,250,366.02 51.09 83,093,264.40 27.20

24.2	 	The	reconciliation	between	the	accounting	profit	and	income	tax	for	the	years	ended	December	31,	
2020 and 2019 are as follows:

Baht

Financial statements in which 
the equity method is applied

Separate financial statements

2020 2019
(Restated)

2020 2019
(Restated)

Accounting profit for the year 143,373,800.69 305,474,029.75 345,938,562.36 395,612,453.41
The applicable tax rate (%) 20 20 20 20
Income tax expense at the applicable tax 

rate 28,674,760.14 61,094,805.95 69,187,712.47 79,122,490.68
Reconciliation items:

Tax effect of expenses that are not 
deductible in determining tax profit:
- Expenses not allowed as expenses 

in determining taxable profit 4,197,038.02 4,258,705.10 4,197,038.02 4,258,705.10
Tax effect of income or profit that are not 

required in determining taxable profit:
- Expenses allowed as expenses in 

determining tax able (134,384.47) (287,931.38) (134,384.47) (287,931.38)
- Share of profit from investment in 

associated (41,434,256.04) (57,106,289.11) - -
- Dividend income from associated 81,947,208.37 75,133,973.84 - -

Total reconciliation items 44,575,605.88 21,998,458.45 4,062,653.55 3,970,773.72
Total income tax expenses 73,250,366.02 83,093,264.40 73,250,366.02 83,093,264.40

24.3	 	The	reconciliation	between	the	average	effective	tax	rate	and	the	applicable	tax	rate	for	the	years	
ended December 31, 2020 and 2019 are summarized as follows:

Financial statements in which the equity method is applied

2020 2019 (Restated) 

Tax amount (Baht) Tax rate
(%)

Tax amount 
(Baht)

Tax rate
(%)

Accounting profit before income tax 
expenses for the year 143,373,800.69 305,474,029.75

Income tax expenses at the applicable tax 
rate 28,674,760.14 20.00 61,094,805.95 20.00

Reconciliation items 44,575,605.88 31.09 21,998,458.45 7.20
Income tax expenses at the average 

effective tax rate 73,250,366.02 51.09 83,093,264.40 27.20
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 (ปรับปรุงใหม่)

จำานวนภาษี
(บาท)

อัตราภาษี 
(ร�อยละ)

จำานวนภาษี
(บาท)

อัตราภาษี 
(ร�อยละ)

กำาไรทางบัญช่ั่ก่อนค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�สำาหุ้รับปี 345,938,562.36 395,612,453.41
ค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�ตามอัตราภาษ่ัท่�ใชั่� 69,187,712.47 20.00 79,122,490.68 20.00
รายการกระทบยอด 4,062,653.55 1.17 3,970,773.72 1.00
ค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได�ตามอัตราภาษ่ัท่�แท�จำริงถัืวเฉล่�ย 73,250,366.02 21.17 83,093,264.40 21.00

25. กำาไรต่อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน
กำาไรต่อหุ้้�นขั้�นพื�นฐานคำานวณโดยการหุ้ารกำาไรสำาหุ้รับปีท่�เป็นข้องผู้้�ถืือหุ้้�นข้องบริษััท	(ไม่รวมกำาไรเบ็ดเสร็จำอื�น)	 

ด�วยจำำานวนหุ้้�นสามัญถัืวเฉล่�ยถ่ืวงนำ�าหุ้นักท่�ออกและเร่ยกชั่ำาระแล�วในระหุ้ว่างปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได�เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรสำาหุ้รับปีท่�เป็นข้องผู้้�ถืือหุ้้�นสามัญ	
(บาท)

70,123,434.67 222,380,765.35 272,688,196.34 312,519,189.01

จำำานวนหุ้้�นสามัญถัืวเฉล่�ยท่�ถ่ืวงนำ�าหุ้นัก	
(หุ้้�น)

1,219,740,000 1,219,740,000 1,219,740,000 1,219,740,000

กำาไรต่อหุ้้�นขั้�นพื�นฐาน	(บาทต่อหุ้้�น) 0.06 0.18 0.22 0.26

26. เงินปันผู้ลและสำารองตามกฎหมาย
ตามรายงานการประช้ั่มสามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำาปี	2563	 เมื�อวันท่�	20	 เมษัายน	2563	 ท่�ประช้ั่มผู้้�ถืือหุ้้�น	 ม่มติอน้มัติ 

ใหุ้�จ่ำายเงินปันผู้ลจำากกำาไรส้ทธิีประจำำาปี	2562	สำาหุ้รับหุ้้�นสามัญ	จำำานวน	1,219,740,000	 หุ้้�น	 ในอัตราหุ้้�นละ	0.01	บาท	 
เป็นจำำานวนเงิน	12.20	ล�านบาท	และได�ม่การจัำดสรรสำารองตามกฎหุ้มายเปน็จำำานวนเงิน	15.92	ล�านบาท	โดยจำา่ยเงินปันผู้ล 
ในวันท่�	29	เมษัายน	2563

Separate financial statements

2020 2019 (Restated) 

Tax amount (Baht) Tax rate
(%)

Tax amount 
(Baht)

Tax rate
(%)

Accounting profit before income tax expenses  
for the year 345,938,562.36 395,612,453.41

Income tax expenses at the applicable tax rate 69,187,712.47 20.00 79,122,490.68 20.00
Reconciliation items 4,062,653.55 1.17 3,970,773.72 1.00
Income tax expenses at the average effective  

tax rate 73,250,366.02 21.17 83,093,264.40 21.00

25. BASIC EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year attributable to shareholders of the 

Company (excluded other comprehensive) by the weighted average number of ordinary share which are issued 
and paid-up during the year.

Financial statements in which 
the equity method is applied

Separate financial  
statements

2020
2019

(Restated) 2020
2019

(Restated)

Profit for the year attributable to ordinary 
shareholders (Baht) 70,123,434.67 222,380,765.35 272,688,196.34 312,519,189.01

Weighted average number of ordinary 
shares (Shares) 1,219,740,000 1,219,740,000 1,219,740,000 1,219,740,000

Basic earnings per share (Baht per share) 0.06 0.18 0.22 0.26

26. DIVIDEND AND LEGAL RESERVE
At the ordinary shareholders’ meeting for the year 2020 held on April 20, 2020, the shareholders unanimously 

approved	to	pay	dividend	from	the	Company	operation	year	2019	for	ordinary	shares	amount	1,219,740,000	
shares with Baht 0.01 per share, in the amount of Baht 12.20 million and the appropriation of a legal reserve 
amount	of	Baht	15.92	million.	The	dividends	paid	on	April	29,	2020.
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27. การแก�ไขข�อผิู้ดพลาด
ในปี	2563	บริษััทได�ปรับปร้งแก�ไข้ข้�อผิู้ดพลาดเก่�ยวกับการบันท่กภาษ่ัเงินได�ถ้ืกหัุ้ก	ณ	 ท่�จ่ำายข้องเงินปันผู้ลรับจำาก

บริษััทร่วมปี	2561	 ส้งไป	ทำาใหุ้�บริษััทรับร้�สินทรัพย์และกำาไรสะสมส้งไป	 ดังนั�นบริษััทจ่ำงปรับปร้งรายการดังกล่าว	 โดยใชั่�
วิธ่ีปรับงบการเงินย�อนหุ้ลัง	ผู้ลกระทบจำากการแก�ไข้ข้�อผิู้ดพลาดดังกล่าว	ม่ดังน้�

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย

ก่อนรายการปรับปรุง
(หลังปรับผู้ลกระทบ 

ตามหมายเหตุ 4)

รายการปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)

หลังรายการปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ	วันที�	1	มกราคัม	2562
ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 69,695,305.58 (4,809,538.89) 64,885,766.69
กำาไรสะสม	(ยังไม่ได�จัำดสรร) 1,118,871,343.10 (4,809,538.89) 1,114,061,804.21

ณ	วันที�	31	ธุันวาคัม	2562
ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 170,114,530.08 (10,639,328.46) 159,475,201.62
กำาไรสะสม	(ยังไม่ได�จัำดสรร) 1,286,863,984.64 (10,639,328.46) 1,276,224,656.18

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที�	31	ธุันวาคัม	2562
กำาไรจำากอัตราแลกเปล่�ยน 41,683,486.70 (5,829,789.57) 35,853,697.13
กำาไร	(ข้าดท้น)	เบ็ดเสร็จำรวมสำาหุ้รับปี (199,381,357.50) (5,829,789.57) (205,211,147.07)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้้�ถือหุ�น
ณ	วันที�	1	มกราคัม	2562
กำาไรสะสม	(ยังไม่ได�จัำดสรร) 1,118,871,343.10 (4,809,538.89) 1,114,061,804.21
รวมส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น 12,987,817,014.21 (4,809,538.89) 12,983,007,475.32

งบกระแสเงินสด
สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที�	31	ธุันวาคัม	2562
กำาไรก่อนค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได� 311,303,819.32 (5,829,789.57) 305,474,029.75

27. THE ERROR CORRECTION
In 2020, the Company had corrected the error in recording overstated withholding income tax on the dividend 

received from associated company in 2018. As a result, the Company had recognized an overstatement of 
assets and retained earnings. Therefore, the Company adjusted such transaction by the retrospective approach.  
The effect of such error correction was as follows:

