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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 

และเป้าหมายการด�าเนินงาน

วิสัยทัศน์

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ “เป็นองค์กรชั้นน�าระดับ

สากลเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่าง

ประเทศ” วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเติบโตทั้งขนำดและมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนในระดับสำกล 

(World Class) ในอนำคต เน้นภำรกจิกำรลงทนุเป็นหลกั โดยจะด�ำเนนิกำรเพือ่สนองตอบต่อยทุธศำสตร์ของกำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) และสนับสนุนควำมส�ำเร็จของ กฟผ. ต่อไป

พันธกิจ

 • พฒันำ จดัหำ ลงทนุ ร่วมลงทุน ธรุกจิด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำและธุรกจิทีเ่กีย่วข้องในต่ำงประเทศ เพือ่เสรมิสร้ำงควำมมัน่คง

ให้ประเทศไทย

 • สร้ำงผลตอบแทนและมูลค่ำเพิ่มที่เหมำะสมให้แก่องค์กร และ กฟผ.

 • ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ด้วยหลักธรรมำภิบำล ใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ไปลงทุน

พนัธกจิของ EGATi ได้ก�ำหนดให้เกดิควำมชัดเจนว่ำ บรษิทัจะด�ำเนนิงำนเพือ่สร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำนให้ประเทศ และ

ด�ำเนินงำนตำมนโยบำย กฟผ. โดยด�ำเนินงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลพร้อมท้ังกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม       

ซึ่งเป็นมำตรฐำนโดยทั่วไปของบริษัทหรือหน่วยงำนรัฐที่ต้องด�ำเนินกำร

ค่านิยมองค์กร

ฝำ่ยบริหำรของ EGATi เล็งเห็นควำมส�ำคัญของค่ำนิยมองค์กร ดังนั้น ในปี 2556 จึงเป็นปีแรกที่ EGATi ด�ำเนินกำรจัดท�ำ

คำ่นิยมองค์กร โดยน�ำควำมคิดเห็นของทั้งฝ่ำยบริหำรและผู้ปฏิบัติงำนมำก�ำหนดเป็นค่ำนิยมองค์กรของบริษัท คือ “EGATi”  

ต่อมำในปี 2557 บริษัทได้ปรับปรุงค่ำนิยมองค์กรดังกล่ำวให้สมบูรณ์มำกขึ้น โดยก�ำหนดพฤติกรรมที่มุ่งเน้นเพ่ือใช้เป็น

บรรทัดฐำนในกำรด�ำเนินงำนทุกด้ำนเพื่อผลักดันให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จ รำยละเอียดของค่ำนิยมองค์กร มีดังนี้



3

 

เป้าหมายการด�าเนินงาน

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ประกอบกับกำรประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (Strength, Weakness, 

Opportunity and Threat: SWOT) บริษัทได้ก�ำหนดเปำ้หมำยกำรด�ำเนินงำนไว้ ดังนี้

เป้าหมายภาพรวมของบริษัทระยะสั้น 2 ปี (ปี 2558 - 2559)
• ผลประกอบกำรมีก�ำไร เตรียมองค์กรสู่มำตรฐำนสำกล โดยก�ำหนดค่ำเปำ้หมำยไว้ดังนี้

 1. เข้ำซื้อกิจกำรในวงเงินประมำณ 2,000 ล้ำนบำทให้ได้ภำยในปี 2559 ด้วยผลตอบแทนประมำณร้อยละ 8 - 10

 2. พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่มี Memorandum of Understanding (MOU) ให้แล้วเสร็จตำมเปำ้หมำย

 3. พัฒนำโครงกำรศักยภำพให้ได้ MOU อย่ำงน้อย 1 โครงกำรภำยในปี 2559

เป้าหมายระยะกลาง 5 ปี (ปี 2558 - 2562)
• เป็นองค์กรตำมมำตรฐำนสำกล

เป้าหมายระยะยาว 10 ปี (ปี 2558 - 2567)
• เป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับอำเซียน
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ภาพรวมทางการเงิน

    หน่วย : ล้ำนบำท

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ผลการด�าเนินงาน

 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 12.21 1.65 1.49

 รำยได้รับคืนค่ำพัฒนำโครงกำร 1.56 43.83 -

 ดอกเบี้ยรับ 38.86 59.42 6.74

 ค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 154.41 143.43 97.09

 ค่ำใช้จ่ำยพัฒนำโครงกำร 365.66 27.29 21.88

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 22.18 (0.09) 97.08

 ขำดทุนสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท และบริษัทร่วม (509.35) (54.59) (111.82)

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์รวม 3,950.69 2,893.98 189.58

 เงินฝำกธนำคำร 3,043.30 2,459.37 170.16

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 884.51 314.45 -

 หนี้สินรวม 412.50 100.44 79.46

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,538.19 2,793.54 110.12

อัตราส่วนทางการเงิน

 ขำดทุนสุทธิต่อหุ้น (1.76) (0.30) (3.03)
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สารประธานกรรมการ

บริษทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกัด (EGATi) ได้จดัตัง้ขึน้ตัง้แต่วนัที ่18 ธนัวำคม 2550 โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็นตวัแทน

ของกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในกำรลงทุนโครงกำรในต่ำงประเทศที่เกี่ยวกับพลังงำนไฟฟ้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวกับ

หรือต่อเนื่องกับกิจกำรของ กฟผ. ด้วยเหตุนี้ EGATi จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในกำร “เป็นองค์กรชั้นน�ำระดับสำกลเชิงยุทธศำสตร์ของ 

กฟผ. ด้ำนกำรลงทนุธรุกิจพลงังำนไฟฟ้ำ และธรุกจิท่ีเกีย่วข้องในต่ำงประเทศ” และมพีนัธกจิในกำร “พฒันำ จดัหำ ลงทนุ ร่วมลงทนุ 

ธุรกิจด้ำนพลังงำนไฟฟำ้และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้ประเทศไทย”

EGATi มุง่ลงทนุในธรุกิจผลติไฟฟ้ำทีส่่งขำยพลงังำนไฟฟ้ำให้แก่ประเทศไทยเป็นหลกั และจะลงทนุในกจิกำรพลงังำนทีเ่ป็น

ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ เพื่อขำยพลังงำนไฟฟ้ำให้ในกลุ่มประเทศเพื่อนบำ้นเป็นภำรกิจรอง ส�ำหรับกำรหำรำยได้ในระยะสั้นให้

เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย และลดภำระกำรขำดทุนนั้น EGATi จะเร่งหำโครงกำรท่ีเหมำะสม โดยตั้งเป้ำท่ีจะเข้ำลงทุนในกิจกำรเหมือง

ถ่ำนหินที่มีศักยภำพ เพื่อท�ำให้มีรำยได้ทันทีจำกเงินปันผล พร้อมทั้งสนับสนุนควำมมั่นคงด้ำนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ซึ่งอยู่ระหว่ำง

ด�ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในประเทศอีกทำงหนึ่งด้วย

ในปี 2557 EGATi ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยในกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง อันดับแรก คือ บริษัท       

ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหวำ่ง บริษัท KPIC Netherlands B.V. ของญี่ปุ่น Lao Holding State Enterprise 

ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) และ EGATi โดยได้บรรลุข้อตกลงตำมเงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยไฟฟำ้ กับ 

กฟผ. และสำมำรถท�ำ Financial Close ได้เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557

นอกจำกนี้ EGATi ยังได้รับอนุมัติในหลักกำรเพื่อร่วมลงทุน และกำรขอเพิ่มทุนเพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำ

สำละวินตอนบน (มำยตง) สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (เมียนมำ) จำกกระทรวงพลังงำนไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 

ซ่ึงโครงกำรนี้มีขนำดก�ำลังผลิตทั้งหมด 7,000 เมกะวัตต์ โดยจะส่งขำยไฟฟ้ำให้กับ กฟผ. สัดส่วน 90% และก�ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำ         

เชิงพำณิชย์ได้ในปี 2570-2571 ซึ่งกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลำว และโครงกำร

มำยตง ในเมียนมำ ถือได้ว่ำ EGATi ได้บรรลุพันธกิจหลักของบริษัทในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้ระบบไฟฟ้ำของประเทศ
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ส�ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกวำงจิ 

สำธำรณรัฐสังคมนยิมเวยีดนำม (เวียดนำม) ซึง่เป็นโครงกำร

เพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบับรษัิทน้ัน EGATi กไ็ด้ลงนำมบันทึก

ควำมเข้ำใจกับกระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำของ

เวยีดนำม ในกำรเริม่พฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อน

กวำงจิอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557 

หลังจำกที่ EGATi ได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐบำลเวียดนำมให้

เป็นผู้พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกวำงจิ เมื่อ   

วันที่ 12 สิงหำคม 2556 โดยโครงกำรนี้เป็นโรงไฟฟ้ำพลัง

ควำมร้อนเชื้อเพลิงถ่ำนหินน�ำเข้ำ ขนำดก�ำลังผลิตท้ังหมด 

2x600 เมกะวัตต์ และก�ำหนดจำ่ยไฟฟำ้เชิงพำณิชย์ให้กำร

ไฟฟ้ำเวียดนำมได้ในปี 2564-2565

ในโอกำสน้ี คณะกรรมกำรบรษิทั และผูบ้ริหำรของ 

EGATi ขอขอบคุณ กฟผ. หน่วยงำนภำครัฐ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกภำคส่วน ที่ได้ให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกำร

ด�ำเนินงำนด้วยดีเสมอมำ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมำซึ่ง

ควำมส�ำเรจ็ของ EGATi และหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำจะได้รบักำร

สนับสนุนเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้ระบบไฟฟำ้ไทยต่อไป

(นำยสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์)

ประธำนกรรมกำรบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ            
บริหารความเสี่ยง

บริษทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (EGATi) ได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 

ซึ่งเป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำ EGATi สำมำรถปฏิบัติได้ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง มีกำร

ด�ำเนนิงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ป้องกนัทรพัยำกรจำกทจุรติ ควำมเสยีหำย และควำมสญูเปล่ำ และด�ำรงไว้ซ่ึงข้อมลู

ทำงกำรเงินที่เชื่อถือได้

นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ EGATi มีกระบวนกำรที่สำมำรถบ่งชี้เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น

และมีผลกระทบต่อบริษัท และสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ EGATi

EGATi จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง” เป็นคณะกรรมกำรย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร

บริษัท จ�ำนวน 3 ทำ่น คือ

 1. นำงสำวจุฑำรสำ  กำญจนสำย   ประธำนกรรมกำร

 2. นำงสำวนันธิกำ  ทังสุพำนิช   กรรมกำร

 3. นำยประภำส  วิชำกูล   กรรมกำร

โดยมีผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ท�ำหนำ้ที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรด้ำนกำรตรวจสอบ และผู้จัดกำรส่วนแผนธุรกิจ ท�ำ

หนำ้ที่เลขำนุกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง (คณะกรรมกำรฯ) ของ EGATi ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัท โดยในปี 2557 ได้ด�ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ จ�ำนวน 12 ครั้ง โดยมีกำรประชุมทุกเดือน มีฝ่ำยบริหำร 

และ ผู้แทนส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ EGATi เขำ้ร่วมประชุมในวำระที่เกี่ยวข้อง และได้น�ำเสนอรำยงำน

ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรหิำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทกุไตรมำส ซึง่สรปุสำระส�ำคัญได้ ดงันี้

 1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน รำยเดือน รำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปีของ EGATi รวมทั้งผลกำรด�ำเนินงำน

ร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้แทนส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำในประเด็นที่ส�ำคัญ

และให้ขอ้คิดเหน็ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงนิจัดท�ำขึน้ตำมหลักกำรบญัชีทีร่ับรองทั่วไป และ

มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้

 2. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำกระบวนกำรด�ำเนินกำรว่ำมีควำมเหมำะสม 

ชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ EGATi



9

 3. สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งติดตำมกำรด�ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข อย่ำงสม�่ำเสมอ

 4. หำรือและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน

 5. พิจำรณำและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2557 และ ปี 2558

 6. รับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (CFO) ประจ�ำปี 2557

คณะกรรมกำรฯ มีควำมเห็นว่ำ ในปี 2557 EGATi มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบควบคุมภำยใน และกำรก�ำกับดูแลที่ดีมี

ประสิทธิผล รำยงำนทำงกำรเงินแสดงผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป กำรด�ำเนินงำนเป็นไป

ตำมกฎหมำย ระเบียบ นโยบำยที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อผู้บริหำรโดยเข้ำร่วมประชุม ชี้แจงข้อมูล และได้ให้

ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอยำ่งสอดคล้องกับกำรก�ำกับดูแล โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ EGATi

 

 

 

 (นำงสำวจุฑำรสำ  กำญจนสำย)

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง
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สถานการณ์ไฟฟ้ากับสภาวะเศรษฐกิจไทย

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำที่ส่งขำยพลังงำนไฟฟ้ำให้ประเทศไทยเป็นหลัก 

และลงทุนในกิจกำรพลงังำนเพือ่ขำยในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้ำน ได้แก่ รำชอำณำจักรกมัพชูำ สำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว 

สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมยีนมำ และ สำธำรณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนำม (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam: CLMV) เป็นภำรกจิ

รองลงมำ ในแผนธรุกิจปี 2558-2562 EGATi ได้วเิครำะห์อตุสำหกรรมและภำพรวมของตลำดเพือ่ใช้ประกอบกำรตดัสนิใจในกำรวำง

ยทุธศำสตร์ทำงธุรกิจ โดยพจิำรณำจำกสภำวะอตุสำหกรรมกำรผลติไฟฟ้ำและควำมต้องกำรกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทย อตุสำหกรรม

ผลิตไฟฟำ้ในกลุ่มประเทศ CLMV และอุตสำหกรรมเหมืองถ่ำนหิน  

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า และความต้องการการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

ในแผนธุรกิจปี 2557-2558 EGATi ได้พิจำรณำโอกำสในกำรพัฒนำโครงกำรเพื่อส่งขำยพลังงำนไฟฟ้ำให้กับประเทศไทย 

จำกแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (Power Development Plan: PDP) ปี 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2555 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวัน

ที่ 19 มิถุนำยน 2555 ซึ่งแผน PDP ฉบับดังกลำ่วได้คำดกำรณ์ควำมต้องกำรกำรใช้ไฟฟ้ำไว้ ปรำกฏดังแผนภำพ

EGATi จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรลงทุนในโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ซ่ึงมีท่ีตั้งใกล้เคียงกับ

ประเทศไทย เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่มีเสถียรภำพดำ้นรำคำเชื้อเพลิง และใกล้จุดเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้ำของ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) (กฟผ. รับซื้อไฟฟ้ำ ณ จุดรับของประเทศไทย) โดยมีขอบเขตกำรลงทุนในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน

ลำว และสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมยีนมำ โดยเป็นโครงกำรควำมร่วมมอืแบบรฐัต่อรฐั (G to G) แนวทำงนีเ้ป็นกำรตอบสนองนโยบำย

ของ กฟผ. ผู้ก�ำกับดูแล และยุทธศำสตร์กระทรวงพลังงำน - ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดหำเพื่อสร้ำงเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน       

ของประเทศ
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อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองของประเทศ ในช่วงครี่งปีหลังของปี 2556 ซึ่งรัฐบำลประกำศยุบสภำเมื่อวัน

ท่ี 9 ธนัวำคม 2556 รวมทัง้สถำนกำรณ์ผูช้มุนมุประท้วงทำงกำรเมอืงต่อเนือ่งจนถงึไตรมำส 2 ของปี 2557 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ

โดยรวมของประเทศ ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำชะลอตัวลงกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้  ซ่ึงกระทรวงพลังงำน และ กฟผ. ได้ร่วมติดตำม

สถำนกำรณ์ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ และได้ประเมินข้อมูลใหม่ ดังนั้น ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน 

PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เล่มที่ 1 ปี 2557 โดยฝ่ำยวำงแผนระบบไฟฟ้ำ กฟผ. เดือน กรกฎำคม 2557 ได้ปรับลดควำม

ต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศในปี 2573 จำกเดมิ ควำมต้องกำรไฟฟ้ำสงูสดุของประเทศ 52,256 เมกะวตัต์ จ�ำนวนก�ำลงัผลิตตำมสัญญำ 

70,686 เมกะวัตต์ เป็นควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศ คงเหลือ 47,853 เมกะวัตต์ ก�ำลังผลิตตำมสัญญำ 69,507 เมกะวัตต์ และ

ไดร้ะบกุำรรับซือ้ไฟฟำ้จำกโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�ำ้สำละวนิตอนบน (มำยตง) ซึง่เปน็โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำของ EGATi ไว้ใน

เล่มกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้ คำดว่ำแผน PDP ฉบับนี้จะประกำศใช้เป็นทำงกำรประมำณไตรมำสแรก ของ ปี 2558

การลงทุนในแผนธุรกิจปี 2558-2562

จำกควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนและควำมชัดเจนของนโยบำยภำครัฐ และ กฟผ. EGATi จึงได้ทบทวนแผนธุรกิจปี 

2558-2562 และให้ควำมส�ำคัญต่อโครงกำรที่ด�ำเนินกำรในปี 2558 อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย โดยด�ำเนินกำรพัฒนำ

โครงกำรไฟฟำ้พลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ซึ่งอยู่ในระยะกำรก่อสร้ำง และโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำสำละวินตอนบน (มำยตง) 7,000 เมกะวัตต์ 

ส�ำหรับสัดส่วนก�ำลังผลิตของโครงกำรมำยตงส่วนที่ขำยให้ไทยนั้น บริษัทตั้งเป้ำหมำยไว้ท่ี 6,300 เมกะวัตต์ โดยจะเดินเครื่องเชิง

พำณิชย์ในปี 2570-2571 รองรับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทย คิดเป็น 8.46%

นอกจำกนี ้EGATi ยงัมีโครงกำรทีม่ ีMemorandum of Understanding (MOU) และอยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำร อกี 2 โครงกำร 

คือ โครงกำรโรงไฟฟำ้พลังควำมร้อนกวำงจิ (Quang Tri) ขนำด 1,200 เมกะวัตต์ และโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำฮัจยี (Hutgyi) ขนำด 

1,360 เมกะวัตต์

ส�ำหรับกำรหำรำยได้ในระยะสั้นให้เพียงพอกบัคำ่ใช้จำ่ยเพือ่ชว่ยลดภำระกำรขำดทนุนั้น EGATi จะเรง่หำโครงกำรที่เหมำะ

สมเพ่ือเข้ำซ้ือกจิกำรซ่ึงจะท�ำให้มรีำยได้ทนัทจีำกเงนิปันผล โดยตัง้เป้ำหมำยท่ีจะลงทนุในกจิกำรเหมอืงถ่ำนหนิ เพือ่รองรบัควำมเสีย่ง

ดำ้นเชื้อเพลิงของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกวำงจิ ที่ EGATi ด�ำเนินกำรอยู่ รวมทั้งยังสนับสนุนควำมมั่นคงด้ำนเชื้อเพลิงให้ 

กฟผ. ซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำถำ่นหินในประเทศอีกทำงหนึ่งด้วย โครงกำรดังกลำ่วนี้ EGATi ตั้งเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ

ภำยใน 2 ปี เนื่องจำกหลังจำกนั้น EGATi จะเริ่มรับรู้รำยได้จำกโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ในปี 2562 ดังนั้น โครงกำรลงทุนนี้

จะลดควำมส�ำคัญลง โดย EGATi มีแผนน�ำเงินลงทุนดังกล่ำวไปใช้ในโครงกำรอื่นต่อไป
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ผลการด�าเนินงาน

1. การด�าเนินการโครงการตามแผนการลงทุนในปี 2557

1.1 บริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด (Nam Ngiep 1 Power Company Limited) สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน ท่ีตั้งข้ึนเพื่อพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ในสำธำรณรัฐ

ประชำธปิไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) สดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทนุ มดีงันีค้อื บรษิทั KPIC Netherlands B.V. ญีปุ่น่ สดัส่วน 

45% EGATi สัดส่วน 30% และ Lao Holding State Enterprise สปป.ลำว สัดส่วน 25%

ลักษณะโครงการ

โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 เป็นโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำ ตั้งอยู่บนแม่น�้ำเงี้ยบ แขวงบอลิค�ำไซ ตอนกลำงของ สปป.ลำว 

หำ่งจำกเมืองหลวงเวียงจันทน์ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมำณ 145 กิโลเมตร ประกอบด้วย เขื่อนหลัก มีก�ำลังผลิตติดตั้ง

รวม 273 เมกะวัตต์ และ เขื่อนควบคุมท้ำยน�้ำ มีก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 18 เมกะวัตต์ โดยก�ำลังผลิตที่เขื่อนหลักได้ท�ำสัญญำซื้อขำย

ไฟฟำ้กับ กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�ำนวน 269 เมกะวัตต์ และ ก�ำลังผลิตที่เขื่อนควบคุมทำ้ยน�้ำได้ท�ำสัญญำซื้อ

ขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำลำว จ�ำนวน 18 เมกะวัตต์ โดยมีก�ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ 2562

ผลการด�าเนินโครงการในปี 2557

 1. งำนก่อสร้ำง ได้มีกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนเข้ำโครงกำรแล้วเสร็จ และเริ่มงำนปรับพื้นที่บริเวณ Base Camp 

และเขื่อนควบคุมท้ำยน�้ำ

 2. งำนสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดท�ำรำยงำนด้ำนสังคมเพิ่มเติม เนื่องจำกมีกำรตั้งแขวงใหม่คือ แขวงไชยสมบูน ปรับ

แก้รำยงำนกำรศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมข้อเสนอแนะของธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเอเชีย (Asian 

Development Bank: ADB)
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 3. กำรเจรจำสญัญำเงนิกู ้ได้มกีำรเจรจำเงือ่นไขส�ำคญัต่ำงๆ ของสญัญำเงนิกู ้และเอกสำรทำงกำรเงนิ กบัผูใ้ห้สนิเชือ่

ทำงกำรเงิน จนสำมำรถบรรลุกำรท�ำ Financial Close ได้แล้วเสร็จ

 4. ด�ำเนินกำรขออนุมัติขยำยวงเงินลงทุนและเพิ่มทุนส�ำหรับลงทุนในบริษัท ไฟฟำ้น�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด เพื่อครอบคลุม

ผลกระทบจำกรำคำโครงกำรทีป่รบัเพิม่ขึน้ ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น และเงนิทนุส�ำรองตำมข้อก�ำหนดของ

ผู้ให้สินเชื่อทำงกำรเงิน

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ (Quang Tri)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ลักษณะโครงการ

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนกวำงจ ิเป็นโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนเชือ้เพลงิถ่ำนหนิน�ำเข้ำ ขนำดก�ำลงัผลติทัง้หมด 2x600 

เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงกำร ตั้งอยู่ที่โครงกำรศูนย์พลังงำนไฟฟ้ำ จังหวัด Quang Tri (กวำงจิ) อ�ำเภอ Hai Lang (ไห่ลำง) ทำงตอนใต้ของ

จังหวัดกวำงจิ ตอนกลำงของสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (เวียดนำม) ห่ำงจำกเมือง Dong Ha (ดงฮำ) ไปทำงทิศใต้ประมำณ 21 

กโิลเมตร และห่ำงจำกเมอืง Hue (เว้) ไปทำงทศิเหนอื ใช้เครือ่งผลติไอน�ำ้แรงดนัยิง่ยวด (Supercritical Pressure Steam Generator) 

มีประสิทธิภำพเฉลี่ยตลอดอำยุกำรใช้งำน 30 ปี (Gross Plant Efficiency) ประมำณร้อยละ 43.48 ก�ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ 

Unit-1 ในเดือนธันวำคม ปี 2564 และ Unit-2 ในเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2565 ท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับ The Electricity of 

Vietnam (EVN)

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน EGATi มีควำมประสงค์ที่จะถือหุ้นในสัดส่วน 40% ส�ำหรับสัดส่วนที่เหลือ EGATi จะ

ด�ำเนินกำรหำผู้ร่วมพัฒนำโครงกำรอีก 2 รำยต่อไป

ผลการด�าเนินโครงการในปี 2557

 1. วนัที ่24 มถินุำยน 2557 EGATi ได้ลงนำม Memorandum of Understanding (MOU) กบั กระทรวงอตุสำหกรรม

และกำรคำ้ (Ministry of Industry and Trade: MOIT) ประเทศเวียดนำม ในกำรเริ่มพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 

พลังควำมร้อนกวำงจิ อยำ่งเป็นทำงกำร
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 2. วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 EGATi ได้ลงนำมจ้ำง Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 

(PECC2) เป็นทีป่รกึษำจดัท�ำรำยงำนศกึษำควำมเหมำะสมและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (Feasibility Study and 

Environmental Impact Assessment Report: FS/EIA Report) เพื่อน�ำเสนอ MOIT พิจำรณำ

 3. วันที่ 27-28 พฤศจิกำยน 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้เดินทำงเยือนประเทศเวียดนำม

อย่ำงเป็นทำงกำร และขอให้ฝ่ำยเวียดนำมเร่งรัดกำรด�ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนท่ีจังหวัดกวำงจิ         

ให้เป็นไปตำมแผนที่ก�ำหนดใน MOU ที่ EGATi ลงนำมกับ MOIT เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557

 4. วันที่ 15 ธันวำคม 2557 EGATi ประชุมร่วมกับ PECC2 และให้ PECC2 แก้ไขปรับปรุงแผนใน Final FS/EIA 

Report ฉบับที่จะน�ำเสนอ MOIT เพื่อขออนุมัติ

1.3 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ลักษณะโครงการ

โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำสำละวินตอนบน (มำยตง) เป็นโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำ ตั้งอยู่บริเวณตอนบนของแม่น�้ำสำละวิน เมือง

มำยตง รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (เมียนมำ) ห่ำงจำกชำยแดนไทย – เมียนมำ ที่ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ ประมำณ 

120 กิโลเมตร หรือ หำ่งจำก อ.แม่สำย จ.เชียงรำย ประมำณ 246 กิโลเมตร ขนำดก�ำลังผลิตทั้งหมด 7,000 เมกะวัตต์ (ก�ำลังผลิต

ส่วนของบริษัท 2,100 เมกะวัตต์) ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ปีละประมำณ 34,717 ลำ้นกิโลวัตต์-ชั่วโมง ก�ำหนดจำ่ยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ใน

ปี 2570-2571 โดยจะส่งขำยไฟฟำ้ให้กับ กฟผ. สัดส่วน 90% และส่งไฟฟ้ำให้เปลำ่กับรัฐบำลเมียนมำ สัดส่วน 10%

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้ Chinese Consortium (CSC) จีน สัดส่วน 56%  EGATi สัดส่วน 30% 

Department of Hydropower Planning (DHPP) เมียนมำ สัดส่วน 10% และ International Group of Entrepreneurs 

Company (IGOEC) เมียนมำ สัดส่วน 4%

ผลการด�าเนินโครงการในปี 2557

1. ผูพ้ฒันำโครงกำรได้จดัส่ง Final Feasibility Study Report ให้กับรฐับำลเมยีนมำ เพือ่ตรวจสอบตัง้แต่วนัที ่27 กนัยำยน 

2556
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2. กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) ด�ำเนินงำนโดยบริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม Snowy Mountain 

Engineering Consultant (SMEC) ประเทศออสเตรเลีย

3. วนัที ่5 พฤษภำคม 2557 มกีำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงรฐัมนตรกีระทรวงพลงัไฟฟ้ำเมยีนมำ และรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง

พลังงำนไทย โดยที่ประชุมมีมติว่ำ ทั้ง 2 ประเทศจะสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำรมำยตงร่วมกัน

4. บริษัทเตรียมกำรเจรจำ Memorandum of Agreement (MOA) กับรัฐบำลเมียนมำ

5. บริษัทได้รับอนุมัติหลักกำรและกำรเพิ่มทุนเพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำสำละวินตอนบน (มำยตง) จำก

กระทรวงพลังงำนไทย

1.4 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี (Hutgyi) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ลักษณะโครงการ

โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำฮัจยี เป็นโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของแม่น�้ำสำละวิน จังหวัดผำอัน รัฐคะหยิ่น 

สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ (เมยีนมำ) ขนำดก�ำลงัผลติทัง้หมด 1,360 เมกะวัตต์ ก�ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณชิย์ในปี 2567 ส่งขำย

ไฟฟำ้ให้กับ กฟผ. สัดส่วน 90% และส่งไฟฟ้ำให้เปลำ่กับรัฐบำลเมียนมำ สัดส่วน 10%

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้ Sinohydro จีน สัดส่วน 50.50% EGATi สัดส่วน 36.50% DHPP เมียนมำ 

สัดส่วน 10% และ IGOEC เมียนมำ สัดส่วน 3%

ผลการด�าเนินโครงการในปี 2557

1. กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมฝั่งไทย ได้ว่ำจ้ำงศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (CHULA 

UNISEARCH) เป็นผู้ด�ำเนินกำร

2. บริษัทเข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชนในฝั่งไทย และเมียนมำ
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1.5 แผนการเข้าซื้อกิจการ/ร่วมทุนในธุรกิจที่ด�าเนินการแล้ว

เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับ EGATi ได้ในทันที ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสถำนะทำงกำรเงิน EGATi จึงมีแผนด�ำเนินกำรดังนี้

1) การเข้าซือ้หุน้โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้น�า้งมึ 2 ในบรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ�ากดั จากบรษิทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  

ลักษณะโครงการ

โรงไฟฟำ้พลังน�้ำน�้ำงึม 2 ก�ำลังกำรผลิต 615 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) โดย

บริษัทต้องกำรซื้อหุ้นในบริษัท เซำท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด จำกบริษัท ผลิตไฟฟำ้รำชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อสร้ำงรำย

ได้ให้กับ EGATi ในสัดส่วน 33.33% โรงไฟฟ้ำได้จำ่ยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์แล้วในปี 2556 โดยมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ กับ กฟผ.

ผลการด�าเนินโครงการในปี 2557

บริษัทได้ยุติกำรด�ำเนินงำนเมื่อเดือนกรกฎำคม 2557 เนื่องจำกไม่สำมำรถบรรลุข้อตกลงในกำรเจรจำซื้อขำย

2) การเข้าซื้อหุ้นโครงการเหมืองถ่านหิน ประเทศอินโดนีเซีย

ลักษณะโครงการ

วัตถุประสงค์กำรลงทุน เพื่อจัดหำแหล่งถ่ำนหินส�ำรองให้กับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกวำงจิ ของ EGATi และ

สนบัสนนุโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิของ กฟผ. โดยบรษิทัวำงแผนเข้ำซือ้หุน้ในสดัส่วนประมำณ 25% ในบรษิทัทีม่เีหมอืงถ่ำนหนิเป็น

ธุรกิจหลัก มีผลประกอบกำรดี และอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย  

ผลการด�าเนินโครงการในปี 2557

บริษัทได้ท�ำกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้นของเหมืองถ่ำนหิน 2-3 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ กฟผ.
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 2. แผนปฏิบัติการรองรับแผนธุรกิจ ปี 2557

ประกอบด้วยแผนงำนปฏิบัติกำรเพื่อรองรับแผนธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ จ�ำนวน 16 แผนงำนดังนี้

   ความก้าวหน้า 
 แผนปฏิบัติการตามแผนธุกิจ ปี 2557 ผู้รับผิดชอบ การด�าเนินงานสะสม หมายเหตุ
   เดือนธันวาคม  2557 
   Plan Actual 

 1. แผนรัฐกิจสัมพันธ ์ ฝกม. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน

 2. แผนงำนติดตำมและรำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ฝบง. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน
  อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 3. แผนแสวงหำแนวทำงกำรพึ่งพำตนเองด้ำนกำรเงิน  ฝบง. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน

 4. แผนกำรทบทวนจัดท�ำระเบียบปฏิบัติดำ้นบัญช ี ฝบง. 85.00% 85.00% เป็นไปตำมแผน
  กำรเงิน และงบประมำณ

 5. แผนทบทวนและจัดท�ำกฎระเบียบดำ้นบุคคล  ฝบอ. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน
  และพัสดุจัดหำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและก�ำกับดูแลที่ดี

 6. แผนส�ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำน ฝบอ. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน

 7. แผนทบทวนค่ำนิยมและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ฝบอ. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน

 8. แผนพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝบอ. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน

 9. แผนกำรจัดท�ำระบบคัดกรองโครงกำร ฝผท. 100.00% 63.20% ลำ่ชำ้กว่ำแผน 36.80%
  (Project Screening)     

 10. แผนกำรวำงระบบควบคุมภำยในของบริษัท   ฝผท. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน

 11. แผนระบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝผท. 100.00% 80.00% ลำ่ช้ำกว่ำแผน 20.00%

 12. แผนลดเวลำกำรขออนุมัติลงทุนของหน่วยงำนภำครัฐ ฝผท. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน
  ในประเทศ

 13. แผนสร้ำงควำมร่วมมือกำรด�ำเนินงำนระหว่ำง กฟผ.  ฝผท. 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน
  และบริษัท

 14. แผน CSR เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนของบริษัท ฝพธ.1 100.00% 88.50% ลำ่ช้ำกว่ำแผน 11.50%

 15. แผนกำรสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้ร่วมทุน ฝพธ.1 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน

 16.1 แผนพัฒนำควำมสัมพันธ์ระดับรัฐและเอกชน ฝพธ.1 100.00% 90.00% ล่ำชำ้กว่ำแผน 10.00%
  เพื่อพัฒนำธุรกิจในประเทศที่ไปลงทุน สปป.ลำว พม่ำ

 16.2 แผนพัฒนำควำมสัมพันธ์ระดับรัฐและเอกชน ฝพธ.2 100.00% 100.00% เป็นไปตำมแผน
  เพื่อพัฒนำธุรกิจในประเทศที่ไปลงทุน เวียดนำม 
  และอินโดนีเซีย



ลักษณะการประกอบธุรกิจ และบริษัทในเครือ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และสถานภาพปัจจุบัน  

ภำรกจิตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิ(กพช.) ทีอ่นมุตัจิดัตัง้บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (EGATi)