Baht

Financial statements in which the equity method is applied

Before  
adjustment

(After adjusted 
impact of Note 4)

Adjustment
increase  

(decrease) After adjustment

Statement of financial position
As	at	January	1,	2019
Other current receivables 69,695,305.58 (4,809,538.89) 64,885,766.69
Retained earnings (Unappropriated) 1,118,871,343.10 (4,809,538.89) 1,114,061,804.21

As	at	December	31,	2019
Other current receivables 170,114,530.08 (10,639,328.46) 159,475,201.62
Retained earnings (Unappropriated) 1,286,863,984.64 (10,639,328.46) 1,276,224,656.18

Statement of comprehensive income
For	the	year	ended	December	31,	2019
Gain on exchange rate 41,683,486.70 (5,829,789.57) 35,853,697.13
Total comprehensive income (loss) for the year (199,381,357.50) (5,829,789.57) (205,211,147.07)

Statement of changes in shareholders’ equity
As	at	January	1,	2019
Retained earnings (Unappropriated) 1,118,871,343.10 (4,809,538.89) 1,114,061,804.21
Total shareholders’ equity 12,987,817,014.21 (4,809,538.89) 12,983,007,475.32

Statement of cash flows
For	the	year	ended	December	31,	2019
Profit before income taxes 311,303,819.32 (5,829,789.57) 305,474,029.75
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนรายการปรับปรุง
(หลังปรับผู้ลกระทบ 

ตามหมายเหตุ 4)
รายการปรับปรุง

เพิ่ม (ลด) หลังรายการปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ	วันที�	1	มกราคัม	2562
ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 69,695,305.58 (4,809,538.89) 64,885,766.69
กำาไรสะสม	(ยังไม่ได�จัำดสรร) 3,366,923,354.66 (4,809,538.89) 3,362,113,815.77
ณ	วันที�	31	ธุันวาคัม	2562
ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 170,114,530.08 (10,639,328.46) 159,475,201.62

กำาไรสะสม	(ยังไม่ได�จัำดสรร) 3,626,980,084.94 (10,639,328.46) 3,616,340,756.48

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที�	31	ธุันวาคัม	2562
กำาไรจำากอัตราแลกเปล่�ยน 41,683,486.70 (5,829,789.57) 35,853,697.13
กำาไร	(ข้าดท้น)	เบ็ดเสร็จำรวมสำาหุ้รับปี 318,348,978.58 (5,829,789.57) 312,519,189.01

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้้�ถือหุ�น
ณ	วันที�	1	มกราคัม	2562
กำาไรสะสม	(ยังไม่ได�จัำดสรร) 3,366,923,354.66 (4,809,538.89) 3,362,113,815.77
รวมส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น 15,689,434,254.66 (4,809,538.89) 15,684,624,715.77

งบกระแสเงินสด
สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที�	31	ธุันวาคัม	2562
กำาไรก่อนค่าใชั่�จ่ำายภาษ่ัเงินได� 401,442,242.98 (5,829,789.57) 395,612,453.41

28.  บันทึกความเข�าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) และบันทึกข�อตกลง 
(Memorandum of Agreement: MOA) 
28.1	การลงนามบันทึกคัวามเข�าใจั	(MOU)	และบันทึกข�อตกลง	(MOA)	โคัรงการไฟฟ้าพลังน�ำาฮัจัย์ี

เมื�อวันท่�	26	มิถ้ืนายน	2549	ได�ม่การลงนามในบันท่กความเข้�าใจำ	2	ฝ่่ายระหุ้ว่าง	กฟผู้.	และ	Sinohydro	Corporation	 
Limited	(SINOHYDRO)	สาธีารณรัฐประชั่าชั่นจ่ำน	โดยม่วัตถ้ืประสงคท่์�จำะร่วมมือกันพัฒนาลงท้นและบรหิุ้ารโครงการไฟฟ้า 
พลังนำ�าฮััจำย่ในสาธีารณรัฐแหุ่้งสหุ้ภาพเม่ยนมา

ต่อมาเมื�อวันท่�	18	ธัีนวาคม	2550	กฟผู้.	ได�จัำดตั�งบริษััทโดย	กฟผู้.	เป็นผู้้�ถืือหุ้้�นและม่หุ้นังสือข้อความเห็ุ้นชั่อบจำาก
กระทรวงพลังงานเพื�อใหุ้�บริษััทเป็นผู้้�ดำาเนินการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนำ�าฮััจำย่	สืบต่อจำาก	กฟผู้.	และกระทรวงพลังงาน
เห็ุ้นชั่อบเมื�อวันท่�	26	มิถ้ืนายน	2551

ต่อมาผู้้�ร่วมพัฒนาทั�งสองฝ่่ายได�ต่ออาย้บันท่กความเข้�าใจำดังกล่าวออกไป	3	ฉบับ	คือ	ฉบับท่�	1	เมื�อวันท่�	25	เมษัายน	 
2550	ฉบับท่�	2	วันท่�	10	ม่นาคม	2551	และฉบับท่�	3	วันท่�	25	ธัีนวาคม	2551	ซ่ึ่�งฉบับส้ดท�าย	ม่อาย้	2	ปี	นับจำากวัน 
ลงนาม	และเมื�อวันท่�	24	 ธัีนวาคม	2553	บริษััทจ่ำงได�ม่การลงนามบันท่กความเข้�าใจำฉบับท่�	4	 กับ	SINOHYDRO	 เพื�อ 
ต่ออาย้บันท่กความเข้�าใจำฉบับเดิมออกไปอ่กจำนถ่ืงม่การทำาสัญญา	Joint	Venture	Agreement	รวมทั�งม่การแก�ไข้เงื�อนไข้ 
บางประการในการบันท่กความเข้�าใจำ

เมื�อวันท่�	24	เมษัายน	2553	บริษััทได�ร่วมลงนามบันท่กข้�อตกลง	(MOA)	4	ฝ่่าย	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)
โดยม่วัตถ้ืประสงค์เพื�อร่วมศ่กษัาความเหุ้มาะสมด�านวิศวกรรมและการลงท้นพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนำ�าฮััจำย่
ในปัจำจ้ำบันยังคงม่การขั้ดแย�งระหุ้วา่งชั่นกล่้มน�อยบริเวณท่�ตั�งโครงการ	ฝ่่ายบริหุ้ารจ่ำงชั่ะลอการพฒันาโครงการไปกอ่น

Baht

Separate financial statements

Before adjustment
(After adjusted impact  

 of Note 4)

Adjustment
increase  

(decrease)

After adjustment

Statement of financial position
As	at	January	1,	2019
Other current receivables 69,695,305.58 (4,809,538.89) 64,885,766.69
Retained earnings (Unappropriated) 3,366,923,354.66 (4,809,538.89) 3,362,113,815.77
As	at	December	31,	2019
Other current receivables 170,114,530.08 (10,639,328.46) 159,475,201.62
Retained earnings (Unappropriated) 3,626,980,084.94 (10,639,328.46) 3,616,340,756.48

Statement of comprehensive income
For	the	year	ended	December	31,	2019
Gain on exchange rate 41,683,486.70 (5,829,789.57) 35,853,697.13
Total comprehensive income for the year 318,348,978.58 (5,829,789.57) 312,519,189.01

Statement of changes in shareholders’ equity
As	at	January	1,	2019
Retained earnings (Unappropriated) 3,366,923,354.66 (4,809,538.89) 3,362,113,815.77
Total shareholders’ equity 15,689,434,254.66 (4,809,538.89) 15,684,624,715.77

Statement of cash flows
For	the	year	ended	December	31,	2019
Profit before income taxes 401,442,242.98 (5,829,789.57) 395,612,453.41

28.  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) AND MEMORANDUM OF AGREEMENT 
(MOA) 
28.1 MOU and MOA for Hutgyi Hydropower Project 

On	June	26,	2006,	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 the Company 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 from EGAT to the Company.

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	for	2	years	from	the	
effective	date.	Then,	on	December	24,	2010,	the	4th MOU extension, with some modifications in terms and 
conditions, was signed between the Company and SINOHYDRO which will be effective until the signing of the 
Joint	Venture	Agreement	(JVA).

On	April	24,	2010,	the	Company	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 the Company agreed 

to delay development of this Project.
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28.2		การลงนามบันทึกคัวามเข�าใจัเพื�อร่วมกันพัฒนาโคัรงการ	(Joint	Development	Memorandum	of	Understanding:	
JD	-	MOU)	โคัรงการไฟฟ้าพลังนำ�าสิาละวินตอนบน	(มาย์ตง)
เมื�อวันท่�	11	พฤศจิำกายน	2553	บริษััทได�ร่วมลงนามบันท่กความเข้�าใจำเพื�อร่วมกันพัฒนาโครงการ	3	ฝ่่ายกับ
1. China Three Gorges Corporation (CTGC)
2. International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)
โดยม่วัตถ้ืประสงค์เพื�อร่วมกันพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนำ�าสาละวินตอนบน	(มายตง)	 ท่�สาธีารณรัฐแหุ่้งสหุ้ภาพ 

เม่ยนมาซ่ึ่�งบริษััทม่หุ้น�าท่�ศ่กษัาเก่�ยวกับสายส่ง	 และส่วนอื�น	 ๆ	 ข้องโครงการเพื�อสามารถืเชืั่�อมโยงกับระบบไฟฟ้าข้อง 
ประเทศไทยและการจัำดหุ้าเงินท้นในกรณ้ท่�จำำาเป็น	รวมทั�งม่หุ้น�าท่�ร่วมกับ	CTGC	ท่�จำะรับผิู้ดชั่อบในเรื�อง	EIA	และ	O&M

ทั�งน้�	 ผู้้�ร่วมพัฒนาโครงการจำะต�องจัำดทำาและนำาส่ง	 Feasibility	Study	 ต่อรัฐบาลสหุ้ภาพเม่ยนมาและหุ้ากได�รับ 
ความเห็ุ้นชั่อบจ่ำงจำะม่การเจำรจำาและลงนามบันท่กข้�อตกลง	(MOA)	และจัำดตั�งบริษััทร่วมท้นต่อไป

28.3	การลงนามคัวามร่วมมือในการพัฒนาโคัรงการโรงไฟฟ้าพลังคัวามร�อนกวางจัิในปีระเทศเวีย์ดนาม	
เมื�อวันท่�	8	ธัีนวาคม	2554	ม่การลงนาม	MOU	ระหุ้ว่างบริษััทกับ	People’s	Committee	of	Quang	Tri	Province	

(PCQT)	โดยม่วตัถ้ืประสงคเ์พื�อบันท่กความเข้�าใจำและกำาหุ้นดกรอบระหุ้วา่งทั�งสองฝ่่ายในการรว่มมือศ่กษัาแลกเปล่�ยนข้�อม้ล
ความร้�ในการวิเคราะห์ุ้ความเป็นไปได�เชิั่งพาณิชั่ย์	การเงิน	เทคนิค	และสิ�งแวดล�อมในการท่�บริษััทจำะเข้�าร่วมพัฒนาโครงการ
เพื�อใหุ้�เกิดประโยชั่น์กับทั�งสองฝ่่าย	หุ้ากม่ความเป็นไปได�และข้�อเสนอโครงการได�รับการอน้มัติจำากรัฐบาลเว่ยดนาม	PCQT	
จำะร่วมมือกับหุ้น่วยงานท่�เก่�ยวข้�องในกระทรวงตา่ง	ๆ 	ท่�เก่�ยวข้�องเพื�อสนับสน้นใหุ้�บริษััทสามารถืดำาเนินการในขั้�นตอนต่อไปได�

เพื�อบรรล้วัตถ้ืประสงค์ดังกล่าว	 บริษััทรับผิู้ดชั่อบในการดำาเนินการสำารวจำ	 ศ่กษัาความเหุ้มาะสม	 ประเมินความ 
เป็นไปได�ในด�านต่าง	ๆ	ในการพัฒนาโครงการ	และส่งมอบรายงานเพื�อยื�นความประสงค์ในการดำาเนินโครงการแก่	PCQT,	 
Ministry	of	Industry	and	Trade,	Government	of	Vietnam	(MOIT)

ทั�งน้�	แต่ละฝ่่ายรับผิู้ดชั่อบค่าใชั่�จ่ำายในส่วนข้องตัวเอง	(Internal	Costs)	และทั�งสองฝ่่ายเห็ุ้นควรใหุ้�บริษััท	หุ้รือบริษััท
ร่วมท้นท่�จัำดตั�งข่้�นรับผิู้ดชั่อบค่าใชั่�จ่ำายอื�น	ๆ	(External	Costs)	โดยวิธ่ีการชั่ำาระเงินค่าพัฒนาโครงการและค่าใชั่�จ่ำายอื�น	ๆ	
(External	Costs)	และสัญญาท่�เก่�ยวข้�องภายใต�	MOU	ฉบับน้�	ต�องได�รับการอน้มัติจำากบริษััท	

เมื�อวันท่�	12	สิงหุ้าคม	2556	บริษััทได�รบัการอน้มติัจำากรัฐบาลเว่ยดนามใหุ้�เป็นผู้้�พัฒนาโครงการและดำาเนนิการโครงการ
ตามร้ปแบบ	Build	-	Operate	-	Transfer	(BOT)	โดยได�รับการสนับสน้นจำาก	MOIT	และ	PCQT

เมื�อวันท่�	17	ธัีนวาคม	2556	คณะกรรมการบริษััทม่มติใหุ้�ชั่ะลอการลงนาม	MOU	ระหุ้ว่างบริษััท	กับ	MOIT	เป็นเวลา
ประมาณ	6	เดือน	เพื�อหุ้าแนวทางแก�ไข้เก่�ยวกับสัดส่วนการถืือหุ้้�นในโครงการ

เมื�อวันท่�	24	มิถ้ืนายน	2557	บริษััทได�ลงนาม	MOU	ร่วมกับ	MOIT	ท่�กร้งฮัานอย	ประเทศเว่ยดนาม	ซ่ึ่�งเป็นไปตาม 
ท่�กฎหุ้มายข้องประเทศเว่ยดนามกำาหุ้นด	 และเพื�อกำาหุ้นดข้อบเข้ตการดำาเนินการโครงการระหุ้ว่าง	 MOIT	 และบริษััท	 
ต่อมาบริษััทได�ลงนาม	MOU	ฉบับใหุ้ม่เพื�อข้ยายระยะเวลา	MOU	ฉบับเดิม	ในวันท่�	6	ม่นาคม	2560

เมื�อวันท่�	1	กรกฎาคม	2557	บริษััทได�ลงนามสัญญาจำ�าง	Power	Engineering	Consulting	Joint	Stock	Company	2 
(PECC2)	 เพื�อจัำดทำารายงานศ่กษัาความเหุ้มาะสมและรายงานศ่กษัาผู้ลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม	[Feasibility	Study	and	
Environmental	Impact	Assessment	Report	(F/S	&	EIA)]	เพื�อเสนอรัฐบาลเว่ยดนาม	โดยในรายงานดังกล่าวใชั่�เทคโนโลย่	 
Supercritical	(SC)	 ซ่ึ่�งในวันท่�	8	 ต้ลาคม	2558	 กระทรวงทรัพยากรธีรรมชั่าติและสิ�งแวดล�อม	(Ministry	of	Natural	 
Resources	and	Environment	หุ้รือ	MONRE)	ได�อน้มัติรายงานศ่กษัาผู้ลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม	(EIA)	ส่วนรายงานศ่กษัา 
ความเหุ้มาะสม	(F/S)	อย่้ระหุ้ว่างการพิจำารณาข้อง	MOIT	และยังไม่ได�รับอน้มัติ

28.2		Joint	Development	Memorandum	of	Understanding	(JD-MOU)	for	Upper	Thanlwin	(Mong	Ton)	Hydropower	
Project
On November 11, 2010, the Company 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. The Company 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,  
the	Company	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.

28.3	MOU	for	Cooperation	in	the	Development	of	Quang	Tri	Thermal	Power	Project,	Vietnam
On December 8, 2011, an MOU was signed between the Company 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 the Company for further processes. 

To support this project, the Company is responsible for conducting survey and feasibility studies to develop 
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	development	cost	reimbursement	
and external costs payment as well as related agreements under this MOU shall be approved by the Company. 

On	August	12,	2013,	the	Company	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, the Company’s Board of Directors had resolution to delay the signing of MOU 
between	the	Company	and	MOIT	for	about	6	months	to	find	solutions	for	proportion	of	project	equity.

On	June	24,	2014,	MOU	between	the	Company	and	MOIT	was	signed	in	Hanoi,	Vietnam	to	specify	scope	in	
developing	the	project	between	MOIT	and	the	Company;	which	is	in	accordance	with	promulgated	Vietnamese	law.	
On	March	6,	2017,	the	Company	signed	a	new	MOU	with	MOIT	for	extend	the	terms	to	replace	the	original	MOU	
which expired.