คือ ส่งเสริมนโยบำยรัฐในกำรกระจำยแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ช่วยให้ต้นทุนรำคำค่ำไฟฟ้ำในประเทศมีเสถียรภำพ เมื่อ

ผนวกรวมกับสถำนะกำรเป็นบริษัทในเครือของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGATi จึงยึดถือภำรกิจในกำรแสวงหำ

แหล่งพลังงำนรำคำถูก ที่มีเสถียรภำพและเป็นพลังงำนสะอำด เป็นอันดับแรก โดยให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกิจกำรด้ำนพลังงำน

ในประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งผลิตพลังงำนไฟฟำ้จำกน�้ำ และถำ่นหินเป็นหลัก และก�ำหนดขอบเขตกำรลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ 

รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ และสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

(Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam: CLMV) ซึ่งโครงสรำ้งอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนในประเทศเหลำ่นี้โดยส่วนใหญ่เป็นของ

ภำครัฐ ลักษณะกำรร่วมทุนจึงเป็นกำรด�ำเนินกำรกับภำครัฐเป็นหลักและมีผู้ร่วมทุนที่มีศักยภำพรำยอื่นๆ เข้ำร่วมลงทุนด้วย นอก

เหนือจำกนี้ เพื่อรองรับพันธกิจด้ำนกำรสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจะแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนกิจกำรด้ำนพลังงำนใน

ประเทศต่ำงๆ ที่ก�ำลังเติบโตและมีศักยภำพ ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMV ยังคงเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภำพตรงตำมเปำ้หมำยของบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในเครือ

ปัจจุบัน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ถือหุ้นตรงในบริษัทร่วมทุน บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด ร่วมกับ

บริษัท KPIC Netherlands B.V. (KPIC) ญี่ปุ่น และบริษัท Lao Holding State Enterprise (LHSE) สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว (สปป.ลำว) โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น KPIC 45%: EGATi 30%: LHSE 25% เพื่อพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 

ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น�้ำเงี้ยบ หำ่งจำกเมืองหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว ประมำณ 145 กิโลเมตร ประกอบด้วย เขื่อนหลัก (Main Dam) 

เขื่อนควบคุมท้ำยน�้ำ (Regulating Dam) และโรงไฟฟำ้ โดยเขื่อนหลักเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด มีก�ำลังผลิตติดตั้ง 136.5 เมกะวัตต์ 

จ�ำนวน 2 เครื่อง รวมก�ำลังผลิต 273 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำส�ำหรับขำยให้ไทยเฉลี่ยปีละ 1,490 ล้ำนกิโลวัตต์-ชั่วโมง               

ส่งกระแสไฟฟำ้เข้ำระบบสำยส่งไฟฟ้ำ 230 กิโลโวลต์ ควำมยำวประมำณ 130 กิโลเมตร ถึงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงนำบง และส่งต่อเข้ำ

ไทยผำ่นทำงระบบส่งไฟฟำ้ 500 กิโลโวลต์ เข้ำสู่สถำนีไฟฟ้ำแรงสูงอุดรธำนี 3 ส�ำหรับเขื่อนควบคุมท้ำยน�้ำเป็นเขื่อนคอนกรีตมีก�ำลัง

ผลิตตดิตัง้ 18 เมกะวตัต์ ผลติพลงังำนไฟฟ้ำส�ำหรบัขำยให้ สปป.ลำว เฉลีย่ปีละ 122 ล้ำนกโิลวตัต์-ชัว่โมง เชือ่มต่อเข้ำกบัระบบสำยส่ง

ไฟฟ้ำ 115 กิโลโวลต์ ควำมยำวประมำณ 40 กิโลเมตร ถึงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงปำกซัน ของกำรไฟฟ้ำลำว โดยโครงกำรดังกล่ำวจะช่วย

เพิ่มควำมมั่นคงให้กับระบบไฟฟำ้ของไทย ตอบสนองควำมต้องกำรพลังงำนที่เพิ่มขึ้นของ สปป.ลำว และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ กฟผ. 

ท�ำให้ไทยมีแหล่งพลังงำนที่สะอำด และอัตรำรับซ้ือไฟฟ้ำคงท่ีตลอดอำยุสัมปทำน 27 ปี นอกจำกนี้ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของ

ประเทศเพื่อนบำ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในอนำคต และช่วยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ลงทุนซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจ

ดำ้นพลังงำนที่ส�ำคัญของไทย ญี่ปุ่น และ สปป.ลำว
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วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน

1.รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

สรปุภำพรวมผลกำรด�ำเนนิงำนของ บรษัิท กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (EGATi) ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

และ 2556 มีดังนี้ 

  2557 2556 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2555
 ผลการด�าเนินงาน   ปี 2557 - ปี 2556 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

           

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 75.46 104.91 (29.45) (28.07) 8.23

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 12.21 1.65 10.56 640.00 1.49

รำยได้อื่นๆ 63.25 103.26 (40.01) (38.75) 6.74

ค่าใช้จ่าย 531.00 171.66 359.34 209.32 120.05

ต้นทุนกำรให้บริกำร 10.93 0.94 9.99 1,062.77 1.08

ค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 154.41 143.43 10.98 7.66 97.09

ค่ำใช้จ่ำยพัฒนำโครงกำร 365.66 27.29 338.37 1,239.90 21.88

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน (455.54) (66.75) (388.79) 582.46 (111.82)

ในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (109.21) (5.96) (103.25) 1,732.38  

ขาดทุนส�าหรับปี (564.75) (72.71) (492.04) 676.72  

ผลต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลง 55.40 18.12 37.28 205.74

คำ่งบกำรเงิน  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (509.35) (54.59) (454.76) 833.05  

ผลกำรด�ำเนินงำนของ EGATi ส�ำหรับปี 2557 ขำดทุนสุทธิ จ�ำนวน 509.35 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 จ�ำนวน 454.76 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 833.05 เนื่องจำก EGATi ด�ำเนินธุรกิจลงทุนจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำเข้ำประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อควำมมั่นคงด้ำน

พลังงำนไฟฟำ้ของประเทศ ส่วนใหญ่จึงเป็นกำรลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโรงฟำ้ซึ่งเป็นโครงกำรระยะยำว ส่งผลให้ในช่วงแรกจึงยัง

ไม่มีรำยได้หลักซึ่งได้แก่รำยได้เงินปันผล ท�ำให้มีผลขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง  

ส�ำหรับกำรลงทุนในบริษัท ไฟฟำ้น�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ตำมสัญญำซื้อ

ขำยไฟฟำ้ โรงไฟฟ้ำจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำขำยให้กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และขำย

ให้กำรไฟฟำ้ลำว ในปี 2562 ซึ่งจะท�ำให้ EGATi เริ่มมีรำยได้จำกเงินปันผลในปีดังกลำ่ว
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  2557 2556 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2555
 ผลการด�าเนินงาน   ปี 2557 - ปี 2556 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

รำยได้รับคืนคำ่พัฒนำโครงกำร 1.56  43.83  (42.27) (96.44)           -   

ดอกเบี้ยรับ 38.86  59.42  (20.56) (34.60) 6.75 

รำยได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรรับคืนค่ำพัฒนำโครงกำร เมื่อโครงกำรที่ด�ำเนินกำรสำมำรถจัดตั้งบริษัท

ร่วมทุนได้แล้ว และรำยได้ดอกเบี้ยรับ ส�ำหรับปี 2557 มีรำยได้จำกกำรรับคืนค่ำพัฒนำโครงกำรจำกบริษัท ไฟฟำ้น�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด 

จ�ำนวน 1.56 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 จ�ำนวน 42.27 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 96.44

ส�ำหรับรำยได้จำกดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกธนำคำรของเงินเพิ่มทุนที่ EGATi ได้รับจำก กฟผ. เพื่อกำรลงทุนในโครงกำรตำม

แผนธุรกิจของ EGATi ส�ำหรับปี 2557 มีรำยได้ดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 38.86 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2556 จ�ำนวน 20.56 ลำ้นบำท หรือ

ร้อยละ 34.60 

2. วิเคราะห์ฐานะการเงิน 

  2557 2556 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2555
 สถานะทางการเงิน   ปี 2557 - ปี 2556 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

สินทรัพย์รวม    3,950.69     2,893.98     1,056.71       36.51      189.58 

หนี้สินรวม      412.50       100.44       312.06     310.68       79.46 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,538.19     2,793.54       744.65      26.66  110.12 
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สินทรัพย์รวมของ EGATi ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มี จ�ำนวน 3,950.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,056.71 ล้ำนบำท หรือร้อย

ละ 36.51 โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

 • ปัจจัยที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นเงินฝำกธนำคำรเพื่อค�้ำประกันในกำรออก Standby Letter of 

Credit: SBLC และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่บริษัท ไฟฟำ้น�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,533 ลำ้นบำท และ 

570.03 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

 • ปัจจัยที่ลดลง ได้แก่ เงินลงทุนชั่วครำว เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด และลูกหนี้อื่น ลดลงจ�ำนวน 826 ลำ้น

บำท 122.53 ล้ำนบำท และ 83.96 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

หนี้สินรวมของ EGATi ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจ�ำนวน 412.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 312.06 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

310.68 ส่วนใหญ่จำกเจ้ำหนี้กำรจำ่ยคืนคำ่พัฒนำโครงกำรให้ผู้ร่วมทุน ซึ่งยังไม่ถึงก�ำหนดกำรจ่ำยเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น EGATi ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจ�ำนวน 3,538.19 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 744.65 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 26.66 ดังนี้

 • ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น จำกกำรเพิ่มทุนของ กฟผ. จ�ำนวน 1,254 ล้ำนบำท   

 • ขำดทุนสะสมเพิ่มขึ้น จำกผลกำรด�ำเนินงำนของ EGATi ปี 2557 จ�ำนวน 564.75 ล้ำนบำท  

 • องค์ประกอบอ่ืนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ ซึง่ได้แก่ ก�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน จ�ำนวน 55.40 

ล้ำนบำท
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3. การวิเคราะห์กระแสเงินสด

EGATi มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวน 176.84 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 122.53 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรบริหำรสภำพคล่องตำมแผนงำน ตำมรำยละเอียด ดังนี้

  ล้านบาท

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 31 ธ.ค. 56              299.37 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน (1,633.33)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน              233.67 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน           1,254.00 

ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด               23.13 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 31 ธ.ค. 57              176.84 
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การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงของบริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบตำมหลักกำรของ ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) กระทรวงกำรคลัง ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำร COSO-ERM มีกำรปฏิบัติเป็นมำตรฐำน

เดียวกันทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ EGATi จะสำมำรถด�ำเนินงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจ

EGATi ด�ำเนนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นรปูธรรม โดยมกีำรประกำศนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำร

บริษัท แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อกำรก�ำกับดูแลที่ดีและก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำร

รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท ถึงควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ EGATi นอกจำกนี้รักษำกำร

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ได้แต่งตัง้คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสีย่งและควบคมุภำยในบรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั เพือ่รองรบั

กำรด�ำเนินงำน

EGATi ได้จดัท�ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งประจ�ำปี มกีำรตดิตำมประเมนิผลและทบทวนควำมเพียงพอของแผนงำน / มำตรกำร

บริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมำส โดยค�ำนึงถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสมภำยในกรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Appetite) พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง และ คณะกรรมกำรบริษัท 

เป็นประจ�ำเพื่อสำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทด�ำเนินงำนได้ส�ำเร็จตำมพันธกิจ

การบริหารความเสี่ยงปี 2557
เพือ่บรรลวุสิยัทศัน์กำรเป็นองค์กรชัน้น�ำระดบัสำกลเชงิยทุธศำสตร์ของ กฟผ. ด้ำนกำรลงทนุธรุกจิพลงังำนไฟฟ้ำและธรุกจิ

ที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ ซึ่งก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจปี 2557-2562 EGATi ได้ท�ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเช่ือมโยงกับกำรจัดท�ำแผน

ธุรกจิ โดยวเิครำะห์ปัจจัยภำยใน / ภำยนอกทุกด้ำนทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัทีเ่ปลีย่นแปลงไป พร้อมท้ังก�ำหนด

ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อเป็นกรอบในกำรวำงยุทธศำสตร์องค์กร



25

ทัง้นี ้EGATi ได้ด�ำเนนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งครอบคลมุควำมเสีย่งทีส่�ำคญัทัง้ 4 ด้ำน ตำมแนวทำงของ สคร. คอื ด้ำนกลยทุธ์

และกำรแข่งขัน ด้ำนกำรเงิน ดำ้นกำรด�ำเนินงำน และดำ้นกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน (Strategic & Corporate Risk)

เพื่อบรรลุตำมพันธกิจในกำรพัฒนำ จัดหำ ลงทุน ร่วมลงทุน ธุรกิจด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตำ่งประเทศ 

เพื่อเสริมสรำ้งควำมมั่นคงให้ประเทศไทย และสร้ำงผลตอบแทนและมูลค่ำเพิ่มที่เหมำะสมให้แก่องค์กร และ กฟผ.

EGATi ได้ด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2557 ท�ำให้บริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย คือ        

ร่วมทุนกับพันธมิตรผู้มีศักยภำพพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 โดยจัดตั้งบริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด และ ลงนำมสัญญำ

ซื้อขำยไฟฟำ้ให้กับประเทศไทยได้ส�ำเร็จ

2. ด้านการเงิน (Financial Risk)

EGATi ด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงินให้เหมำะสม โดยกำรบริหำรกำรเงินส�ำหรับ Project Finance ได้มีกำร

บริหำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนและอัตรำดอกเบี้ย โดยมีกำรท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยง           

ทัง้สัญญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ (Currency Swap Contract) และสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Swap 

Contract) ซึ่งเป็นกำรลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับต้นทุนโครงกำร ส�ำหรับ Corporate Finance บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรกำรเงิน

ทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำจะมีสภำพคล่องเพียงพอส�ำหรับใช้ในกิจกำร และมีเงินทุนเพียงพอส�ำหรับกำร

ลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ

3. ด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk)

EGATi ได้เตรียมควำมพร้อมรองรับปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นกระบวนกำรพัฒนำโครงกำร กำรเจรจำเพ่ือ    

ร่วมทนุ รวมไปถงึกำรบรหิำรควำมเสีย่งของโครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง หรอื โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำเพือ่จดัตัง้บรษิทั  

ร่วมทุน รวมไปถึงด้ำนบุคลำกร และยังให้ควำมส�ำคัญต่อปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมในโครงกำรที่อยู่ระหว่ำง             

กำรก่อสร้ำง

ในปี 2557 EGATi ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบคัดกรองโครงกำรที่เป็นมำตรฐำน ซึ่งจะท�ำให้กำรตัดสินใจเลือกโครงกำรท่ี

เหมำะสมส�ำหรบัลงทุนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ ระบบดงักล่ำวจะครอบคลมุกำรวเิครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ ท่ีเกีย่วข้อง เช่น นโยบำยเศรษฐกจิ 

กำรเมือง และสังคม ของประเทศที่ไปลงทุน   สภำวกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ และอุตสำหกรรม ต้นทุนทำงกำรเงิน กฎหมำย กฎระเบียบ

ทั้งในและต่ำงประเทศ  รวมท้ังวิเครำะห์ถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีอำจเปลี่ยนแปลงไป และหำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงล่วงหน้ำใน

กระบวนกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงกำรลงทุนด้วย และยังบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อลดเวลำในกำรขออนุมัติกำรลงทุนซึ่งต้องผ่ำน

กระบวนกำรหลำยขัน้ตอนจำกหลำยหน่วยงำนในประเทศ โดยพจิำรณำทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจัยภำยนอก ซึง่สำมำรถบรหิำรควำม

เสี่ยงดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมตำมเป้ำหมำย

4. ด้านการปฏิบัติการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

EGATi ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนอย่ำงครบถ้วน โดยจำกกำรด�ำเนินงำน 

ดำ้นบริหำรควำมเสี่ยง EGATi ได้มีแผนงำน / มำตรกำรป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ได้แก่ กำรจัด

ท�ำกฎระเบียบด้ำนบัญชี กำรเงิน ให้ครบถ้วน กำรติดตำมกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศที่ EGATi เขำ้ไป

ลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ำ EGATi สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ

จำกกำรด�ำเนนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบและต่อเนือ่งตลอดปี 2557 มกีำรกลัน่กรองและตดิตำมอย่ำงรอบคอบ 

เหมำะสม ทั้งจำกคณะท�ำงำน และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้ EGATi สำมำรถบรรลุพันธกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นและ

วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจ
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โครงสร้างบริษัท
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โครงสร้างการจัดการองค์กร

โครงสร้ำงกำรจัดกำรองค์กรของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ( EGATi)  ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และ

ฝ่ำยบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้วำงนโยบำยและก�ำกับดูแลกิจกำรของ EGATi รวมถึงกำรแต่งตั้งฝ่ำยบริหำรของ EGATi 

ขณะที่ฝำ่ยบริหำร ท�ำหนำ้ที่บริหำรงำน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนด

คณะกรรมกำรบริษัท EGATi ในปี 2557 แต่งตั้งจำกบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ อันเป็นประโยชน์ต่อ 

EGATi ทั้งนี้ กำรตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท ได้ตรวจสอบให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส�ำหรับ

กรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. คณะกรรมการบริษัท EGATi

1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง

 • คณะกรรมกำรบริษัท EGATi ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนไม่เกิน 11 คน 

 • กรรมกำรบริษัท ต้องมีสัญชำติไทย อำยุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีคุณวุฒิและประสบกำรณ์เหมำะสมกับกิจกำร

ของบริษัท และต้องไม่เป็นขำ้รำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจำ้หน้ำที่พรรคกำรเมือง ไม่ด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจอื่นนอกจำก EGATi เกิน 2 แห่ง รวมท้ังไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำย

ก�ำหนด 

 • ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นผูเ้ลอืกต้ังกรรมกำรบรษิทั EGATi และคณะกรรมกำรเป็นผูเ้ลอืกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำน

กรรมกำร

1.2 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทนั้นเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทซ่ึงได้จดทะเบียนต่อนำยทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนบริษัท 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    

ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 กรรมกำรมีอ�ำนำจดังนี้

 • ก�ำหนดนโยบำย และก�ำกับฝ่ำยบริหำรของบริษัทให้ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 

และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • สอบทำนนโยบำย วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ของบริษัท ร่วมกับฝ่ำยบริหำร อย่ำง

สม�่ำเสมอ และเมื่อมีปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ

 • ออกระเบียบเพื่อใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท

โดยสรุป กรรมกำรบริษัท EGATi มีหน้ำที่ดังนี้

 1.  ปฏิบัติหน้ำที่และด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้น

 2. จดัให้มกีำรประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ�ำปีภำยใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบรษัิท
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 3. จัดให้มีกำรท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุน รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และน�ำเสนอต่อที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีเพือ่ขออนมุตัภิำยใน 4 เดอืนนับแต่วันสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบรษิทั 

และจัดส่งส�ำเนำงบดุลไปยังนำยทะเบียนภำยใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล

 4. ไม่อำจท�ำกำรในฐำนะเป็นกรรมกำรของบรษิทัในกรณทีีก่รรมกำรมปีระโยชน์ได้เสยีในกจิกำรดงักล่ำวไม่ว่ำโดยตรง

หรือโดยอ้อมในลักษณะที่เป็นกำรขัดกันกับประโยชน์ได้เสียของบริษัท

 5. ไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำง

หุน้ส่วนประเภทไม่จ�ำกดัควำมรบัผดิทีป่ระกอบกจิกำรอันมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของ

บริษัทเว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 6. ต้องส่งส�ำเนำรำยชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่ขำดจำกกำรเป็นผู้ถือหุ้นไปยังนำยทะเบียนอย่ำงน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภำยใน 

14 วันนับแต่วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

 7. มีฐำนะที่เป็นกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจ ต้องยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (คณะกรรมกำร ป.ป.ช.) ทุกครั้งที่เขำ้รับ

ต�ำแหน่ง ทุกสำมปีที่อยู่ในต�ำแหน่ง เมื่อพ้นจำกต�ำแหน่ง และเมื่อพ้นจำกต�ำแหน่งครบหนึ่งปี ตำมแบบที่คณะ

กรรมกำร ป.ป.ช. ก�ำหนด ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดดังกล่ำวแล้วแต่กรณี

1.3 รายนามคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท EGATi ปี 2557 ประกอบด้วยกรรมกำร จ�ำนวน 8 ท่ำน ดังนี้

1. นำยสุนชัย  ค�ำนูณเศรษฐ์ ประธำนกรรมกำร

2. นำงสำวนันธิกำ ทังสุพำนิช กรรมกำร

3. นำยผำสุก          หลงสมบุญ กรรมกำร

4. พลเอก ช�ำนิ   รักเรือง กรรมกำร

5. นำงสำวจุฑำรสำ   กำญจนสำย กรรมกำร

6. นำยรัตนชัย        นำมวงศ ์ กรรมกำร

7. นำยประภำส       วิชำกูล กรรมกำร

8. นำยชนินทร์        เชำวน์นิรัติศัย กรรมกำร

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

มีอ�ำนำจ และหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงของ

บรษัิท ควำมเชือ่ถอืได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีกำรปรบัปรุง

แก้ไขของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่ผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนตรวจ

สอบภำยใน กฟผ. เสนอแนะ จัดหำผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพเพื่อปฏิบัติงำนตรวจสอบ

 2. สอบทำนนโยบำยและระบบควบคุมซึง่จดัตัง้เพือ่ประเมนิกำรบรหิำรและกำรควบคมุควำมเสีย่ง รวมถงึกระบวนกำร

ตรวจสอบและรำยงำนผล
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 3. ก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรก�ำหนด

ยุทธศำสตร์และกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 4. ด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภำพ

 5. ประชมุร่วมกนัอย่ำงน้อย ปีละ 4 ครัง้ องค์ประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่งต้องประกอบ

ด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3

 6. จดัท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนรำยไตรมำส และรำยงำนประจ�ำปี เสนอคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี ้เรือ่งใดทีค่ณะ

กรรมกำรตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่งได้ให้ควำมเหน็ชอบหรืออนมุตัติำมอ�ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำย และ

รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ หำกไม่มีข้อทักท้วงให้ถือว่ำเรื่องนั้นได้รับควำมเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรบริษัท

 7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ท้ังนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง

 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

1. นำงสำวจุฑำรสำ   กำญจนสำย ประธำนกรรมกำร

2. นำงสำวนันธิกำ ทังสุพำนิช กรรมกำร

3. นำยประภำส วิชำกูล กรรมกำร

2.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุน 

มีอ�ำนำจ และหน้ำที่ดังนี้

 1. พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุน กำรร่วมทุน และกำรร่วมมือพัฒนำธุรกิจของบริษัท

 2. พิจำรณำกลั่นกรองกำรลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 3. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อด�ำเนินงำนได้ตำมควำมเหมำะสม

 4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 รายนามคณะกรรมการบริหารการลงทุน

1. นำยรัตนชัย นำมวงศ์ ประธำนกรรมกำร

2. นำยผำสุก หลงสมบุญ กรรมกำร

3. พลเอกช�ำนิ รักเรือง กรรมกำร

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมอย่ำงสม�่ำเสมอ อย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และอำจเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น โดยคณะ

กรรมกำรบริษทั สำมำรถขอเอกสำรข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของ EGATi จำกฝ่ำยบรหิำร เพือ่ประกอบกำรประชมุคณะกรรมกำร

บริษทัในแต่ละครัง้ ส�ำหรบัคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง มกีำรประชมุเป็นประจ�ำทกุเดอืนเช่นเดยีวกบัคณะกรรมกำร

บริษัท ในขณะที่คณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุนมีกำรประชุมตำมควำมจ�ำเป็นของงำน 
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คณะกรรมการบริษัท 

นายสุนชัย  ค�านูณเศรษฐ์ 
ประธานกรรมการ  

วัน/เดือน/ปี เกิด  13 มิถุนำยน 2499

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 - EGAT Successor Development Program 

 - หลักสูตร Excellence in Situation Management 

 - หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ�ำนวยกำร รุ่น 101 สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 

 - หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A. 

 - หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 11 สถำบันพระปกเกลำ้   

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง ดำ้น วิทยำกำรพลังงำน วพน. รุ่นที่ 2 

 - หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน วตท. รุ่นที่ 18

 - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย รุ่นที่ 3 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้วำ่กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

 - รองผู้ว่ำกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้ช่วยผู้วำ่กำรบริหำรเชื้อเพลิง กำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น

 ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)  16/16 
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พลเอก ช�านิ   รักเรือง
กรรมการ 

วัน/เดือน/ปี เกิด  9 กันยำยน 2499

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำตรี  วิทยำศำสตรบัณฑิต  โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ   

 - หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรบก  หลักสูตรหลักชุดที่ 66 ประจ�ำโรงเรียน

  เสนำธิกำรทหำรบก

 - หลักสูตรเสนำธิกำรทหำร รุ่นที่ 40 วิทยำลัยเสนำธิกำรทหำร

 - หลักสูตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร รุ่นที่ 51 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้บังคับกำรกรมทหำรรำบที่ 1 มหำดเล็กรักษำพระองค์

 - เจ้ำกรมยุทธบริกำรทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย

 - หัวหน้ำนำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำร ประจ�ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 15/16
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นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
กรรมการ 

วัน/เดือน/ปี เกิด  6 ธันวำคม 2508

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำโท M.A. in Urban Studies, Long Island University, U.S.A. 

 - ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

 - หลักสูตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของ

  รัฐวิสำหกิจและองค์กรมหำชน รุ่นที่ 10  สถำบันพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงภำครัฐ สถำบันพระปกเกล้ำ

 - หลักสูตรนักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2  ประจ�ำปี 2555  ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

 - หลักสูตรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ประจ�ำปี 2553 ส�ำนักงำน ก.พ. และส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยก

รัฐมนตรี

 - หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง: ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (น.บ.ส.) รุ่นที่ 66 ส�ำนักงำน ก.พ.

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกลำง ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 

 - หัวหน้ำส�ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงพลังงำน 

 - ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กระทรวงพลังงำน 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น

 - ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพลังงำน

 - กรรมกำรบริษัท กสท.โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)

 - กรรมกำรบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 16/16
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นางสาวจุฑารสา   กาญจนสาย
กรรมการ 

วัน/เดือน/ปี เกิด  20 มกรำคม 2502

วิชาชีพพิเศษ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

   - Certified Professional Internal Auditor (CPIA)

ศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เศรษฐศำสตร์)  

  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง                       

 - หลักสูตร Finance for Executives จัดโดย Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกำ

 - หลักสูตร University of Oxford, Said Business School ประเทศอังกฤษ

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำรัฐวิสำหกิจ 2 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

 - ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำ 2 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

 - ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำรัฐวิสำหกิจ 1 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น

 - ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำรัฐวิสำหกิจ 2 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง

 - กรรมกำรบริษัท ผลิตไฟฟำ้และพลังงำนร่วม จ�ำกัด

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 15/16
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นายผาสุก หลงสมบุญ
กรรมการ 

วัน/เดือน/ปี เกิด  10 ตุลำคม 2494

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร 

  (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 - หลักสูตร Electrical Distribution System, University of Trondheim, Norway  

 - หลักสูตร Electrical Engineering (Reliability Assessment of Power Systems, Energy Management System, 

Distribution System Planning), University of Manchester Institute for Science and Technology, UK 

 - หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A. 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน 

 - รองผู้ว่ำกำรบริหำรโครงกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

 - รองผู้ว่ำกำรธุรกิจสำรสนเทศและสื่อสำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

 - ผู้ช่วยผู้วำ่กำรธุรกิจก่อสร้ำงและบ�ำรุงรักษำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น

 -

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 16/16
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นายประภาส วิชากูล
กรรมการ 

วัน/เดือน/ปี เกิด  5 สิงหำคม 2498

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ธรณีวิทยำ), New Mexico Institute 

  of Mining and Technology, U.S.A.

 - ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 - หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน วพน.รุ่นที่ 4 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน  

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระ

ปกเกล้ำ 

ประวัติการท�างาน 

 - รองผู้ว่ำกำรกิจกำรสังคม กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

 - ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรบริหำรเชื้อเพลิง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรเหมืองแม่เมำะ กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น

 รองผู้ว่ำกำรเชื้อเพลิง กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 16/16



36

นายรัตนชัย นามวงศ ์

กรรมการ

วัน/เดือน/ปี เกิด  28 มกรำคม 2499

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 - ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโลหกำร) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 - หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข สถำบันพระปกเกล้ำ

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน 

 - รองผู้ว่ำกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำ กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้ช่วยผู้วำ่กำรวิศวกรรมโรงไฟฟ้ำ กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมนิวเคลียร์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น

 รองผู้ว่ำกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 15/16
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นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย 

กรรมการ

วัน/เดือน/ปี เกิด  15 ธันวำคม 2499

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) University of Missouri - 

  Rolla , U.S.A.

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) University of Missouri - 

  Rolla , U.S.A.

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 17

 - หลักสูตรประกำศนียบัตรแนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมขัดแย้งดำ้นนโยบำยสำธำรณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 7

 - หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลของผู้บริหำรระดับกลำง รุ่นที่ 10 สถำบันพระปกเกล้ำ

ประวัติการท�างาน 

 - รองผู้ว่ำกำรนโยบำยและแผน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

 - ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรควบคุมระบบก�ำลังไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น

 รองผู้ว่ำกำรนโยบำยและแผน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 16/16
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คณะผู้บริหารบริษัท 

นายธนา พุฒรังษี
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ ่

วัน/เดือน/ปี เกิด  16 สิงหำคม 2498

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์                             

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 - หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูงดำ้นกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน 

  (วธอ. รุ่นที่ 1)” 

 - หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงดำ้นวิทยำกำรพลังงำนสถำบันวิทยำกำรพลังงำน 

 - หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง สถำบันพระปกเกลำ้ 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร Financial Statements for Directors สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ

 - หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group

 - หลักสูตรควำมรู้ด้ำนตลำดกำรเงินเพื่อกำรตัดสินใจส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องแห่งจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย

ประวัติการท�างาน 

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ EGATi

 - รองผู้ว่ำกำรระบบส่ง กำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้ช่วยผู้วำ่กำรปฏิบัติกำรระบบส่ง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา

วัน/เดือน/ปี เกิด  2 กุมภำพันธ์ 2498

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 - หลักสูตร Leadership Succession Program   (LSP รุ่นที่ 4)

 - หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP) 

 - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 16 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตรกำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง  สถำบันพระปกเกลำ้ (ปศส.10)      

 - หลักสูตร Senior Executive Program (SEP 24)  สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ ปี 2553

 - หลกัสตูร ควำมรู้ด้ำนตลำดกำรเงินเพ่ือกำรตดัสนิใจส�ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู ศูนย์กำรศกึษำต่อเนือ่งแห่งจฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย

ประวัติการท�างาน 

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่พัฒนำ EGATi 

 - วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่ำกำร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรบริหำรธุรกิจ กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย
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นายสหรัฐ บุญโพธิภักด ี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร  
(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)

วัน/เดือน/ปี เกิด  5 กรกฎำคม 2501

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 - ประกำศนียบัตรกำรจัดกำรควำมขัดแย้งดำ้นนโยบำยสำธำรณะ ส�ำหรับ

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน สถำบันพระปกเกลำ้

ประวัติการท�างาน 

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริหำร EGATi

 - วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่ำกำรพัฒนำธุรกิจ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 2 EGATi  

 - ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมนิวเคลียร์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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นายวัชรา  เหมรัชตานันต์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557) 

วัน/เดือน/ปี เกิด  11 สิงหำคม  2501

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 28 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD)   

 - หลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 81 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP) 

 - หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP) 

ประวัติการท�างาน

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริหำร EGATi

 - วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่ำกำรพัฒนำธุรกิจ กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 1 EGATi

 - ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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นางงามพิศ จิตรพรหมพันธุ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer) 

วัน/เดือน/ปี เกิด  27 กันยำยน 2498

วิชาชีพพิเศษ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - Master of Business Administration  (Belgium Governmental 

  Scholarship), Catholic University of Leuven, Belgium

 - ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 - ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร The NIDA-Wharton Executive Leadership Program No.6, NIDA Business School Bangkok 

and the Wharton School University of Pennsylvania, USA 

 - หลักสูตร Senior Executive Program (SEP 17) สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 

ประวัติการท�างาน 

 - หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (Chief Financial Officer) EGATi (สัญญำให้บริกำร กำรปฏิบัติหน้ำที่บริหำรงำนด้ำน

บัญชีและกำรเงิน)

 - Chief Financial Officer: Nam Theun 2 Power Company, Lao PDR

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ (มหำชน) จ�ำกัด

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำร และ ประธำนเจ้ำหนำ้ที่กำรเงิน (Chief Financial Officer) บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ จ�ำกัด

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนบริหำรและกำรเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด
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นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล 

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน 

วัน/เดือน/ปี เกิด  18  ธันวำคม 2500

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 27 สมำคม

  ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP) 

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรกำรลงทุน EGATi

 - วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่ำกำรนโยบำยและแผน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - วิศวกรระดับ 11 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - วิศวกรระดับ 10 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย



44

นายพิสณห์ จันทร์ศรี 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1                

วัน/เดือน/ปี เกิด  14 กุมภำพันธ์ 2506

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 4) 

 - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 23 สมำคมส่งเสริม

  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 1 EGATi 

 - ผู้จัดกำรส่วนพลังน�้ำ 1  ฝำ่ยพัฒนำธุรกิจ 1 EGATi

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
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นายภากร  สงวนทรัพยากร 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2  

วัน/เดือน/ปี เกิด  26 พฤษภำคม 2503

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 2 EGATi

 - วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่ำกำรพัฒนำธุรกิจ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้จัดกำรส่วนพลังควำมร้อน ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 2 EGATi

 -  วิศวกรระดับ 11 สังกัดรองผู้ว่ำกำรพัฒนำธุรกิจ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรบริหำรธุรกิจ  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ท�ำหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร            

รับบริกำรงำน EGATi
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นายสมชาย ชูประสิทธิ์ 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