On	July	1,	2014,	the	Company	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	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.
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ต่อมาวันท่�	27	พฤศจิำกายน	2558	The	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development	(OECD)	
ได�ประกาศเก่�ยวกับนโยบายการใหุ้�ก้�เงินข้อง	 Export-Credit	Agency	(ECA)	 สำาหุ้รับโครงการโรงไฟฟ้าถ่ืานหิุ้น	 โดยม่
ประเด็นท่�เก่�ยวข้�องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร�อนกวางจิำ	 คือ	 เกณฑ์์ในการปล่อยเงินก้�ข้อง	 ECA	 สำาหุ้รับโครงการ
ท่�ม่กำาลังผู้ลิตมากกว่า	500	MW	ข่้�นไปใหุ้�เลือกใชั่�เทคโนโลย่	Ultra-Supercritical	(USC)	จำากเดิมท่�กำาหุ้นดใหุ้�สามารถืใชั่�
เทคโนโลย่	SC	ได�	บริษััทจ่ำงต�องแก�ไข้รายงานศ่กษัาความเหุ้มาะสม	(F/S)	และรายงานศ่กษัาผู้ลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม	 
(EIA)	 โดยเปล่�ยนแปลงเทคโนโลย่จำาก	SC	เป็น	USC	เพื�อใหุ้�สอดคล�องกับนโยบายการใหุ้�ก้�เงินข้อง	ECA	โดยเมื�อวันท่� 
14	ต้ลาคม	2559	MONRE	ได�อน้มัติรายงานศ่กษัาผู้ลกระทบด�านสิ�งแวดล�อมฉบับท่�แก�ไข้เทคโนโลย่จำาก	SC	เป็น	USC	 
และในวันท่�	7	ธัีนวาคม	2559	MOIT	อน้มัติรายงานศ่กษัาความเหุ้มาะสมฉบับท่�แก�ไข้เทคโนโลย่จำาก	SC	เป็น	USC

เมื�อวันท่�	11	กรกฎาคม	2557	บริษััทได�ลงนาม	MOU	ร่วมกับ	PCQT	ท่�จัำงหุ้วัดกวางจิำ	เพื�อเสริมสร�างความสัมพันธ์ี
และกำาหุ้นดข้อบเข้ตการดำาเนินการโครงการระหุ้ว่าง	PCQT	และบริษััท

เมื�อวันท่�	28	 ธัีนวาคม	2558	 บริษััทได�ลงนาม	 MOU	 กับบริษััท	 ผู้ลิตไฟฟ้า	 จำำากัด	(มหุ้าชั่น)	(EGCO)	 เพื�อเป็น 
ผู้้�ร่วมท้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร�อนกวางจิำอย่างเป็นทางการ	โดยม่สัดส่วนการถืือหุ้้�นในโครงการข้องผู้้�ร่วมท้น	ร�อยละ	30

เมื�อวันท่�	10	มิถ้ืนายน	2559	บริษััทได�ลงนาม	Joint	Development	Agreement	(JDA)	กับ	EGCO	และ	Kyushu	
Electric	Power	Co.,	Inc.	(KYUSHU)	เพื�อร่วมกันลงท้นและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร�อนกวางจิำ	โดยม่สัดส่วน
การถืือหุ้้�นร�อยละ	40	:	30	:	30	ตามลำาดับ	ซ่ึ่�งในการลงนาม	JDA	น้�ม่ผู้ลทำาใหุ้�	MOU	ท่�บริษััทได�ลงนามไว�กับ	EGCO	เมื�อ
วันท่�	28	ธัีนวาคม	2558	สิ�นส้ดลง	นอกจำากน้�บริษััทได�ลงนาม	MOU	เพิ�มเติมจำำานวน	2	ฉบับกับ	EGCO	และ	KYUSHU	
บริษััทละ	1	ฉบับ	เพื�อกำาหุ้นดเงื�อนไข้เพิ�มเติมจำากเงื�อนไข้ท่�กำาหุ้นดไว�ใน	JDA

เมื�อวันท่�	28	 ม่นาคม	2560	 KYUSHU	 ได�ส่งจำดหุ้มายแจำ�งการปรับโครงสร�างองค์กรใหุ้ม่	 โดยโอนย�ายงานพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร�อนกวางจิำไปยัง	 Kyuden	International	Corporation	(KYUDEN)	 เพื�อเพิ�มประสิทธิีภาพ 
ในการดำาเนินงาน	 ต่อมาท่�ประช้ั่มเมื�อวันท่�	19	 ก้มภาพันธ์ี	2563	 ได�ม่มติใหุ้�ย้ติการดำาเนินงานร่วมกับ	KYUDEN	 ตั�งแต่ 
วันท่�	21	ก้มภาพันธ์ี	2563

เมื�อวันท่�	16	 กันยายน	2563	 บริษััทได�จัำดทำาสัญญาร่วมท้นฉบับใหุ้ม่ร่วมกับ	 EGCO	 และ	 Ratch	Group	Public	
Company	Limited	(RATCH)	โดยม่สัดส่วนการถืือหุ้้�นร�อยละ	40	:	30	:	30	ตามลำาดับ	ซ่ึ่�งในการลงนาม	JDA	น้�ม่ผู้ลทำาใหุ้�	
MOU	ท่�บริษััทได�ลงนามไว�กับ	EGCO	เมื�อวันท่�	10	มิถ้ืนายน	2559	สิ�นส้ดลง	นอกจำากน้�บริษััทได�ลงนาม	MOU	เพิ�มเติม
จำำานวน	2	ฉบับกับ	EGCO	และ	RATCH	บริษััทละ	1	ฉบับ	เพื�อกำาหุ้นดเงื�อนไข้เพิ�มเติมจำากเงื�อนไข้ท่�กำาหุ้นดไว�ใน	JDA

28.4		การลงนามบันทึกคัวามเข�าใจัเพื�อร่วมกันพัฒนาโคัรงการ	(Memorandum	of	Understanding:	MOU)	โคัรงการไฟฟ้า
พลังนำ�านำ�างึม	3
โครงการไฟฟ้าพลังนำ�านำ�าง่ม	3	ถืือหุ้้�นทั�งหุ้มดโดยรัฐวิสาหุ้กิจำไฟฟ้าลาว	(EDL)	ซ่ึ่�งต่อมา	EDL	ได�ปรับแผู้นการพัฒนา

โครงการและได�มอบสิทธิี�ใหุ้�กับ	Chaleun	Sekong	Group	Co.,	Ltd.	(CSG)	เมื�อเดือนกรกฎาคม	2560	เพื�อเข้�าร่วมพัฒนา	
ลงท้น	และแสวงหุ้าผู้้�ร่วมลงท้นโครงการท่�เหุ้มาะสม	(Strategic	Investor)	และเมื�อวันท่�	22	กันยายน	2560	บริษััทได�ร่วม 
ลงนามบันท่กความเข้�าใจำ	(MOU)	กับ	CSG	โดยม่วัตถ้ืประสงค์เพื�อร่วมกันพัฒนา	และลงท้นในโครงการไฟฟ้าพลังนำ�านำ�าง่ม	3 
ต่อมา	ในวันท่�	29	มิถ้ืนายน	และ	14	ธัีนวาคม	2561	ได�ม่การลงนามบันท่กความเข้�าใจำเพิ�มเติม	(Amendment	of	MOU)	 
เพื�อข้ยายระยะเวลาร่วมมือทั�งสองฝ่่าย	 โดยเมื�อวันท่�	16	 กรกฎาคม	2562	ทาง	 EDL	 และ	CSG/CSE	 ได�บรรล้สัญญา 
ซืึ่�อข้ายหุ้้�น	(Share	Purchase	Agreement:	SPA)	ข้องบริษััท	นำ�าง่ม	3	พาวเวอร์	จำำากัด	(NNG3)	ซ่ึ่�งหุ้ากบริษััทได�รับอน้มัติ 
การซืึ่�อข้ายจำากหุ้น่วยงานท่�เก่�ยวข้�องทั�งหุ้มดแล�วจำะครองหุ้้�นในสัดส่วนร�อยละ	25	

ปัจำจ้ำบันผู้้�ร่วมพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนำ�านำ�าง่ม	3	อย่้ระหุ้ว่างการเจำรจำาสัญญาหุ้ลักต่าง	ๆ	 ท่�ใชั่�ในการลงท้น	อาทิ	
สัญญาสัมปทาน	(Concession	Agreement:	CA)	สัญญาร่วมท้น	(Share	Holder	Agreement:	SHA)	บันท่กความเข้�าใจำ
การรับซืึ่�อไฟฟ้าระหุ้ว่างผู้้�รับซืึ่�อและผู้้�ข้าย	(Tariff	MOU)	รวมถ่ืงการเตร่ยมการร่างสัญญาซืึ่�อข้ายไฟฟ้า	(PPA)	เป็นต�น	อน่�ง
โครงการม่ความคืบหุ้น�าในการก่อสร�างไปแล�วมากกว่าร�อยละ	75	และคาดว่าจำะก่อสร�างแล�วเสร็จำพร�อมจ่ำายกระแสไฟฟ้าได�
ภายในปี	2565

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 which had an impact 
on	Quang	Tri	Thermal	Power	Project,	ECA’s	criteria	for	financing	the	project	with	capacity	larger	than	500	MW	shall	
use the Ultra-Supercritical (USC) technology, which differ from the past criteria that allowed to use the Supercritical 
(SC)	technology.	For	this	reason,	the	Company	had	to	adjust	the	F/S	&	EIA,	which	had	been	conducted	based	on	
SC	technology,	to	USC	technology	to	be	conform	to	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	the	Company	and	PCQT	in	Quang	Tri	province	was	signed	to	strengthen	
relationship and specific scope in developing project between PCQT and the Company.

On	December	28,	2015,	MOU	between	the	Company	and	Electricity	Generating	Public	Company	Limited	
(EGCO) was signed for cooperation in the development of Quang Tri Thermal Power Project which EGCO has 30 
percent of shareholder. 

On	June	10,	2016,	Joint	Development	Agreement	(JDA)	between	the	Company,	EGCO	and	Kyushu	Electric	
Power	Co.,	Inc.	(KYUSHU)	was	signed	for	cooperation	in	development	of	Quang	Tri	Thermal	Power	Project	in	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	the	 
Company	and	another	between	KYUSHU	and	the	Company,	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	the	Company	which	Quang	Tri	Thermal	
Power	Project	development	had	transfer	to	Kyuden	International	Corporation	(KYUDEN)	to	strengthen	and	improve	
the efficiency of operations. Later on, the meeting dated February 19, 2020, it had a resolution to cease the operation 
with	KYUDEN	from	February	21,	2020.	