วัน/เดือน/ปี เกิด  20 กุมภำพันธ์ 2501

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 - หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)     

 - หลักสูตร EGAT Assistant Development Program (EADP) 

 - หลักสูตร EGAT Leadership Development Program (ELDP) 

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน EGATi

 - นักบัญชีระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่ำกำรพัฒนำธุรกิจ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้ช่วยผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละงบประมำณสำยงำนผลติไฟฟ้ำและเช้ือเพลิง - 2 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย

 - หัวหนำ้กองวิเครำะห์และรำยงำนทำงกำรเงินสำยงำนผลิตไฟฟ้ำ  ฝ่ำยบัญชีและงบประมำณสำยงำนผลิตไฟฟ้ำและ

เชื้อเพลิง  กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - ผู้จัดกำรกองบัญชีและกำรเงิน ส่วนบริหำรและกำรเงินบ�ำรุงรักษำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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นางสุธนา กาญจนพิบูลย์ 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

วัน/เดือน/ปี เกิด  20 กันยำยน  2502   

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

 - ปริญญำตรี อักษรศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 63 สมำคมส่งเสริม

  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง  สถำบันพระปกเกลำ้ (ปศส.12)       

 - หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP) 

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรองค์กร EGATi

 - วิทยำกรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่ำกำรนโยบำยและแผน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - วิทยำกรระดับ 11 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - วิทยำกรระดับ 10 สังกัดรองผู้ว่ำกำรควบคุมระบบ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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นางจุมพิตา เรืองวิชาธร 
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 

วัน/เดือน/ปี เกิด  12 กรกฎำคม  2500        

ต�าแหน่งพิเศษ  ผู้พิพำกษำสมทบในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและ

   กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ

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

 - ปริญญำโท LL.M in International Business Legal Studies, University 

  of Exeter, UK

 - ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกฎหมำยธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 - ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 - หลักสูตรนักบริหำรกำรยุติธรรมทำงปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 

ประวัติการท�างาน 

 - ผู้จัดกำรฝ่ำยกฎหมำย EGATi

 - นิติกรระดับ 10 ส�ำนักกฎหมำย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - หัวหนำ้แผนกที่ปรึกษำสัญญำตำ่งประเทศ ฝ่ำยกฎหมำย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีควำมมุ่งมั่น

ในกำรบรหิำรองค์กรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เตม็ควำมสำมำรถ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพือ่สร้ำงมลูค่ำให้แก่องค์กรในระยะยำวอย่ำง

ยั่งยืน เสริมสรำ้งภำพลักษณ์ และควำมน่ำเชื่อถือขององค์กรจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนยกระดับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ให้ทัดเทียมกับสำกล  

EGATi มุ่งหวังให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งมีหลักส�ำคัญอันเป็นมำตรฐำนสำกล 7 ประกำร ดังนี้

 1. Accountability ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่

 2. Responsibility ควำมส�ำนึกในหน้ำที่ด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ

 3. Equitable Treatment กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะต้องพิจำรณำให้เกิดควำมเทำ่เทียมกัน เช่น 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องให้ทุกคนได้รับควำมยุติธรรมและควำมเท่ำเทียมกัน หำกมีกำรร้องเรียนต้องมีค�ำอธิบำยได้ 

เป็นต้น

 4. Transparency ควำมโปร่งใส กล่ำวคือ ต้องมีควำมโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้

 • ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้

 • มกีำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คอื มกีำรแสดงผลประกอบ

กำรอยำ่งโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

 5. Value Creation กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมมูลค่ำ

ใดๆ นั้นจะต้องเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในทุกด้ำนเพื่อกำรแข่งขัน

 6. Ethics กำรส่งเสริมพัฒนำกำรก�ำกับดูแล และจรรยำบรรณที่ดีในกำรประกอบธุรกิจ

 7. Participation กำรมส่ีวนร่วม เป็นกำรส่งเสรมิให้เกดิกำรกระจำยโอกำสแก่ประชำชนให้มส่ีวนร่วมในกำรแสดงควำม

คดิเหน็เกีย่วกบักำรด�ำเนนิกำรใดๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สขุอนำมยั คณุภำพชวีติ และควำมเป็นอยูข่อง

ชุมชนหรือท้องถิ่น 

ตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีดี่ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ (สคร.) ปี 2552 เพือ่ให้ผูบ้รหิำรและ

ผู้ปฏิบัติงำนยึดถือและใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำนต่ำงๆ มีดังต่อไปนี้

1. การด�าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

เนื่องด้วย EGATi มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ ที่มีภำครัฐก�ำกับดูแลในฐำนะเจำ้ของกิจกำร โดยภำครัฐจะใช้สิทธิต่ำงๆ ที่มีอยู่ 

ในกำรปกป้องรกัษำผลประโยชน์ของรฐัและประชำชน มกีำรก�ำหนดบทบำทและนโยบำยจำกภำครฐัไว้อย่ำงชดัเจน โดยไม่แทรกแซง

กำรบริหำรงำนประจ�ำ ท�ำให้ผู้บริหำรยังมีอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนอย่ำงเต็มท่ี โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท เพื่อ

ก�ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรกิจกำรของ EGATi
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2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัทจะอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นเจ้ำของได้ใช้สิทธิตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองส�ำคัญๆ ของบริษัท

อยำ่งเท่ำเทียมกัน ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น พนักงำน คู่คำ้ ลูกคำ้ หรือเจำ้หนี้ ตำ่งก็มีควำมคำดหวังกับ EGATi ที่ต่ำงกัน คณะ

กรรมกำรได้ดูแลให้มีกำรคุ้มครองสิทธิ และมีกำรปฏิบัติต่อแต่ละกลุ่มด้วยดี เพื่อให้ EGATi และผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันสรำ้งควำม

ก้ำวหน้ำและมั่นคงให้กับกิจกำร 

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรถ่วงดุลกันอย่ำงเหมำะสม กรรมกำรแต่ละท่ำนได้แสดงบทบำทและหน้ำท่ีอย่ำงเป็น

อิสระในกำรก�ำหนดนโยบำยที่ส�ำคัญ ดูแลไม่ให้มีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ ติดตำมกำรท�ำงำนของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำม

นโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ EGATi และผู้ถือหุ้นโดยรวม ปัจจุบันนอกจำก

คณะกรรมกำรบริษัท ยังมีคณะกรรมกำรย่อยชุดตำ่งๆ อีก ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำร

บริหำรกำรลงทุน

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

EGATi รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำมที่กฎหมำยก�ำหนด มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ทรำบอย่ำงเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วมดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

EGATi มีแผนงำนนโยบำยดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกรณีที่ EGATi มีกำรด�ำเนิน

โครงกำรหรือกิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิต โดยกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม

สมัพนัธ์กบัชมุชนรอบพืน้ทีโ่ครงกำรของ EGATi เช่น กจิกรรมเสริมสร้ำงชวีวถิใีห้กบัประชำชนในพืน้ทีอ่�ำเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินโครงกำรของ EGATi เป็นต้น

5. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

ข้อมูลข่ำวสำรของ EGATi ได้จัดท�ำขึ้นอยำ่งรอบคอบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงทั่วถึง ชัดเจน โปร่งใส 

และทันเวลำ โดยข้อมูลข่ำวสำรที่ได้เปิดเผย เป็นไปตำมค�ำสั่ง กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อให้กำรบริหำร กำรจัดระบบ กำรขอ กำร

อนุญำต และกำรจัดท�ำข้อมูลข่ำวสำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยข่ำวสำร

ของรำชกำรได้แก่ โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรด�ำเนินงำน สรุปอ�ำนำจหน้ำที่ที่ส�ำคัญและวิธีกำรด�ำเนินงำน รวมถึงข้อมูลท่ี

พร้อมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดู เช่น แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจำ่ยประจ�ำปีของปีที่ก�ำลังด�ำเนินกำร เป็นต้น

6. จรรยาบรรณ

EGATi มีระเบียบจริยธรรมและจรรยำบรรณ และมีหลักเกณฑ์เรื่องวินัย กำรลงโทษ กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ ซึ่งจะ

ช่วยให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนได้ทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ EGATi คำดหวัง ซึ่งบำงเรื่องอำจเป็นข้อพึงปฏิบัติที่

มไิด้ก�ำหนดไว้ในกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรอืข้อบงัคบัต่ำงๆ โดยทีค่ณะกรรมกำรจะมกีำรตดิตำมให้ผูเ้กีย่วข้องมกีำรปฏบิตัติำมจรยิธรรม

ธุรกิจ หรือจรรยำบรรณที่ก�ำหนดขึ้นอย่ำงจริงจัง
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การพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล

บริษทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (EGATi) ตระหนกัดถีงึคณุค่ำของบคุลำกร และถอืว่ำบุคลำกรเป็นทรพัยำกรทีส่ำมำรถ

สร้ำงคุณค่ำและเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคำดหวังว่ำบุคลำกรจะเจริญเติบโตไปพร้อมกับกำรเติบโต

ของธรุกจิของบรษัิท จงึได้ก�ำหนดนโยบำยทรพัยำกรบคุคลของบรษิทั เพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำระบบบรหิำรทรัพยำกรบคุคล

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภำรกิจหลักของบริษัท สรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมรับผิดชอบ และมี

คุณธรรมเขำ้ท�ำงำนกับบริษัท ส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และประสิทธิภำพ

ต่อกำรปฏิบัติงำนในหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน และธ�ำรงรักษำไว้ซึ่งควำมมั่นคงและเจริญกำ้วหน้ำในสำยอำชีพอย่ำง

ทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตำมระดับควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และระดับศักยภำพของบุคลำกร

EGATi ได้ก�ำหนดค่ำนิยมองค์กร เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทปฏิบัติตำมค่ำนิยมองค์กรที่บริษัทได้ก�ำหนดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมที่ดี มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร

นอกจำกนี้ EGATi ยังให้ควำมส�ำคัญกับควำมคำดหวังของบุคลำกรของบริษัท โดยด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมผูกพันและควำม

พงึพอใจของบคุลำกรเพือ่น�ำผลกำรส�ำรวจไปปรบัปรงุพัฒนำยกระดบัควำมพงึพอใจของบุคลำกรในบรษิทัเพือ่ให้บุคลำกรมคีวำมสขุ 

และมีคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรท�ำงำนที่บริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) มีหลักกำรด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อน�ำไปสู่องค์กรชั้น

น�ำในธุรกิจอุตสำหกรรมไฟฟ้ำระดับภมูภิำคอำเซยีน และด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมมุ่งมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อกำรด�ำเนนิงำนของ EGATi 

โดยพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตำมเสำหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ยึดหลักกำร

ด�ำเนนิธรุกิจทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ มจีรยิธรรมค�ำนึงถึงอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย เคำรพต่อหลกัสทิธมินษุยชนและผลประโยชน์ 

ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

EGATi มนีโยบำยกำรลงทนุในกจิกำรและโครงกำรต่ำงๆ ทีม่กีำรด�ำเนนิกำรด้ำนสิง่แวดล้อมและสงัคมทีเ่ป็นมำตรฐำนทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดับสำกล โดยเคำรพต่อกฎหมำยและข้อก�ำหนด ตลอดจนพนัธะสญัญำท่ีมต่ีอทุกภำคส่วน และยงัคงมุง่มัน่พฒันำ 

ปรับปรุงคุณภำพกำรด�ำเนินงำน เพื่อคงไว้ถึงสภำพแวดล้อม สังคม และชุมชนที่ยั่งยืนสืบไป

EGATi มีโครงกำรลงทุนที่ประสบผลส�ำเร็จในกำรเจรจำทำงดำ้นกำรเงินและกำรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ จำกธนำคำรเพื่อกำร

พัฒนำเอเซีย (Asian Development Bank หรือ ADB) และสถำบันกำรเงินอื่นๆ คือ โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ1 (โครงกำร) ใน

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำง ซึ่งเป็นที่ทรำบกันดีว่ำ ADB มี 

นโยบำยในกำรปกป้องคุม้ครองด้ำนทรพัยำกรธรรมชำต ิสิง่แวดล้อม กำรพฒันำคณุภำพชวีติมนษุย์ และควำมเท่ำเทยีมกนัของมนษุย์

อย่ำงเข้มงวด (ADB Safeguard Policy) ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้โครงกำรประสบผลส�ำเร็จในกำรเจรจำด้ำนกำรเงินกับ ADB ได้นั้น 

โครงกำรจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรดำ้นสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และสุขภำพอย่ำงเคร่งครัด ในกำรรับผิดชอบต่อกำรด�ำเนินกำร

ด้ำนสิง่แวดล้อมและสงัคมนี ้โครงกำรได้รบัใบรับรองควำมสอดคล้องต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม (Environmental Compliance 

Certificates หรือ ECC) จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment 

หรือ MoNRE) ของ สปป.ลำว ในขณะเดียวกันยังได้บรรลุข้อก�ำหนด Safeguard Policy Statement (SPS) อีกด้วย

EGATi ได้รบัมอบหมำยจำกผูร่้วมทนุโครงกำรให้รบัผดิชอบงำนด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่มแีผนกำรด�ำเนนิงำนและคำด

หวังผลลัพธ์ในระดับสูง ดังนี้

 • กำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม โครงกำรมเีป้ำหมำยในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรชวีภำพให้ไร้ผลกระทบสทุธ ิ(No 

Net Loss) โดยกำรประยกุต์ใช้ระบบกำรบรหิำรจดักำรระบบนเิวศน์ทดแทน (Biodiversity Offset Management) 

 • กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable Natural Resources Management) โครงกำรมีแผนกำร

จดักำรพืน้ทีร่บัน�ำ้แบบบรูณำกำร (Integrated Natural Resources Management Plan) ซึง่ประกอบด้วยแผนกำร

จัดกำรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ กำรจัดกำรที่ดิน กำรจัดกำรประมง กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำ โดยแผนงำนนี้ จะต้องผำ่นกำร

ตรวจสอบและรับรองจำกคณะผู้ตรวจสอบอิสระ (Independent Advisory Panel หรือ IAP) ทั้งในขั้นตอนกำร

วำงแผน กำรด�ำเนินงำน และกำรติดตำมรำยงำนผล

 • กำรควบคุมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเข่ือน โครงกำรด�ำเนินกำรติดตำมและควบคุมผล 

กระทบรอบด้ำน ได้แก่ กำรจัดกำรน�้ำทิ้ง กำรจัดกำรขยะ กำรควบคุมฝุ่นและเสียง ทั้งนี้ ผลกำรด�ำเนินกำรจะต้อง

สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนของ สปป.ลำว เป็นส�ำคัญ 

 • กำรช่วยเหลือและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจำกโครงกำร ได้ด�ำเนินกำรร่วมกับภำครัฐ และประชำชนผู้ได้รับผล 

กระทบ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วม กำรยอมรับร่วมกัน (Participation, Acceptation, Commitment)
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 • กำรพฒันำคณุภำพชวีติและสงัคม โครงกำรได้ก�ำหนดแผนงำนและด�ำเนนิกจิกรรมในกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคม

ของชุมชนในพื้นที่โครงกำร โดยมีเป้ำหมำยให้รำษฎรท่ีได้รับผลกระทบจำกโครงกำรมีรำยได้เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่ำ 

ภำยในระยะเวลำ 10 ปี

 • ดำ้นสังคม โครงกำรก�ำหนดเปำ้หมำยในระดับ Zero Tolerance ทั้งในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกโครงกำร 

และในแคมป์ที่พักอำศัยของผู้ปฏิบัติงำนก่อสร้ำงเขื่อนและโรงไฟฟ้ำ ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว จะต้องได้รับกำร

ตรวจสอบและยอมรับจำกคณะผู้ตรวจสอบอิสระและคณะผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันกำรเงิน ผู้ให้กำรสนับสนุนอย่ำง

เคร่งครัดและต่อเนื่อง

โดยภำพรวมแล้ว กำรด�ำเนินกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและ

ยอมรับจำกคณะผู้ตรวจสอบอิสระและองค์กรอิสระต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี ซึ่งเป็นกำรยืนยันผลสัมฤทธิ์ของ EGATi ในกำรด�ำเนินกำรตำม

นโยบำยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
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เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี

โครงการไฟฟ้าพลังน�า้น�้าเงี้ยบ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ได้รับอนุมัติกำรลงทุนในโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ซึ่งเป็นกำรร่วม

ทุนระหวำ่ง บริษัท KPIC Netherlands B.V. ญี่ปุ่น สัดส่วน 45% EGATi สัดส่วน 30% และ Lao Holding State Enterprise 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) สัดส่วน 25% ตำมสัญญำผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ลงวันที่ 26 

กุมภำพันธ์ 2556 และจัดตั้งบริษัท ไฟฟำ้น�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2556 ต่อมำ เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2556 ได้มีกำร

ลงนำมสัญญำที่ส�ำคัญ 3 สัญญำ คือ 

 1. สัญญำสัมปทำน ระหว่ำง รัฐบำล สปป.ลำว กับ บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด 

 2. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ระหว่ำง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ บริษัท ไฟฟำ้น�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด

 3. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ระหว่ำง กำรไฟฟ้ำลำว กับ บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด

หลังจำกนั้น ได้มีเจรจำเพื่อกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ 5 แห่ง ประกอบด้วย Asian Development Bank 

(ADB), Japan Bank of International Cooperation (JBIC), Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU), Mizuho Bank และ 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) และจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำร

กสกิรไทย ธนำคำรไทยพำณชิย์ และธนำคำรเพือ่กำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย ซึง่กำรเจรจำเพือ่กำรกู้เงนิดงักล่ำวได้ประสบ

ควำมส�ำเร็จ โดยบรรลุข้อตกลงตำมเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อทำงกำรเงิน เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2557 และบรรลุข้อตกลงตำมเงื่อนไข

ของสัญญำซื้อขำยไฟฟำ้ กับ กฟผ. สำมำรถท�ำ Financial Close ได้เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 
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ผูพ้ฒันำโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน�ำ้น�ำ้เงีย้บ 1 ได้เริม่งำนและเตรยีมงำนก่อสร้ำงทีพ่ืน้ทีข่องโครงกำร โดยได้ก�ำหนดจดัท�ำพธิทีำง

ศำสนำเพื่อควำมเป็นสิริมงคลและมีควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 รวมทั้ง พิธีเลี้ยงฉลองควำมส�ำเร็จ

ในกำรจัดท�ำ Financial Close ในวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2557 ที่โรงแรมดอนจันพำเลซ สปป.ลำว โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำกรัฐบำล 

สปป.ลำว เจ้ำแขวง สถำนทูตญี่ปุ่น และสถำนทูตไทย ณ สปป.ลำว

กำรร่วมทุนของ EGATi ในบริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด สปป.ลำว นี้ เป็นกำรเพิ่มควำมมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้ำของ

ประเทศไทย และท�ำให้ประเทศไทยมีสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำดเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มโอกำสของ EGATi ส�ำหรับกำร

ลงทุนโครงกำรอื่นๆ ใน สปป.ลำว ในอนำคต

สรุปเหตุการณ์ส�าคัญ

26 กุมภำพันธ์ 2556 ลงนำมสัญญำผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ระหว่ำงผู้ร่วมทุน

12 เมษำยน 2556 จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด 

27 สิงหำคม 2556 • ลงนำมสัญญำสัมปทำน ระหว่ำง รัฐบำล สปป.ลำว กับ บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด

 • ลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ระหว่ำง กฟผ. กับ บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด

 • ลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ระหว่ำง กำรไฟฟ้ำลำว กับ บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด

15 สิงหำคม 2557 ลงนำมสญัญำเงนิกูแ้ละเอกสำรทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วข้อง ระหว่ำง ผูใ้ห้สนิเชือ่ทำงกำรเงนิ กบั บริษทั 

ไฟฟ้ำน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด

11 กันยำยน 2557 บรรลุข้อตกลงตำมเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อทำงกำรเงิน

12 กันยำยน 2557 บรรลุข้อตกลงตำมเงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ กับ กฟผ. (Financial Close Date)

16 พฤศจิกำยน 2557 จัดท�ำพิธีทำงศำสนำเพื่อควำมเป็นสิริมงคลและมีควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำง

17 พฤศจิกำยน 2557 จัดท�ำพิธีฉลองควำมส�ำเร็จในกำรจัดท�ำ Financial Close 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2554  มีกำรลงนำม Memorandum of Understanding (MOU) ระหวำ่ง EGATi กับ People’s 

Committee of Quang Tri Province (PCQT) สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (เวียดนำม)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกควำม

เข้ำใจและก�ำหนดกรอบระหว่ำงทั้งสองฝ่ำยในกำรร่วมมือศึกษำแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้เชิงพำณิชย์

กำรเงิน เทคนิค และสิ่งแวดล้อมในกำรที่ EGATi จะเข้ำร่วมพัฒนำโครงกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝำ่ย หำกมีควำมเป็นไปได้

และข้อเสนอโครงกำรได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐบำลเวียดนำม  PCQT จะร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระทรวงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปได้

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว EGATi รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรส�ำรวจ ศึกษำควำมเหมำะสม ประเมินควำมเป็นไปได้

ในด้ำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำโครงกำร และส่งมอบรำยงำนเพื่อยื่นควำมประสงค์ในกำรด�ำเนินโครงกำรแก่ PCQT และ Ministry of 

Industry and Trade (MOIT)
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สรุปเหตุการณ์ส�าคัญ

12 สิงหำคม 2556   EGATi ได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐบำลเวียดนำมให้เป็นผู้พัฒนำโครงกำรและด�ำเนินกำรโครงกำร

ตำมรูปแบบ Build – Operate – Transfer (BOT) โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก MOIT และ 

PCQT

20 มกรำคม 2557  คณะผู้บริหำรของ EGATi ได้เดินทำงไปอวยพรปีใหม่แก่รัฐมนตรีของ MOIT และผู้บริหำร   

ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำกวำงจิ ณ กรุงฮำนอย และจังหวัด     

กวำงจิ

24 มิถุนำยน 2557   EGATi ได้ลงนำม MOU กับ รัฐมนตรีของ MOIT ที่กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม ซึ่งเป็นไป

ตำมทีก่ฎหมำยของประเทศเวยีดนำมก�ำหนด และเพือ่ก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนนิกำรโครงกำร 

ระหว่ำง MOIT และ EGATi เป็นกำรเริ่มพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำกวำงจิ 1 อยำ่งเป็นทำงกำร 

1 กรกฎำคม 2557   EGATi ได้ลงนำมจ้ำงบริษัท Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 

(PECC2) เพือ่จดัท�ำรำยงำนศกึษำควำมเหมำะสมและรำยงำนศกึษำผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม 

(Feasibility Study and Environmental Impact Assessment Report (F/S & EIA)) 

เพื่อเสนอรัฐบำลเวียดนำมภำยในเดือนธันวำคม 2557

11 กรกฎำคม 2557   EGATi ได้ลงนำม MOU กับ PCQT ที่จังหวัดกวำงจิ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และก�ำหนด

ขอบเขตกำรด�ำเนินกำรโครงกำรระหว่ำง PCQT และ EGATi 

31 กรกฎำคม 2557  คณะผู้บริหำรของ EGATi ได้เดินทำงเข้ำพบประธำน PCQT และหน่วยงำนรำชกำรที่จังหวัด

กวำงจิเพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกวำงจิ
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โครงการไฟฟ้าพลังน�า้สาละวินตอนบน (มายตง) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2553 EGATi ได้ร่วมลงนำมบันทึกควำมเขำ้ใจเพื่อร่วมกันพัฒนำโครงกำร 3 ฝ่ำย กับ China 

Three Gorges Corporation (CTGC) และ International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำสำละวินตอนบน (มำยตง) ที่สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (เมียนมำ) ซึ่ง 

EGATi มหีน้ำทีศ่กึษำเกีย่วกับสำยส่ง และส่วนอืน่ๆ ของโครงกำรเพือ่สำมำรถเชือ่มโยงกบัระบบไฟฟ้ำของประเทศไทย และกำรจัดหำ

เงินทุนในกรณีที่จ�ำเป็น รวมทั้งมีหน้ำที่ร่วมกับ CTGC ที่จะรับผิดชอบในเรื่อง Environmental Impact Assessment Report (EIA 

Report) และ Operation and Maintenance 

ทั้งนี้ผู้ร่วมพัฒนำโครงกำรจะต้องจัดท�ำและน�ำส่ง Feasibility Study ต่อรัฐบำลเมียนมำ และหำกได้รับควำมเห็นชอบจึง

จะมีกำรเจรจำและลงนำมบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: MOA) และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนต่อไป
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สรุปเหตุการณ์ส�าคัญ

13 มกรำคม 2557  คณะผู้บริหำรของ EGATi เขำ้เยี่ยมคำรวะ ท่ำนพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครรำชทูตไทยประจ�ำ

กรุงย่ำงกุ้ง

15 มกรำคม 2557  ผู้ร่วมพัฒนำโครงกำรมำยตง เข้ำเยี่ยมคำรวะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังไฟฟ้ำเมียนมำ

7 มีนำคม 2557  ผู้ร่วมพัฒนำโครงกำรมำยตง เข้ำเยี่ยมคำรวะปลัดกระทรวงพลังงำนไทย

5 พฤษภำคม 2557  รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงพลงัไฟฟ้ำเมยีนมำ เข้ำร่วมประชมุกบัรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงพลงังำน

ไทย โดยกำรประชุมมีมติว่ำทั้ง 2 ประเทศจะสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำรมำยตง

23 พฤศจิกำยน 2557  คณะผู้บริหำรของ EGATi เขำ้เยี่ยมคำรวะ ท่ำนพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครรำชทูตไทยประจ�ำ

กรุงย่ำงกุ้ง เพื่อรำยงำนควำมกำ้วหน้ำโครงกำร

3 ธันวำคม 2557  ผู้บริหำรของ CTGC เข้ำเยี่ยมคำรวะผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และแนะน�ำ

ตัวผู้บริหำรใหม่ของโครงกำร

4 ธันวำคม 2557  ผู้ร่วมพัฒนำโครงกำรมำยตง เข้ำเยี่ยมคำรวะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนไทย

5 ธันวำคม 2557  EGATi ร่วมสนับสนุนสถำนเอกอัครรำชทูตไทย ประจ�ำกรุงย่ำงกุ้ง ในกำรจัดกิจกรรมงำน      

วันชำติ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีของบรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญและหมำยเหตุ    

เรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เช่นเดียวกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำร

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของ

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซ่ึงก�ำหนดให้

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อ

มั่นอยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถงึกำรใช้วธิกีำรตรวจสอบเพ่ือให้ได้มำซึง่หลกัฐำนกำรสอบบัญชีเก่ียวกบัจ�ำนวนเงนิและกำรเปิดเผยข้อมลู

ในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว    

ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงิน โดยถูกต้องตำมที่ควรของบริษัท              
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เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของ            

กำรควบคุมภำยในของบริษัท กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุ

สมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสม

เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเห็นว่ำ งบกำรเงนิข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และผลกำรด�ำเนนิงำน และกระแสเงนิสด ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญั

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

 (นำยอดิศร พัววรำนุเครำะห์)

 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินที่ 8

 (นำงกรรณำภรณ์ ด�ำรงกิจกำร)

 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.1 176,841,113.89    299,373,763.95    176,841,113.89    299,373,763.95    
เงินลงทุนชัว่คราว 6.2 1,254,000,000.00 2,080,000,000.00 1,254,000,000.00 2,080,000,000.00 
ลูกหน้ีการคา้ 6.4 3,000,669.00        -                       3,000,669.00        -                       
ลูกหน้ีอ่ืน 6.5 14,534,543.01      117,288,045.67    14,534,543.01      117,288,045.67    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6.6 1,613,429,472.02 80,356,207.57      1,613,429,472.02 80,356,207.57      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,061,805,797.92 2,577,018,017.19 3,061,805,797.92 2,577,018,017.19 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.7 884,511,323.89    314,477,232.53    926,155,812.80    302,311,110.00    
อุปกรณ์ 6.8 1,673,252.26        2,020,870.11        1,673,252.26        2,020,870.11        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6.9 2,699,767.36        465,905.19           2,699,767.36        465,905.19           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 888,884,343.51    316,964,007.83    930,528,832.42    304,797,885.30    

รวมสินทรัพย์ 3,950,690,141.43 2,893,982,025.02 3,992,334,630.34 2,881,815,902.49 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2557

ที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(นายสุนชยั  ค านูณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริษทั

งบการเงนิ

งบการเงิน
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 6.10 43,422,746.76      78,561,450.41      43,422,746.76      78,561,450.41      
เจา้หน้ีอ่ืน 6.11 366,761,701.60    20,499,744.95      366,761,701.60    20,499,744.95      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6.12 750,787.65           258,668.43           750,787.65           258,668.43           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 410,935,236.01    99,319,863.79      410,935,236.01    99,319,863.79      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6.13 1,566,521.00        1,124,566.00        1,566,521.00        1,124,566.00        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,566,521.00        1,124,566.00        1,566,521.00        1,124,566.00        

รวมหนีสิ้น 412,501,757.01    100,444,429.79    412,501,757.01    100,444,429.79    

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  6.14

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 310,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3,108,000,000.00 3,108,000,000.00 3,108,000,000.00 3,108,000,000.00 
หุ้นสามญั 125,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,254,000,000.00 -                       1,254,000,000.00 -                       

ทุนท่ีช าระแลว้
หุ้นสามญั 310,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3,108,000,000.00 3,108,000,000.00 3,108,000,000.00 3,108,000,000.00 
หุ้นสามญั 125,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,254,000,000.00 -                       1,254,000,000.00 -                       

ขาดทุนสะสม (897,340,637.03)   (332,592,007.29)   (782,167,126.67)   (326,628,527.30)   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 73,529,021.45      18,129,602.52      -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,538,188,384.42 2,793,537,595.23 3,579,832,873.33 2,781,371,472.70 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,950,690,141.43 2,893,982,025.02 3,992,334,630.34 2,881,815,902.49 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประธานกรรมการบริษทั

บริษทั กฟผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2557

ที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

(นายสุนชยั  ค านูณเศรษฐ)์

งบการเงินเฉพาะกจิการ
งบการเงิน
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2557 2556 2557 2556

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6.15 12,208,155.36    1,652,000.00      12,208,155.36    1,652,000.00      
รายไดอ่ื้น 6.16 63,251,521.67    103,263,311.89  63,251,521.67    103,263,311.89  

รวมรายได้ 75,459,677.03     104,915,311.89  75,459,677.03     104,915,311.89  
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 6.17 10,932,526.43    944,332.00         10,932,526.43    944,332.00         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6.18 520,065,749.97  170,722,171.92  520,065,749.97  170,722,171.92  

รวมค่าใช้จ่าย 6.19 530,998,276.40   171,666,503.92  530,998,276.40   171,666,503.92  
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (455,538,599.37) (66,751,192.03)  (455,538,599.37) (66,751,192.03)  

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (109,210,030.37) (5,963,479.99)    -                      -                     
ขาดทุนส าหรับปี (564,748,629.74) (72,714,672.02)  (455,538,599.37) (66,751,192.03)  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 55,399,418.93    18,129,602.52    -                      -                     
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 55,399,418.93    18,129,602.52    -                      -                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (509,349,210.81)  (54,585,069.50)  (455,538,599.37)  (66,751,192.03)  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 6.20 (1.76)                   (0.30)                  (1.42)                   (0.28)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

 

ทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(นายสุนชยั  ค านูณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริษทั

งบการเงนิ
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 หน่วย : บาท

องค์ประกอบอ่ืนของ
หมายเหตุ ทุนทีช่ าระแล้ว ขาดทุนสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น
จากการแปลงค่างบการเงนิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 370,000,000.00    (259,877,335.27)   -                                   110,122,664.73    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
การเพ่ิมทนุหุน้สามญั 2,738,000,000.00 -                        -                                   2,738,000,000.00 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        (72,714,672.02)     18,129,602.52                 (54,585,069.50)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 3,108,000,000.00 (332,592,007.29)   18,129,602.52                 2,793,537,595.23 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 3,108,000,000.00 (332,592,007.29)   18,129,602.52                 2,793,537,595.23 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
การเพ่ิมทนุหุน้สามญั 6.14 1,254,000,000.00 -                        -                                   1,254,000,000.00 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        (564,748,629.74)   55,399,418.93                 (509,349,210.81)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 4,362,000,000.00 (897,340,637.03)   73,529,021.45                 3,538,188,384.42 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

(นายสุนชยั  ค านูณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริษทั

บริษัท กฟผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย
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 หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ช าระแล้ว ขาดทุนสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 370,000,000.00    (259,877,335.27)   110,122,664.73    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
การเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 2,738,000,000.00 -                        2,738,000,000.00 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        (66,751,192.03)     (66,751,192.03)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,108,000,000.00 (326,628,527.30)   2,781,371,472.70 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 3,108,000,000.00 (326,628,527.30)   2,781,371,472.70 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
การเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 6.14 1,254,000,000.00 -                        1,254,000,000.00 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        (455,538,599.37)   (455,538,599.37)   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 4,362,000,000.00 (782,167,126.67)   3,579,832,873.33 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประธานกรรมการบริษทั

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(นายสุนชยั  ค านูณเศรษฐ)์
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนส าหรับปี (564,748,629.74)    (72,714,672.02)      (455,538,599.37)    (66,751,192.03)      
รายการปรับปรุงกระทบยอดขาดทุนส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 6.8 1,126,291.50         854,258.32            1,126,291.50         854,258.32            
ค่าตดัจ าหน่าย 6.9 159,048.38            106,204.59            159,048.38            106,204.59            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6.13 441,955.00            495,486.00            441,955.00            495,486.00            
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (23,166,854.49)      -                         (23,166,854.49)      -                         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 109,210,030.37     5,963,479.99         -                         -                         
ดอกเบ้ียรับ 6.16 (38,857,540.23)      (59,415,267.70)      (38,857,540.23)      (59,415,267.70)      

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (515,835,699.21)    (124,710,510.82)    (515,835,699.21)    (124,710,510.82)    
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

(3,000,669.00)        -                         (3,000,669.00)        -                         
72,021,458.04       (78,833,570.06)      72,021,458.04       (78,833,570.06)      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,533,073,264.45) (30,249,608.41)      (1,533,073,264.45) (30,249,608.41)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                         11,064,990.30       -                         11,064,990.30       

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (35,138,703.65)      17,847,726.08       (35,138,703.65)      17,847,726.08       
เจา้หน้ีอ่ืน 346,261,956.65     2,719,140.16         346,261,956.65     2,719,140.16         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 492,119.22            (78,716.37)             492,119.22            (78,716.37)             

(1,152,437,103.19) (77,530,038.30)      (1,152,437,103.19) (77,530,038.30)      
เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (1,668,272,802.40) (202,240,549.12)    (1,668,272,802.40) (202,240,549.12)    
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 34,937,764.82       26,943,306.60       34,937,764.82       26,943,306.60       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (1,633,335,037.58) (175,297,242.52)    (1,633,335,037.58) (175,297,242.52)    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัร่วม (623,844,702.80)    (302,311,110.00)    (623,844,702.80)    (302,311,110.00)    
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชัว่คราว 826,000,000.00     (2,029,577,253.32) 826,000,000.00     (2,029,577,253.32) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร 6.8 (778,673.65)           (1,121,476.05)        (778,673.65)           (1,121,476.05)        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6.9 (2,392,910.55)        (327,882.24)           (2,392,910.55)        (327,882.24)           
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 34,684,273.98       272,779.25            34,684,273.98       272,779.25            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 233,667,986.98     (2,333,064,942.36) 233,667,986.98     (2,333,064,942.36) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 6.14 1,254,000,000.00  2,738,000,000.00  1,254,000,000.00  2,738,000,000.00  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 1,254,000,000.00  2,738,000,000.00  1,254,000,000.00  2,738,000,000.00  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,134,400.54       -                         23,134,400.54       -                         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (122,532,650.06)    229,637,815.12     (122,532,650.06)    229,637,815.12     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 299,373,763.95     69,735,948.83       299,373,763.95     69,735,948.83       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี 6.1 176,841,113.89     299,373,763.95     176,841,113.89     299,373,763.95     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั กฟผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

ลูกหน้ีอ่ืน

ที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(นายสุนชยั  ค านูณเศรษฐ)์
ประธานกรรมการบริษทั

งบการเงนิ

ลูกหน้ีการคา้
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2557 

1.     ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั  กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“บริษทั”) เป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 18 
ธันวำคม 2550 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือเป็นตวัแทนของ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงทุนใน
โครงกำรต่ำงๆ เพ่ือกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำส่งเขำ้ประเทศเพ่ือควำมมัน่คงของระบบพลงังำนไฟฟ้ำ รวมทั้งลงทุนใน
โครงกำรต่ำงๆ ในต่ำงประเทศท่ีเก่ียวกบัพลงังำนไฟฟ้ำและธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบักิจกำรของ กฟผ. ท่ี
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ กฟผ. และประเทศโดยรวม บริษทัมีส ำนกังำนตั้งอยู่เลขท่ี 53 หมู่ท่ี 2 
ถนนจรัญสนิทวงศ ์ต ำบลบำงกรวย อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุรี 

2.     เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ในประเทศไทยท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรจดัรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมประกำศ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง “ก ำหนดรำยกำรย่อ ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554” ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554  
ออกตำมควำมในมำตรำ 11 วรรคสำมแห่งพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543  

หลกักำรบญัชีท่ีใช้อำจแตกต่ำงไปจำกหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงใชใ้นประเทศอ่ืน ดงันั้นงบกำรเงิน 
ของบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนโดยมิไดมี้จุดประสงค์ท่ีจะแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำร 
บญัชีท่ีรับรองทั่วไปท่ีก ำหนดไวใ้นประเทศอ่ืน ทั้งน้ีงบกำรเงินได้จัดท ำข้ึนด้วยข้อสมมติฐำนท่ีว่ำผูใ้ช้งบกำรเงิน 
มีควำมเขำ้ใจหลกักำรและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยแลว้ 

งบกำรเงินน้ีบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้รำยกำรบญัชีบำงประเภทท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนั
หรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

3.     กำรใช้ประมำณกำร 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในประเทศไทย ก ำหนดให้

ฝ่ำยบริหำรตอ้งประมำณกำรและให้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลกระทบต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีรำยงำนไวใ้นงบกำรเงิน รวมทั้งกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีใน
งบกำรเงิน ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกตวัเลขประมำณกำรถึงแมว้่ำฝ่ำยบริหำรไดจ้ดัท ำตวัเลขประมำณกำรข้ึน
จำกควำมเขำ้ใจในเหตุกำรณ์และส่ิงท่ีไดก้ระท ำไปในปัจจุบนัอยำ่งดีท่ีสุดแลว้ 
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4.     สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

4.1  เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
       เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมรวมถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั  ออมทรัพย ์

และประจ ำไม่เกิน 3 เดือน รวมทั้งตัว๋สญัญำใชเ้งินหรือตัว๋แลกเงินท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มีภำระผกูพนั 
4.2  บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุม
โดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัรวมถึงบริษทัย่อย และ
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั บริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั 

 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึง
เน้ือหำของควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจำรณำจำกลูกหน้ี

ท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยประมำณจำกจ ำนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัส้ินงวดตำมประวติักำรช ำระเงินและ
สถำนะทำงกำรเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั รวมทั้งพิจำรณำจำกอตัรำร้อยละตำมอำยุหน้ีของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 
หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  

        4.4    เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใชว้ิธีรำคำทุน และแสดงในงบกำรเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

  บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของบริษทัร่วมตำมสัดส่วนท่ีบริษทัมีส่วนไดเ้สียในก ำไรขำดทุนของ
บริษทัร่วม  

        4.5   อุปกรณ์  
  แสดงตำมรำคำทุน ณ วนัท่ีซ้ือหรือไดม้ำหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
  ค่ำเส่ือมรำคำ ค ำนวณโดยวิธีเสน้ตรง ตำมอำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท ดงัน้ี 

                   จ ำนวนปี 

  เคร่ืองใชส้ ำนกังำน        10 ปี 

  อุปกรณ์ส่ือสำร           5 ปี 

  คอมพิวเตอร์           3 ปี 

  ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืน รำคำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บคืน 
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     กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนในระหว่ำงงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของ
กำรปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยำ่งมีสำระส ำคญัจะแสดงไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย ์เม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำ
กำรปรับปรุงนั้นจะท ำใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชนก์ลบัคืนมำมำกกว่ำกำรใชป้ระโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพยน์ั้น 
และจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชนท่ี์เหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

  รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยค ำนวณโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดร้ับกบัรำคำ
ตำมบญัชีและแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน 

       4.6    สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เกิน 5 ปี โดยมีกำรทบทวน

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย และระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยทุกงวดปีบญัชี 

       4.7    รำยได้ดอกเบีย้ 

  รับรู้ตำมเกณฑส์ดัส่วนของเวลำ โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

4.8     ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
     ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งงวด  

4.9    ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 ภำระผูกพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนไดบ้นัทึกในงบกำรเงินดว้ยวิธีคิดลด

ท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 พนกังำน บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั จะไดรั้บเงินตอบแทนเม่ือเกษียณอำยุภำยใตก้ฎหมำยแรงงำน
ในประเทศไทยเม่ือมีกำรด ำเนินงำนหรือเม่ืออยู่ครบวำระกำรท ำงำนตำมขอ้ตกลงระหว่ำงบริษทัและพนกังำน หน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนกังำนเป็นหน้ีสินประเภท Defined benefit obligation ซ่ึงค ำนวณโดยวิธี Projected unit credit  
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  (Actuarial basis) อนัเป็นประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยในอนำคตค ำนวณคิดลดโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียของหลกัทรัพยรั์ฐบำลท่ีมีก ำหนดเวลำใกลเ้คียงกบัระยะเวลำ
ของหน้ีสินดงักล่ำว ค่ำใช ้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์จะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเพื่อกระจำยตน้ทุน
ตลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำน 

 บริษทัจะมีกำรทบทวนขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงจะทบทวน 
ทุก 3 ปี โดยจะรับรู้ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) ของ
ผลประโยชนพ์นกังำนหลงัออกจำกงำนในงบก ำไรขำดทุนในงวดท่ีเกิดผลก ำไรขำดทุน 

      4.10   กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
  บริษทัแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีจดัท ำงบกำรเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเงินบำทโดยแปลงค่ำ
สินทรัพย์และหน้ีสินด้วยอัตรำปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  และแปลงค่ำงบก ำไรขำดทุนโดยใช้อัตรำ
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แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งงวด ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรดงักล่ำว รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
แสดงจ ำนวนสะสมภำยใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

กำรแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รำยกำร และแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินใหเ้ป็น
เงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศและท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่ำว จะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

5.      มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต มีรำยละเอียดดงัน้ี 

   มผีลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2558 
-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ภำษีเงินได ้

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญำเช่ำ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง รำยได ้

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังำน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ 
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้ืม 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
 

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งงวด ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรดงักล่ำว รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
แสดงจ ำนวนสะสมภำยใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

กำรแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รำยกำร และแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินใหเ้ป็น
เงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศและท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่ำว จะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

5.      มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต มีรำยละเอียดดงัน้ี 

   มผีลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2558 
-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ภำษีเงินได ้

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญำเช่ำ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง รำยได ้

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังำน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ 
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้ืม 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชนเ์ม่ือออกจำกงำน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2557)  

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2557)  

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 
   (ปรับปรุง 2557)  และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง 
   (ปรับปรุง 2557)  ทรัพยำกรแร่ 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
   (ปรับปรุง 2557) 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน

กิจกำรอ่ืน 
-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10    เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีท่ีไม่มี 
 (ปรับปรุง 2557)  ควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรม 
  ด ำเนินงำน 

 
 

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งงวด ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรดงักล่ำว รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
แสดงจ ำนวนสะสมภำยใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

กำรแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รำยกำร และแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินใหเ้ป็น
เงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศและท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่ำว จะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

5.      มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต มีรำยละเอียดดงัน้ี 

   มผีลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2558 
-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ภำษีเงินได ้

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญำเช่ำ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง รำยได ้

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังำน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ 
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้ืม 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชนเ์ม่ือออกจำกงำน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

-  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2557)  

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2557)  

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 
   (ปรับปรุง 2557)  และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง 
   (ปรับปรุง 2557)  ทรัพยำกรแร่ 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
   (ปรับปรุง 2557) 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 

-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน

กิจกำรอ่ืน 
-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10    เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีท่ีไม่มี 
 (ปรับปรุง 2557)  ควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรม 
  ด ำเนินงำน 
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-   กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เ ร่ือง สญัญำเช่ำด ำเนินงำน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
   (ปรับปรุง 2557) 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภำษีเงินได ้– กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ  
   (ปรับปรุง 2557) ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึน 
   (ปรับปรุง 2557) ตำมรูปแบบกฎหมำย 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำน 
   (ปรับปรุง 2557) บริกำร 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รำยได ้– รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   (ปรับปรุง 2557) บริกำรโฆษณำ 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
   (ปรับปรุง 2557) 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1    เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก 
   (ปรับปรุง 2557) กำรร้ือถอน กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลำ้ยคลึงกนั 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4    เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 
   (ปรับปรุง 2557) สญัญำเช่ำหรือไม่ 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5    เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน  
   (ปรับปรุง 2557) กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7    เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน 
   (ปรับปรุง 2557) กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี 
เงินเฟ้อรุนแรง 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10    เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
   (ปรับปรุง 2557)  

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12    เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
   (ปรับปรุง 2557)  

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13    เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2557)  
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-   กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เ ร่ือง สญัญำเช่ำด ำเนินงำน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
   (ปรับปรุง 2557) 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภำษีเงินได ้– กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ  
   (ปรับปรุง 2557) ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึน 
   (ปรับปรุง 2557) ตำมรูปแบบกฎหมำย 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำน 
   (ปรับปรุง 2557) บริกำร 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รำยได ้– รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   (ปรับปรุง 2557) บริกำรโฆษณำ 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
   (ปรับปรุง 2557) 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1    เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก 
   (ปรับปรุง 2557) กำรร้ือถอน กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลำ้ยคลึงกนั 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4    เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 
   (ปรับปรุง 2557) สญัญำเช่ำหรือไม่ 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5    เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน  
   (ปรับปรุง 2557) กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7    เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน 
   (ปรับปรุง 2557) กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี 
เงินเฟ้อรุนแรง 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10    เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
   (ปรับปรุง 2557)  

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12    เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
   (ปรับปรุง 2557)  

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13    เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2557)  
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-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14    เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำร
ผลประโยชน ์ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสมัพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ผลประโยชนข์องพนกังำน 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15    เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
   (ปรับปรุง 2557) 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17    เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
   (ปรับปรุง 2557)  

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18    เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2557) 

-  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20    เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผิวดิน 

   มผีลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2559 
-  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญำประกนัภยั 
   (ปรับปรุง 2557)  

ผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ำหำกมีกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงักล่ำวขำ้งตน้มำใช้ปฏิบติัจะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินท่ีจะน ำเสนอในปีท่ีเร่ิมใช ้

6.    ข้อมูลเพิม่เตมิ  

6.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2557 2556

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 1,000.00                  1,000.00                  

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 20,211,413.81         2,372,763.95           

เงินฝากธนาคารประจ าไม่เกิน 3 เดือน 76,628,700.08         277,000,000.00       

ใบรับเงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน 80,000,000.00         20,000,000.00         
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 176,841,113.89       299,373,763.95       
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6.2 เงนิลงทุนช่ัวคราว ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2557 2556

เงินฝากธนาคารเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน -                            2,080,000,000.00     

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือน 1,254,000,000.00     -                            
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว 1,254,000,000.00     2,080,000,000.00     

 

6.3 รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กบับริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไทย

บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั สปป. ลาว เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุ้นร้อยละ 30

ลกัษณะความสัมพันธ์

เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100

 
รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท
2557 2556

6.3.1 ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย

บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั 3,000,669.00     -                     

6.3.2 ลูกหนีอ่ื้น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 497,200.00        20,509.00          
บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั 189,222.62        83,153,578.53   

6.3.3 เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 41,160,138.55   60,535,335.32   
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หน่วย : บาท
2557 2556

6.3.4 เจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย

เจ้าหนีอ่ื้น
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 310,986.01        499,396.47        
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 703,075.34        508,102.57        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 10,881,932.06   14,434,789.16    

 

6.3.5 รายได้ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย

บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั 13,772,048.23   45,486,865.37   

6.3.6 ต้นทุนการให้บริการ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8,648,195.84     -                     

6.3.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 16,108,194.10   16,009,817.73   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 9,681,801.76     12,191,940.74    

6.4 ลูกหนีก้ารค้า  ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2557 2556
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6.3.1)

บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั

งานรับจา้งบริษทัร่วมทนุ 3,000,669.00     -                     
3,000,669.00     -                     
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6.5 ลูกหนีอ่ื้น ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2557 2556
ลูกหน้ีอ่ืน - บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6.3.2)

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 497,200.00          20,509.00            
บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั 189,222.62          83,153,578.53     

686,422.62          83,174,087.53     
ลูกหน้ีอ่ืน - บคุคลหรือกิจการอ่ืน 6,117,128.69       1,168,008.69       
ลูกหน้ีอ่ืน - คา่ตัว๋เคร่ืองบินรอตรวจสอบ 11,980.00            -                       
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,505,106.87       -                       
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ 2,213,904.83       32,945,949.45     
รวมลูกหนีอ่ื้น 14,534,543.01     117,288,045.67   

 

6.6 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2557 2556
เงินฝากธนาคารประจ า ค ้าประกนั L/G 1,612,461,145.68    80,000,000.00       
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 968,326.34              356,207.57            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 1,613,429,472.02    80,356,207.57       

 
   
   เงินฝำกธนำคำร BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH อำยุ 1 ปี จ ำนวน 49.141 ลำ้นเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมำณ 1,612.46 ลำ้นบำท (ใช้อตัรำแลกเปลี่ยนซ้ือถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 1 เหรียญสหรัฐ 
เท่ำกบั 32.8128 บำท) เป็นหลกัประกนัในกำรออก Standby letter of credit : SBLC เพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนัเงินลงทุน
ส่วนท่ียงัไม่ไดช้ ำระใหก้บั บริษทั ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 10.2 
 
 
 
 
 

        6.7    เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
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  ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2557 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ ำนวน 926.16 ลำ้นบำท โดยลงทุนในบริษทั 
ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจ ำกดัจดัตั้งและจดทะเบียนในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มีผูถื้อหุ้น
ประกอบดว้ย บริษทั KPIC Netherlands B.V. (KPN) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ Kansai Electric Power Company 
บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั และบริษทั Lao Holding State Enterprise (LHSE) มีสัดส่วนกำรถือหุ้น 
45 : 30 : 25 ตำมล ำดบั ดว้ยทุนจดทะเบียนคร้ังแรก  200  ลำ้นเหรียญสหรัฐ เรียกช ำระแลว้บำงส่วนโดยบริษทั กฟผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ช ำระแลว้เป็นเงิน 28.93 ลำ้นเหรียญสหรัฐ (ประมำณ 926.16 ลำ้นบำท) โดยบริษทัดงักล่ำว 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิต จดัใหไ้ดม้ำ จดัส่งหรือจ ำหน่ำยซ่ึงพลงังำนไฟฟ้ำ  