On	September	16,	2020,	the	Company	had	prepared	the	new	joint	venture	agreement	with	EGCO	and	Ratch	
Group	Public	Company	Limited	(RATCH)	with	shareholding	at	40	:	30	:	30,	respectively.	The	signing	of	JDA	had	
caused	the	MOU	that	the	Company	signed	with	EGCO	on	June	10,	2016	to	be	finalized.	In	addition,	the	Company	
had signed the 2 additional MOU with EGCO and RATCH to define the additional conditions from the specified in JDA.

28.4	MOU	for	Cooperation	in	the	Development	of	Hydro	Power	Project	Nam	Ngum	3
Hydro Power Project Nam Ngum 3 is owned by Electricite du Laos (EDL). Later, in July 2017, EDL has 

granted the development right to Chaleun Sekong Group Co., Ltd. (CSG) for cooperation in the development, 
investment and seeking for Strategic Investor. 

On September 22, 2017, the Company has signed in MOU with CSG with the objective to jointly develop, 
and	invest	in	Nam	Ngum	3	Hydropower	Project.	Later	on,	June	29	and	December	14,	2018,	it	has	signed	the	
amendment	of	MOU	to	extend	both	parties	cooperation	period.	On	July	16,	2019,	EDL	and	CSG/CSE	have	
reached the Share Purchase Agreement: SPA of Nam Ngum 3 Power Co., Ltd. (NNG3). If the Company has 
been	approved	for	trading	from	all	related	departments,	it	will	have	25%	shareholding.

Currently, the co-developers of Nam Ngum 3 Hydropower Project are in the process of negotiating the 
main agreements used in investment such as Concession Agreement: CA, Share Holder Agreement: SHA, Tariff 
MOU	including	PPA.	The	project	has	been	progressed	more	than	75%	of	the	construction	and	is	expected	to	be	
completed and ready to supply electricity by 2022. 
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28.5		การลงนามบันทึกคัวามเข�าใจัเพื�อเข�าซื้ื�อกิจัการโคัรงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสิงอาทิตย์์ในไต�หวัน
เมื�อวันท่�	11	 ธัีนวาคม	2562	บริษััทได�ลงนามบันท่กความเข้�าใจำร่วมกับบริษััท	เอ็มพ่เอ็นเนอร์ย่	จำำากัด	 เพื�อเข้�าซืึ่�อ

กิจำการโครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ในไต�หุ้วนั	ข้นาดกำาลังผู้ลิตติดตั�ง	54.34	MW	ในสัดส่วนร�อยละ	25	โดยโครงการ
อย่้ระหุ้ว่างก่อสร�างและคาดว่าจำะสามารถืจ่ำายไฟฟ้าเชิั่งพาณิชั่ย์ได�ภายในปี	2564

ปัจำจ้ำบัน	 บริษััทอย่้ระหุ้ว่างเจำรจำาสัญญาซืึ่�อข้ายหุ้้�นและสัญญาผู้้�ถืือหุ้้�น	 โดยคาดว่าจำะเข้�าซืึ่�อกิจำการแล�วเสร็จำภายใน
ไตรมาส	3	ปี	2564

29. สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน
สินทรัพย์ท่�อาจำเกิดข่้�นเป็นค่าใชั่�จ่ำายในการพัฒนาโครงการท่�เกิดข่้�นก่อนได�รับการอน้มัติหุ้ลักการในการลงท้นโครงการ

จำากกระทรวงพลังงาน

29.1		การรับเงินสิำาหรับการจั่าย์คั่าใช้�จ่ัาย์ศึกษัาคัวามเหมาะสิมด�านวิศวกรรมและการศึกษัา	 EIA	 โคัรงการไฟฟ้าพลังนำ�า 
ฮัจัย์ี	 ภาย์ใต�วงเงินงบปีระมาณ	4.52	 ล�านเหรีย์ญสิหรัฐ	 หรือปีระมาณ	135	 ล�านบาท	(ใช้�อัตราแลกเปีลี�ย์นซื้ื�อ	ณ	 
วันที�	30	ธุันวาคัม	2563	จัำานวน	1	เหรีย์ญสิหรัฐ	เท่ากับ	29.8674	บาท)	จัาก	Project	Company
การรับเงินสำาหุ้รับการจ่ำายค่าใชั่�จ่ำายในการพัฒนาโครงการท่�ได�รับการเห็ุ้นชั่อบจำาก	Management	Committee	ข้อง

โครงการไฟฟา้พลังนำ�าฮััจำย่	ซ่ึ่�งสามารถืเร่ยกชั่ำาระจำาก	Project	Company	ได�ในภายหุ้ลงัเมื�อม่การจัำดตั�ง	Project	Company	
ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	ม่จำำานวนเงิน	49.52	ล�านบาท	(ประมาณ	1.66	ล�านเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ)

จำากการประช้ั่มระหุ้ว่าง	กฟผู้.	กับ	SINOHYDRO	ซ่ึ่�งเป็นผู้้�รว่มท้น	ระหุ้ว่างวันท่�	2	-	10	สิงหุ้าคม	2549	โดยทั�งสองฝ่่าย 
แบ่งความรับผิู้ดชั่อบในการพัฒนาโครงการร่วมกัน	 รวมทั�งค่าใชั่�จ่ำายท่�จำะเกิดข่้�นจำากงานในความรับผิู้ดชั่อบนั�นสามารถื 
เร่ยกชั่ำาระจำาก	 Project	Company	 ได�ในภายหุ้ลังการจัำดตั�ง	 Project	Company	 และต่อมากระทรวงพลังงานใหุ้�ความ 
เห็ุ้นชั่อบใหุ้�บริษััทเป็นผู้้�ดำาเนินการโครงการสืบต่อจำาก	กฟผู้.	เมื�อวันท่�	26	มิถ้ืนายน	2551

29.2		การรับเงินสิำาหรับการจั่าย์คั่าใช้�จั่าย์ในการพัฒนาโคัรงการที�ได�รับการเห็นช้อบจัาก	Management	Committee	ของ 
โคัรงการไฟฟ้าพลังนำ�าสิาละวินตอนบน	(มาย์ตง)	 ซึื้�งสิามารถืเรีย์กช้ำาระจัาก	 Project	Company	 ได�ในภาย์หลัง 
เมื�อมีการจััดตั�ง	Project	Company	ณ	วันที�	31	ธุันวาคัม	2563	เปี็นจัำานวนเงิน	30.66	ล�านบาท	(ปีระมาณ	1.03	 
ล�านเหรีย์ญสิหรัฐ)
ตามบันท่กความเข้�าใจำเมื�อวันท่�	11	พฤศจิำกายน	2553	บริษััทได�ร่วมลงนามเพื�อร่วมกันพัฒนาโครงการ	3	ฝ่่าย	ตกลง 

แบ่งความรับผิู้ดชั่อบในการพัฒนาโครงการร่วมกัน	 รวมทั�งค่าใชั่�จ่ำายท่�จำะเกิดข่้�นจำากงานในความรับผิู้ดชั่อบข้องแต่ละฝ่่าย	 
ซ่ึ่�งสามารถืเร่ยกชั่ำาระจำาก	 Project	Company	 ได�ในภายหุ้ลังเมื�อม่การจัำดตั�ง	 Project	Company	 ตามท่�ได�กล่าวไว�ใน 
หุ้มายเหุ้ต้ประกอบงบการเงินข้�อ	28.2

29.3		การรับเงินสิำาหรับการจ่ัาย์ค่ัาใช้�จ่ัาย์ในการพัฒนาโคัรงการโรงไฟฟ้าพลังคัวามร�อนกวางจิัในปีระเทศเวีย์ดนามที�ผู้่าน
การตรวจัสิอบโดย์บริษััทบัญช้ีที�มีช้ื�อเสิีย์งระดับสิากลและ	 Ministry	of	Industry	and	Trade	(MOIT)	 ย์อมรับตาม
เงื�อนไขของสิัญญา	 Build	-	Operate	-	Transfer	(BOT)	 จัะถืือเปี็นสิ่วนหนึ�งของต�นทุนราคัาโคัรงการ	(Project’s	
investment	capital)	ณ	วันที�	31	ธุันวาคัม	2563	เปี็นจัำานวนเงิน	77.01	ล�านบาท	หรือปีระมาณ	2.58	ล�านเหรีย์ญ
สิหรัฐ	และคั่า	Premium	จัากผู้้�ร่วมทุน	ซื้ึ�งสิามารถืจัะได�รับช้ำาระในภาย์หลังเมื�อมีการจััดตั�ง	Project	Company

28.5		MOU	for	Signing	to	acquire	the	solar	power	plant	projects	in	Taiwan	
On December 11, 2019, the Company had signed the MOU with MP Energy Co., Ltd. in order to acquire 

the	solar	power	plant	projects	in	Taiwan	with	installation	power	54.34	MW	at	25%.	The	project	was	under	the	
construction and was expected to be able to supply commercial electricity in 2021. 

Currently, the Company is under the negotiation the shares purchase agreement and the shareholders 
agreement. The acquisition process is expected to be finished in the third quarter of 2021.

29. CONTINGENT ASSETS
Contingent assets were the project development expenditures that incurred the prior project investment approval 

from the Ministry of Energy.

29.1  The receipt of payment for the expenses in engineering studies and EIA study of Haji Hydropower Project under 
the	budget	limit	of	USD	4.52	million	or	approximately	Baht	135	million	(using	the	purchase	exchange	rate	as	at	
December	30,	2020:	USD	1	equal	to	Baht	29.8674)	from	Project	Company.	
The receipt of payment for the expenses in the development project approved from the Management Committee 

of Haji Hydropower Project that was able to repay from the Project Company after the establishment of the Project 
Company	as	at	December	31,	2020	amounted	Baht	49.52	million	(approximately	USD	1.66	million).

From	the	meeting	between	EGAT	and	SINOHYDRO,	the	joint	venture	between	August	2	-	10,	2006,	both	
parties were sharing the responsibility for the joint project development including the expenses that would occur from 
the work in that responsibility. It could be paid from Project Company after the establishment of the Project Company 
and later, the Ministry of Energy had approved the Company to be the operator of the successor project from EGAT 
on	June	26,	2008.

29.2		The	receipt	of	payment	for	the	development	cost	that	had	been	agreed	from	the	Management	Committee	of	the	
Upper	Thanlwin	Hydropower	Project	(Mong	Ton)	that	was	able	to	repay	from	the	Project	Company	afterwards	
when	the	establishment	of	the	Project	Company	as	at	December	31,	2020	amounted	Baht	30.66	million	
(approximately	USD	1.03	million).
According to the Memorandum of Understanding, on November 11, 2010, the Company signed an agreement 

to jointly develop the 3-party project. It had agreed to share the responsibility for the project development together 
including the expenses that will occur from work in the responsibility of each party that could be called up from the 
Project Company later when the Project Company was established as described in Note 28.2 to the financial statements.

29.3		The	receipt	of	payment	for	the	development	costs	of	the	Quang	Tri	Thermal	Power	Plant	Project	in	Vietnam	
audited	by	an	internationally	renowned	accounting	firm	and	Ministry	of	Industry	and	Trade	(MOIT)	accepted	
according	to	the	terms	of	Build	-	Operate	-	Transfer	(BOT)	Agreement	would	consider	as	a	part	of	Project’s	
investment	capital	as	at	December	31,	2020	amounted	Baht	77.01	million	or	USD	2.58	million	and	the	Premium	
fee from the affiliate that was able to repay after the installation of Project Company.
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30. ภาระผู้้กพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ณ	วันท่�	31	ธัีนวาคม	2563	บริษััทม่ภาระผู้้กพันและหุ้น้�สินท่�อาจำจำะเกิดข่้�น	ดังน้�

30.1		บริษััทมีหน้�สิินที�อาจัเกิดขึ�นจัากงานโคัรงการไฟฟ้าพลังนำ�าฮัจัย์ี	เปี็นคั่าใช้�จั่าย์ก่อนมีการจััดตั�งบริษััท	เปี็นจัำานวนเงิน	
80.86	ล�านบาท	โดย์ให�บริษััทคัืนเงินให�	กฟผู้.	เมื�อมีการจััดตั�ง	Project	Company	และเรีย์กเก็บคั่าใช้�จั่าย์ที�เกิดขึ�น
หลังมีการจััดตั�ง	Project	Company	โดย์ให�ช้ำาระเมื�อบริษััทมีคัวามพร�อมในการจั่าย์เงิน

30.2	สิัญญาซื้ื�อจั�าง
บริษััทม่ภาระผู้้กพันตามสัญญาจำ�างท่�สำาคัญ	จำำานวน	7	สัญญา	จำำานวนเงินคงเหุ้ลือท่�ต�องจ่ำายตามสัญญาเป็นจำำานวนเงิน 

225.86	ล�านบาท	ดังน้�
30.2.1	 	สัญญาจำ�างท่�ปร่กษัาสก้ลเงินบาท	จำำานวน	1	สัญญา	วงเงินตามสัญญา	97.91	ล�านบาท	จำำานวนเงินคงเหุ้ลือ

ตามสัญญา	82.28	ล�านบาท
30.2.2	 	สัญญาจำ�างท่�ปร่กษัาสก้ลเงินตราต่างประเทศ	จำำานวน	5	สัญญา	โดยเป็นสัญญาสก้ลเงินเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐจำำานวน	

4	 สัญญา	 วงเงินตามสัญญา	5.311	ล�านเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ	 จำำานวนเงินคงเหุ้ลือตามสัญญา	3.808	ล�านเหุ้ร่ยญ
สหุ้รัฐหุ้รือ	115.03	ล�านบาท	(ใชั่�อัตราแลกเปล่�ยนข้าย	ณ	วันท่�	30	ธัีนวาคม	2563	จำำานวน	1	เหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ	 
เท่ากับ	30.2068	บาท)	และสัญญาสก้ลเงินดองเว่ยดนาม	จำำานวน	1	สัญญา	วงเงินตามสัญญา	10,102.409	 
ล�านดองเว่ยดนาม	 จำำานวนเงินคงเหุ้ลือตามสัญญา	10,102.409	 ล�านดองเว่ยดนาม	หุ้รือ	13.19	 ล�านบาท	 
(ใชั่�อัตราแลกเปล่�ยนข้าย	ณ	วันท่�	30	ธัีนวาคม	2563	จำำานวน	100	ดองเว่ยดนาม	เท่ากับ	0.1306	บาท)

30.2.3	 	สัญญาจำ�างพัฒนาโปรแกรมระบบงานข้องบริษััท	สก้ลเงินบาท	จำำานวน	1	 สัญญา	วงเงินตาม	สัญญา	21.87	 
ล�านบาท	จำำานวนเงินคงเหุ้ลือตามสัญญา	15.36	ล�านบาท

30.3	หลักปีระกันเงินทุน
บริษััทในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นข้องบรษัิัท	ไฟฟา้นำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด	ได�วางหุ้ลักประกันเงินท้น	(Standby	Letter	of	Credit:	SBLC)	

ระยะเวลา	1	ปี	(สิ�นส้ดอาย้สัญญาวันท่�	31	สิงหุ้าคม	2563)	ท่�ออกโดย	MIZUHO	BANK,	LTD.	BANGKOK	BRANCH	
ใหุ้�กับเจำ�าหุ้น้�เงินก้�ข้องบริษััท	 ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	 จำำากัด	 ซ่ึ่�งเป็นไปตามเงื�อนไข้ท่�ได�ระบ้ในสัญญาการสนับสน้นข้องผู้้�ถืือหุ้้�น	
(Shareholder	Support	and	Subordination	Deed:	SSSD)	และเมื�อวันท่�	31	กรกฎาคม	2563	บริษััทได�ต่ออาย้หุ้ลักประกัน
เงินท้นระยะเวลา	1	ปี	ตั�งแต่วันท่�	1	กันยายน	2563	ถ่ืงวันท่�	31	สิงหุ้าคม	2564	วงเงินรวมจำำานวน	6.438	ล�านเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ	

30.4		หลักปีระกันบัญช้ี
เมื�อวันท่�	6	 สิงหุ้าคม	2563	บริษััทในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นข้องบริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด	ได�วางหุ้ลักทรัพย์คำ�าประกัน	

SBLC	ระยะเวลา	6	เดือน	ตั�งแต่วันท่�	10	สิงหุ้าคม	2563	ถ่ืงวันท่�	10	ก้มภาพันธ์ี	2564	วงเงินรวมจำำานวน	5.56	ล�านเหุ้ร่ยญ
สหุ้รัฐ	จำำานวนเงิน	162.06	ล�านบาท	ท่�ออกโดย	MIZUHO	BANK,	LTD.	BANGKOK	BRANCH	ใหุ้�กับเจำ�าหุ้น้�เงินก้�ข้อง 
บริษััท	ไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	1	จำำากัด	ซ่ึ่�งเป็นไปตามเงื�อนไข้ท่�ได�ระบ้ในสัญญาการสนับสน้นข้องผู้้�ถืือหุ้้�น	SSSD	และสัญญาหุ้ลักประกัน 
บัญช่ั่	(Account	Agreement:	AA)

30. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
As at December 31, 2020, the Company has commitments and contingent liabilities as follow:

30.1		The	Company	has	contingent	liabilities	associated	Hutgyi	Hydropower	Project,	the	expenses	in	the	development	
project	before	the	establishment	of	the	Project	Company	in	the	amount	of	Baht	80.86	million.	The	Company	
must refund to EGAT when the Project Company is established and the expenses in the development project 
was able to repay from the Project Company after the establishment of the Project Company when the company 
is ready to pay.

30.2 Procurement agreements
The Company has 7 significant procurement agreements with the remaining contract value in the amount of 

Baht	225.86	million	as	follows:	
30.2.1  There is a consulting service agreement in local currency with the principal contract value in the amount 

of Baht 97.91 million and the remaining contract value in the amount of Baht 82.28 million.
30.2.2	 	There	are	5	consulting	service	agreements	in	foreign	currencies.	The	4	agreements	were	made	in	US	

dollar	with	the	principal	contract	value	in	the	amount	of	USD	5.311	million	and	the	remaining	contract	
value	in	the	amount	of	USD	3.808	million,	or	approximately	Baht	115.03	million	(using	the	selling	rate	
as	at	December	30,	2020	at	Baht	30.2068	per	USD).	Another	agreement	was	made	in	Vietnam	Dong	
with	the	principal	contract	value	in	the	amount	of	VND	10,102.409	million	and	the	remaining	contract	
value	in	the	amount	of	VND	10,102.409	million,	or	approximately	Baht	13.19	million	(using	the	selling	
rate	as	at	December	30,	2020	at	Baht	0.1306	per	VND	100).

30.2.3  There is a company system development contract in local currency with the principal contract value in 
the	amount	of	Baht	21.87	million	and	the	remaining	contract	value	in	the	amount	of	Baht	15.36	million.

30.3	Letter	of	Credit
The Company, as a shareholder of Nam Ngiep 1 Power Company Limited, has provided the Standby Letter of 

Credit	(SBLC)	to	guarantee	the	Company’s	equity	in	Nam	Ngiep	1	Power	Company	Limited	to	lender	with	MIZUHO	
BANK,	LTD.	BANGKOK	BRANCH	for	1	year	(expired	on	August	31,	2020),	which	is	in	accordance	with	the	conditions	
specified in the shareholder support and subordination deed (SSSD). On July 31, 2020, the Company has renewed 
the	SBLC	for	1	year	from	September	1,	2020	to	August	31,	2021	in	the	amount	of	USD	6.438	million.

30.4  Account Agreement
On	August	6,	2020,	the	Company	has	provided	the	Standby	Letter	of	Credit	(SBLC)	to	guarantee	the	Company’s	

equity	in	Nam	Ngiep	1	Power	Company	Limited	to	lender	with	MIZUHO	BANK,	LTD.	BANGKOK	BRANCH	for	6	
months	from	August	10,	2020	to	February	10,	2021	in	the	amount	of	USD	5.56	million,	which	is	in	accordance	with	
the conditions specified in the shareholder support and subordination deed (SSSD) and Account Agreement (AA).
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31. เครือ่งมือทางการเงิน
31.1	นโย์บาย์การบริหารคัวามเสิี�ย์ง

เครื�องมือทางการเงินท่�สำาคัญข้องบริษััทตามท่�นิยามอย่้ในมาตรฐานรายงานทางการเงิน	 ประกอบด�วย	 เงินสดและ
รายการเท่ยบเท่าเงินสด	 ล้กหุ้น้�การค�า	 ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น	 สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น	 เจำ�าหุ้น้�การค�า	 เจำ�าหุ้น้� 
หุ้ม้นเว่ยนอื�น	 หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่าและเจำ�าหุ้น้�กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	 บริษััทม่ความเส่�ยงท่�เก่�ยวข้�องกับเครื�องมือทาง 
การเงินดังกล่าว	และม่นโยบายการบริหุ้ารความเส่�ยงดังน้�

31.2	คัวามเสิี�ย์งจัากอัตราดอกเบี�ย์
บริษััทม่ความเส่�ยงเก่�ยวกับอัตราดอกเบ่�ยอันเก่�ยวเน่�องกับเงินฝ่ากสถืาบันการเงิน	 สินทรัพย์และหุ้น้�สินทางการเงิน 

ท่�สำาคัญ	สามารถืจัำดตามประเภทอัตราดอกเบ่�ยได�ดังน้�

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 236,889,085.96 40,397,006.63 1,000.00 277,287,092.59

ล้กหุ้น้�การค�า - - 608,226.00 608,226.00

ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น - - 65,718,566.36 65,718,566.36

สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น - 5,595,235,642.67 - 5,595,235,642.67

หุ้น้�สินทางการเงิน
เจำ�าหุ้น้�การค�า - - 3,836,415.64 3,836,415.64

เจำ�าหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น - - 35,761,072.40 35,761,072.40

หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า - 1,219,424.42 - 1,219,424.42

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 191,748,396.40 250,222,710.10 1,000.00 441,972,106.50
ล้กหุ้น้�การค�า - - 814,184.00 814,184.00
ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น - - 119,010,832.75 119,010,832.75
สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น - 4,912,176,824.41 - 4,912,176,824.41
หุ้น้�สินทางการเงิน
เจำ�าหุ้น้�การค�า - - 2,080,239.48 2,080,239.48
เจำ�าหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น - - 32,364,336.74 32,364,336.74
หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า - 1,750,630.45 - 1,750,630.45

31. FINANCIAL INSTRUMENTS
31.1 Risk management

The Company’s significant financial instruments as defined in the Financial Reporting Standards consist 
of cash and cash equivalents, trade receivables, other current receivables, other current financial assets, trade 
payables, other current payables, financial lease liabilities and payables from related parties. The Company has 
the risks associated with such financial instruments and has the risk management policy.

31.2 Interest rate risk
The Company is exposed to interest rate risk that relates primarily to cash at banks, financial assets and financial 

liabilities, the significant financial assets and financial liabilities classified by types of interest rates were as follows:

Baht

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

As at December 31, 2020

Floating 
interest rate Fixed interest rates

Non-
interest 
bearing Total

Financial assets
Cash and cash equivalents 236,889,085.96 40,397,006.63 1,000.00 277,287,092.59

Trade receivables - - 608,226.00 608,226.00

Other current receivables - - 65,718,566.36 65,718,566.36

Other current financial assets - 5,595,235,642.67 - 5,595,235,642.67

Financial liabilities
Trade payables - - 3,836,415.64 3,836,415.64

Other current payables - - 35,761,072.40 35,761,072.40

Lease liabilities - 1,219,424.42 - 1,219,424.42

Baht

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

As at December 31, 2019

Floating 
interest rate Fixed interest rates

Non-
interest 
bearing Total

Financial assets
Cash and cash equivalents 191,748,396.40 250,222,710.10 1,000.00 441,972,106.50
Trade receivables - - 814,184.00 814,184.00
Other current receivables - - 119,010,832.75 119,010,832.75
Other current financial assets - 4,912,176,824.41 - 4,912,176,824.41
Financial liabilities
Trade payables - - 2,080,239.48 2,080,239.48
Other current payables - - 32,364,336.74 32,364,336.74
Lease liabilities - 1,750,630.45 - 1,750,630.45
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สำาหุ้รบัสนิทรพัย์และหุ้น่�สนิทางการเงนิซึ่่�งม่อัตราดอกเบ่�ยคงท่�แยกตามวนัท่�ครบกำาหุ้นด	(หุ้รือวนัท่�ม่การกำาหุ้นดอตัรา
ดอกเบ่�ยใหุ้ม่หุ้ากวันท่�ม่การกำาหุ้นดอัตราดอกเบ่�ยใหุ้ม่ถื่งก่อน)	นับจำากวันท่�ในงบแสดงฐานะการเงิน	ม่ดังน่�

บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละต่อปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภายใน 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 40,397,006.63 - 40,397,006.63 0.35
สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น 5,595,235,642.67 - 5,595,235,642.67 0.40	-	2.12
หุ้น้�สินทางการเงิน
หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า 565,513.67 653,910.75 1,219,424.42 6.275

บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละต่อปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภายใน 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 250,222,710.10	 - 250,222,710.10 0.75	-	1.45
สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น 4,912,176,824.41	 - 4,912,176,824.41 1.00 - 3.00
หุ้น้�สินทางการเงิน
หุ้น้�สินตามสัญญาเช่ั่า 531,206.03 1,219,424.42 1,750,630.45 6.275

Financial assets and financial liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity 
date (or the repricing date if this occurs before the maturity date). In the statement of financial position are as follows:

Baht

Interest rate
(% per annum)

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

 As at December 31, 2020

Within 12 months
More than 
12 months Total

Financial assets
Cash and cash equivalents 40,397,006.63 - 40,397,006.63 0.35

Other current financial assets 5,595,235,642.67 - 5,595,235,642.67 0.40	-	2.12

Financial liabilities
Financial lease liabilities 565,513.67 653,910.75 1,219,424.42 6.275

Baht

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

As at December 31, 2019

Within 12 months
More than 
12 months Total

Interest rate
(% per annum)

Financial assets
Cash and cash equivalents 250,222,710.10 - 250,222,710.10 0.75	-	1.45

Other current financial assets 4,912,176,824.41 - 4,912,176,824.41 1.00 - 3.00

Financial liabilities
Financial lease liabilities 531,206.03 1,219,424.42 1,750,630.45 6.275
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31.3	คัวามเสิี�ย์งจัากอัตราแลกเปีลี�ย์น
บริษััทไม่ม่การทำาสัญญาซึ่ื�อข้ายเงินตราต่างประเทศล่วงหุ้น�าเพื�อใชั่�เป็นเครื�องมือในการบริหุ้ารความเส่�ยงจำากอัตรา

แลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว	
ณ	วันท่�	31	ธีันวาคม	2563	และ	2562	บริษััทม่สินทรัพย์และหุ้น่�สินท่�เป็นเงินตราต่างประเทศ	ดังต่อไปน่�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยน

2563
(ล�าน)

2562
(ล�าน)

สกุลเงิน 2563 2562

(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 1.88 0.80 เหุ้ร่ยญสหุ้รัฐอเมริกา 29.8674 29.9767
เงินปันผู้ลค�างรับจำากบริษััทร่วม - 8.36 เหุ้ร่ยญสหุ้รัฐอเมริกา - 29.9767
สินทรัพย์ทางการเงินหุ้ม้นเว่ยนอื�น 139.22 116.62 เหุ้ร่ยญสหุ้รัฐอเมริกา 29.8674 29.9767
ค่าพัฒนาโครงการรอเร่ยกเก็บ 1.41 1.23 เหุ้ร่ยญสหุ้รัฐอเมริกา 29.8674 29.9767

96.92 96.92 หุ้ยวนจ่ำน 4.5447 4.2558
146.50 - ดองเว่ยดนาม 0.001292 -

หุ้น้�สิน
เจำ�าหุ้น้�ค่าหุ้้�น - กิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน 161.50 161.50 	เหุ้ร่ยญสหุ้รัฐอเมริกา 30.2068 30.3313

31.4	คัวามเสิี�ย์งด�านการให�สิินเช้ื�อ
บริษััทม่ความเส่�ยงด�านการใหุ้�สินเชืั่�อท่�เก่�ยวเน่�องกับล้กหุ้น้�การค�า	ฝ่่ายบริหุ้ารควบค้มความเส่�ยงน้�โดยการกำาหุ้นดใหุ้�

ม่นโยบายและวิธ่ีการในการควบค้มสินเชืั่�อท่�เหุ้มาะสม	นอกจำากน้�	การใหุ้�สินเชืั่�อข้องบริษััทไม่ม่การกระจ้ำกตัวเน่�องจำากบริษััท
ม่ฐานข้องล้กค�าเพ่ยงรายเด่ยวท่�เป็นกิจำการท่�เก่�ยวข้�องกัน	ดังนั�น	บริษััทจ่ำงไม่คาดว่าจำะได�รับความเส่ยหุ้ายท่�เป็นสาระสำาคัญ
จำากการใหุ้�สินเชืั่�อจำำานวนเงินส้งส้ดท่�บริษััทอาจำต�องส้ญเส่ยจำากการใหุ้�สินเชืั่�อ	คือ	ม้ลค่าตามบัญช่ั่ข้องล้กหุ้น้�การค�าซ่ึ่�งได�หัุ้ก
ด�วยสำารองค่าเผืู้�อผู้ลข้าดท้นด�านเครดิตท่�คาดว่าจำะเกิดข่้�น	(ถื�าม่)

31.5	ม้ลคั่าย์ุติธุรรมของเคัรื�องมือทางการเงิน
เน่�องจำากสินทรัพย์ทางการเงินและหุ้น้�สินทางการเงินบางส่วนจัำดอย่้ในประเภทระยะสั�น	หุ้รือม่อัตราดอกเบ่�ยใกล�เค่ยง

กับอัตราตลาดสก้ลเงินบาทท่�ม่อัตราดอกเบ่�ยข่้�นลงตามอัตราตลาด	 ฝ่่ายบริหุ้ารข้องบริษััทจ่ำงประมาณม้ลค่าย้ติธีรรมข้อง
สินทรัพย์ทางการเงินและหุ้น้�สินทางการเงินดังกล่าวใกล�เค่ยงกับม้ลค่าตามบัญช่ั่ท่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31.3 Foreign currency risk
The Company does not enter to any forward foreign exchange contracts for managing foreign exchange  

risk. 
As at December 31, 2020 and 2019, the Company has assets and liabilities denominated in foreign 

currencies as follows: 

Financial statements in which the equity method is applied/ 

Separate financial statements
Exchange rate

2020

(Million)

2019

(Million)

Foreign currency 2020 2019

(Baht per foreign 

currency)

Assets
Cash and cash equivalents 1.88 0.80 United States Dollar 29.8674 29.9767
Accrued dividend income from 

associates - 8.36 United States Dollar - 29.9767
Other current financial assets 139.22 116.62 United States Dollar 29.8674 29.9767
Project development costs - for 

collection 1.41 1.23 United States Dollar 29.8674 29.9767
96.92 96.92 Chinese Yuan 4.5447 4.2558
146.50 - Vietnamese	Dong 0.001292 -

Liabilities
Share payable - related party 161.50 161.50 United States Dollar 30.2068 30.3313

31.4 Credit risk
The Company exposed to credit risk primarily with respect to trade receivables. Management has a credit 

policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. In addition, there were no significant 
concentrations of credit risk since they has only one customer base that is a related party. Therefore, the Company 
is not expected to incur any material losses from credit the maximum amount a Company may have to lose from 
credit which is the book value of trade receivables deducted the allowance for expected credit loss. (if any)

31.5 Fair value of financial instruments
Since some of the financial asset and financial liabilities are short-term in nature or carrying interest at rates 

close to the market interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts 
presented in the statements of financial position. 
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32. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการงบการเงินข้องปี	2562	 บางรายการได�จัำดประเภทรายการใหุ้ม่ใหุ้�สอดคล�องกับการจัำดประเภทรายการบัญช่ั่

ในงวดปัจำจ้ำบัน	ซ่ึ่�งไม่ม่ผู้ลกระทบต่อกำาไร	(ข้าดท้น)	หุ้รือส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�นตามท่�ได�รายงานไว�	การจัำดประเภทรายการใหุ้ม่	
ม่ดังต่อไปน้�

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได�เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ	วนัที�	1	มกราคัม	2562
ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 64,885,766.69 (23,048,884.20) 41,836,882.49
สินทรัพย์ไม่หุ้ม้นเว่ยนอื�น - 23,048,884.20 23,048,884.20

ณ	วันที�	31	ธุันวาคัม	2562
ล้กหุ้น้�หุ้ม้นเว่ยนอื�น 159,475,201.62 (40,464,368.87) 119,010,832.75
สินทรัพย์ไม่หุ้ม้นเว่ยนอื�น - 40,464,368.87 40,464,368.87

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื�อวันท่�	4	มกราคม	2564	บริษััทได�ต่ออาย้หุ้ลักประกันบัญช่ั่	(AA)	กับ	Mizuho	Bank.	Ltd.	เป็นเวลา	6	เดือน	ตั�งแต่

วันท่�	10	ก้มภาพันธ์ี	2564	ถ่ืงวันท่�	10	สิงหุ้าคม	2564	วงเงินรวมจำำานวน	4.81	ล�านเหุ้ร่ยญสหุ้รัฐ	และจำำานวนเงิน	126.22	
ล�านบาท

34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน้�ได�รับอน้มัติใหุ้�ออกโดยคณะกรรมการข้องบริษััท	เมื�อวันท่�	8	ม่นาคม	2564

32. RECLASSIFICATION
Certain accounts in the 2019 financial statements have been reclassified to conform to the current year’s 

classification, without any effect to the previously reported profit (loss) or shareholder’s equity. The reclassifications 
are as follows:

Baht

Financial statements in which the equity method is applied/ 

Separate financial statements

Before 

Reclassification

Reclassification

Increase (decrease)

After 

Reclassification

Statement of financial position
As	at	January	1,	2019
Other current receivables 64,885,766.69 (23,048,884.20) 41,836,882.49
Other non-current assets - 23,048,884.20 23,048,884.20

As	at	December	31,	2019
Other current receivables 159,475,201.62 (40,464,368.87) 119,010,832.75
Other non-current assets - 40,464,368.87 40,464,368.87

33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
On	January	4,	2021,	the	Company	had	renewed	the	collateral	security	(AA)	with	MIZUHO	BANK,	LTD.	

BANGKOK	BRANCH	for	a	period	of	6	months	from	February	10,	2021	to	August	10,	2021	in	the	total	amount	of	

USD	4.81	million	and	Baht	126.22	million.

34.  APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors on March 8, 2021.

(นายสันติชัั่ย	โอสถืภวภ้ษิัต)
รองกรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่อาว้โส
รักษัาการ	กรรมการผู้้�จัำดการใหุ้ญ่
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บริษัทได้ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีสำ�หรับปีบัญชี 2563 โดยมีค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยดังนี้  

ค่�ธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีประจำ�ปี 2563 เป็นเงิน 525,000 บ�ท และงบก�รเงินฉบับคำ�แปลภ�ษ� 

อังกฤษ เป็นเงิน 35,000 บ�ท และสำ�หรับร�ยไตรม�ส ไตรม�สละ 115,000 บ�ท รวม 3 ไตรม�ส เป็นเงิน 345,000 บ�ท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 905,000 บ�ท

EGATi’s financial statements are audited by Dharmniti 

Auditing Company Limited. For fiscal year 2020, audit fees and 

expenses are THB 905,000 in total, comprising THB 525,000 

for the annual audit fees, THB 35,000 for the English version 

of financial statement and THB 345,000 for the review fees of 

quarterly financial statements for three quarters in total or THB 

115,000 for each quarter.

ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
Audit Fee
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