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม ตำมงบกำรเงนิรวม 
หน่วย : บาท

ช่ือกิจการ

บริษทัร่วม 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย
บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั 30.00       30.00       926,155,812.80   884,511,323.89   302,311,110.00   314,477,232.53   
รวม 926,155,812.80   884,511,323.89   302,311,110.00   314,477,232.53   

2557
สัดส่วนเงนิลงทุน

(ร้อยละ) 2556

 
ณ วนัท่ี 12 กนัยำยน 2557 บริษทั ไฟฟ้ำน ้ ำเง้ียบ 1 จ ำกดั ไดบ้รรลุควำมส ำเร็จในกำรเจรจำเงินกูก้บั

สถำบนักำรเงิน (Financial Close) เป็นผลให้สำมำรถเบิกเงินกู ้เพ่ือใชใ้นโครงกำรแทนกำรใชเ้งินลงทุนจำกผูถื้อหุ้น 
จนกวำ่สดัส่วนของเงินกูต่้อเงินลงทุนจะเป็น 71 : 29 ซ่ึงประมำณกำรวำ่เป็นช่วงปลำยปี 2558 

บริษทั ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั ไดจ้ดัท ำสญัญำตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง 2 รำยกำร คือ 
1. สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย ( Interest Rate Swap : IRS ) เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2557 เพ่ือป้องกนั 

  ควำมเส่ียงท่ีเกิดกำรผนัผวนจำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
2. สัญญำแลกเปล่ียนสกลุเงิน ( Cross Currency Swap : CCS ) เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2557 เพ่ือป้องกนัควำม

  เส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนของเงินกูส้กุลเงินบำทเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 

โดยปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีระหว่ำงประเทศ ฉบบัท่ี 39 เร่ือง Financial Instruments : Recognition and 
Measurement จำกกำรป้องควำมเส่ียงท ำให้เกิดผลขำดทุนจำกสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย จ ำนวน 14.712 
ลำ้นเหรียญสหรัฐ (ประมำณ 481.11 ลำ้นบำท) ในงบก ำไรขำดทุน และขำดทุนจ ำนวน 10.750 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 
(ประมำณ 351.55 ลำ้นบำท) ในรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและเกิดผลก ำไรจำกสัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงิน  
จ ำนวน 1.256 ลำ้นเหรียญสหรัฐ (ประมำณ 41.07 ลำ้นบำท) (ใช้อตัรำถวัเฉล่ียระหว่ำงงวด จ ำนวน 1 เหรียญสหรัฐ 
เท่ำกบั 32.7020 บำท) 

กำรจดัท ำงบกำรเงินตำมวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัมิไดรั้บรู้รำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกตรำสำรอนุพนัธ์ใน
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนจำกบริษทัร่วม เน่ืองจำกตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทยยงัมิได้
บงัคบัใชม้ำตรฐำนกำรบญัชีระหวำ่งประเทศ ฉบบัท่ี 39 เร่ือง Financial  Instruments : Recognition  and  Measurement  

 
 

6.5 ลูกหนีอ่ื้น ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2557 2556
ลูกหน้ีอ่ืน - บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6.3.2)

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 497,200.00          20,509.00            
บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั 189,222.62          83,153,578.53     

686,422.62          83,174,087.53     
ลูกหน้ีอ่ืน - บคุคลหรือกิจการอ่ืน 6,117,128.69       1,168,008.69       
ลูกหน้ีอ่ืน - คา่ตัว๋เคร่ืองบินรอตรวจสอบ 11,980.00            -                       
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,505,106.87       -                       
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ 2,213,904.83       32,945,949.45     
รวมลูกหนีอ่ื้น 14,534,543.01     117,288,045.67   

 

6.6 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2557 2556
เงินฝากธนาคารประจ า ค ้าประกนั L/G 1,612,461,145.68    80,000,000.00       
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 968,326.34              356,207.57            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 1,613,429,472.02    80,356,207.57       

 
   
   เงินฝำกธนำคำร BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH อำยุ 1 ปี จ ำนวน 49.141 ลำ้นเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมำณ 1,612.46 ลำ้นบำท (ใช้อตัรำแลกเปลี่ยนซ้ือถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 1 เหรียญสหรัฐ 
เท่ำกบั 32.8128 บำท) เป็นหลกัประกนัในกำรออก Standby letter of credit : SBLC เพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนัเงินลงทุน
ส่วนท่ียงัไม่ไดช้ ำระใหก้บั บริษทั ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 10.2 
 
 
 
 
 

        6.7    เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
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6.8 อุปกรณ์ ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

อุปกรณ์และ รวม
เคร่ืองใช้ส านกังาน

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 3,333,349.44         3,333,349.44     
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 778,673.65            778,673.65        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 4,112,023.09         4,112,023.09     
ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (1,312,479.33)        (1,312,479.33)    
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (1,126,291.50)        (1,126,291.50)    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (2,438,770.83)        (2,438,770.83)    
ราคาตามบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 2,020,870.11         2,020,870.11     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,673,252.26         1,673,252.26     

 

6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

โปรแกรม รวม
ส าเร็จรูป

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 605,932.44        605,932.44        
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 2,392,910.55     2,392,910.55     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,998,842.99     2,998,842.99     
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (140,027.25)       (140,027.25)       
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (159,048.38)       (159,048.38)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (299,075.63)       (299,075.63)       
ราคาตามบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 465,905.19        465,905.19        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2,699,767.36     2,699,767.36     
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6.10 เจ้าหนีก้ารค้า  ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2557 2556
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6.3.3)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คา่จา้งงานส ารวจ - โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าฮจัยี 40,211,860.09   40,211,860.09   
คา่จา้งงานส ารวจ - โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าน ้าเง้ียบ 1 -                     20,323,475.23   
งานจา้งบริหารจดัการบริษทั 478,640.96        -                     
คา่บริการงาน Key Managers Services 469,637.50        -                     

41,160,138.55   60,535,335.32   
เจ้าหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกจิการอ่ืน

คา่จา้งท่ีปรึกษา 2,262,608.21     18,026,115.09   
2,262,608.21     18,026,115.09   

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 43,422,746.76   78,561,450.41   

 

6.11 เจ้าหนีอ่ื้น ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2557 2556
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6.3.4)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คา่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน 560,417.00        447,745.00        
คา่เช่ารถประจ าต  าแหน่งของผูบ้ริหาร 113,790.69        -                     
คา่ใชจ่้ายเดินทางพนกังาน กฟผ. 9,470.00            7,313.61            
คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 19,397.65          53,043.96          

703,075.34        508,102.57        
เจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6.3.4)

ผูบ้ริหาร 66,452.36          125,092.65        
เจา้หนา้ท่ี 244,533.65        374,303.82        

310,986.01        499,396.47        

 
 



83 
 

หน่วย : บาท
2557 2556

เจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลหรือกจิการอ่ืน
บคุคลอ่ืน 19,553.33            23,895.00           
กิจการอ่ืน 340,898,043.38   1,689,316.66      

340,917,596.71   1,713,211.66      
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6.3.4)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

งานจา้งบริหารจดัการบริษทั 11,286.36            6,702,500.16      
คา่บริการงาน Key Managers Services 1,520,901.00       -                      
คา่จา้งงานส ารวจ - โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าฮจัยี
       งานส ารวจถนนและพ้ืนท่ีท่ีตั้งโครงการ 7,517,497.50       7,536,383.00      
คา่จา้งท่ีปรึกษา - โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจิ
       งานท่ีปรึกษาจดัท ารายงานความเหมาะสม 1,573,950.00       -                      
คา่ใชจ่้ายเดินทาง 150,370.00          -                      
คา่เช่ารถประจ าต  าแหน่งของผูบ้ริหาร 106,168.97          195,906.00         
คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ 1,758.23              -                      

10,881,932.06     14,434,789.16    
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ  ประกอบดว้ย

คา่สอบบญัชี 350,000.00          144,000.00          
คา่จา้งท่ีปรึกษา 1,564,050.00       2,496,588.35       
คา่ใชจ่้ายพฒันาโครงการ 11,294,810.65     -                       
คา่ตอบแทนกรรมการ -                       175,000.00          
คา่เช่ารถประจ าต  าแหน่งของผูบ้ริหาร -                       110,905.50          
คา่จา้งเหมาบริการ 49,520.14            141,348.61          
คา่ใชจ่้ายพนกังาน 606,308.37          219,350.00          
คา่โทรศพัท์ 18,495.53            -                       
คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 64,926.79            57,052.63            

13,948,111.48     3,344,245.09       
รวมเจ้าหนีอ่ื้น 366,761,701.60   20,499,744.95     
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6.12 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2557 2556
เงินมดัจ ารับและเงินค ้าประกนั 276,736.98        -                     

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 474,050.67        258,668.43        
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 750,787.65        258,668.43        

 

         6.13   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
     ณ  วันท่ี  31 ธันวำคม 2557 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท
2557 2556

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัตน้ปี 1,124,566.00     629,080.00        
ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 493,616.00        471,582.00        
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 42,734.00          23,904.00          
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (94,395.00)         -                     
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี 1,566,521.00     1,124,566.00     

 

    ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท
2557 2556

ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 493,616.00        471,582.00        
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 42,734.00          23,904.00          
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (94,395.00)         -                     
รวม 441,955.00        495,486.00        

 
   ในปี 2557 บริษทัไดท้บทวนขอ้สมมติฐำนกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
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 ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ร้อยละต่อปี

อตัราคิดลด 3.8
อตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 3
อตัราการลาออกของพนกังาน 4 ส าหรับพนกังานอายไุม่เกิน 49 ปี

0 ส าหรับพนกังานอาย ุ50 ปีข้ึนไป
อตัราการข้ึนเงินเดือนของพนกังาน 7-8
อตัรามรณะ ใชต้าราง TMO08 (ตารางมรณะไทยปี 2551)  

        6.14   ทุนเรือนหุ้น 
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียนมูลค่ำ 3,108 ลำ้นบำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 310.80 ลำ้นหุ้น 

มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท และช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2557 บริษทัไดเ้รียกช ำระเงินค่ำหุน้เพิ่มทุน
และรับช ำระจำกผูถื้อหุน้เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,254 ลำ้นบำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียนมูลค่ำ 4,362 ลำ้นบำท เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 436.20 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท และช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ โดย กฟผ. ถือหุน้ในสัดส่วน 99.99%  และในส่วนท่ีเหลือเป็นของ กฟผ. 
โดยมอบหมำยใหผู้บ้ริหำร กฟผ. ถือแทน    
        6.15   รำยได้จำกกำรให้บริกำร ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท
2557 2556

รายได้จากการให้บริการ - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6.3.5)
บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั

งานรับจา้งบริษทัร่วมทนุ 12,208,155.36      1,652,000.00        
12,208,155.36      1,652,000.00                     

        6.16   รำยได้อ่ืน ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท

2557 2556
รายได้อ่ืน - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6.3.5)
บริษทั ไฟฟ้าน ้าเง้ียบ 1 จ ากดั

รายไดรั้บคืนจากค่าพฒันาโครงการ 1,563,892.87        43,834,865.37      
1,563,892.87        43,834,865.37      

ดอกเบ้ียรับ 38,857,540.23      59,415,267.70      
รายไดค้่าปรับ 9,999.22               -                        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 22,175,252.11      -                        
รายไดอ่ื้นๆ 644,837.24           13,178.82             
รวมรายได้อ่ืน 63,251,521.67      103,263,311.89          
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          6.17   ต้นทุนกำรให้บริกำร ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท

2557 2556
ต้นทุนการให้บริการ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6.3.6)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ค่าบริการงาน Key Managers Services 8,648,195.84         -                         
8,648,195.84         -                         

งานรับจา้งบริษทัร่วมทนุ 2,284,330.59         944,332.00            
รวมต้นทุนการให้บริการ 10,932,526.43       944,332.00            

 

6.18 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2557 2556
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - บุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6.3.7)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

งานจา้งบริหารจดัการบริษทั 6,391,979.01        10,372,506.34      
ค่าเช่ารถประจ าต  าแหน่งของผูบ้ริหาร 1,533,598.25        687,710.40           
ค่าจา้งงานส ารวจ - โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าฮจัยี

งานส ารวจถนนและพ้ืนท่ีท่ีตั้งโครงการ 182,274.50           179,974.00           
ค่าจา้งท่ีปรึกษา - โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าสาละวินตอนบน (มายตง)

งานศึกษาระบบไฟฟ้า -                        951,750.00           
ค่าจา้งท่ีปรึกษา - โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจิ

งานท่ีปรึกษาจดัท ารายงานความเหมาะสม 1,573,950.00        -                        
9,681,801.76        12,191,940.74      

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 16,108,194.10      16,009,817.73      
25,789,995.86      28,201,758.47      

ค่าใชจ่้ายบคุลากร 55,937,899.29      41,051,948.21      
ค่าจา้งท่ีปรึกษา 42,950,041.30      50,999,902.21      
ค่าจา้งงานส ารวจ -                        1,787,400.00        
ค่าใชจ่้ายพฒันาโครงการ 365,657,482.91    27,177,684.36      
ค่าบริหารงานบริษทัร่วมทนุ/ในเครือ 4,057,515.86        4,324,866.39        
ค่าจา้งอ่ืนๆ 6,848,156.56        1,039,361.74        
ค่าใชจ่้ายเดินทางคณะกรรมการบริษทั 5,362,224.70        4,426,963.04        
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                        87,430.22             
อ่ืนๆ 13,462,433.49      11,624,857.28      
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 520,065,749.97    170,722,171.92    
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        6.19   ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท

2557 2556
คา่ใชจ่้ายพนกังาน 72,269,691.64     56,881,895.68     
คา่จา้งบคุคลภายนอก 66,594,597.21     64,870,888.11     
คา่ใชจ่้ายพฒันาโครงการ 365,657,482.91   27,285,214.20     
คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 26,476,504.64     22,628,505.93     
รวมค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 530,998,276.40   171,666,503.92   

 
         6.20   ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556
ขาดทนุสุทธิท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น (564,748,629.74)   (72,714,672.02)     (455,538,599.37)   (66,751,192.03)     
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 320,419,726.03    241,787,397.26    320,419,726.03    241,787,397.26    
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (1.76)                      (0.30)                      (1.42)                      (0.28)                      

งบการเงนิ งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

 
7.      บันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding : MOU) และบันทึกข้อตกลง (Memorandum of           
        Agreement : MOA) 

7.1  กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจเพ่ือร่วมกันพัฒนำโครงกำร (Joint Development Memorandum of  
Understanding : JD-MOU) โครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ำ้สำละวนิตอนบน (มำยตง) 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2553 บริษทัไดร่้วมลงนำมบนัทึกควำมเขำ้ใจเพ่ือร่วมกนัพฒันำโครงกำร 3 ฝ่ำย กบั 

1.  China Three Gorges Corporation (CTGC) 
2.  International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC) 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือร่วมกนัพฒันำโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ้ ำสำละวินตอนบน (มำยตง) ท่ีสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ ซ่ึงบริษทัมีหนำ้ท่ีศึกษำเก่ียวกบัสำยส่ง และส่วนอ่ืนๆ ของโครงกำรเพ่ือสำมำรถเช่ือมโยงกบัระบบ
ไฟฟ้ำของประเทศไทย และกำรจดัหำเงินทุนในกรณีท่ีจ ำเป็น รวมทั้งมีหนำ้ท่ีร่วมกบั CTGC ท่ีจะรับผิดชอบในเร่ือง 
EIA และ O&M 
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ทั้งน้ีผูร่้วมพฒันำโครงกำรจะตอ้งจดัท ำและน ำส่ง Feasibility Study ต่อรัฐบำลสหภำพเมียนม่ำร์ และหำก
ไดรั้บควำมเห็นชอบจึงจะมีกำรเจรจำและลงนำมบนัทึกขอ้ตกลง (MOA) และจดัตั้งบริษทัร่วมทุนต่อไป 

 7.2    กำรลงนำมควำมร่วมมือในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนกวำงจ ิในประเทศเวยีดนำม 

     เม่ือวนัท่ี 8 ธันวำคม 2554 มีกำรลงนำม MOU ระหว่ำงบริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั กบั People’s 
Committee of Quang Tri Province (PCQT) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบนัทึกควำมเขำ้ใจและก ำหนดกรอบระหว่ำงทั้งสอง
ฝ่ำยในกำรร่วมมือศึกษำแลกเปล่ียนขอ้มูลควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดเ้ชิงพำณิชย  ์กำรเงิน เทคนิค และ
ส่ิงแวดลอ้มในกำรท่ีบริษทัจะเขำ้ร่วมพฒันำโครงกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัทั้งสองฝ่ำย หำกมีควำมเป็นไปไดแ้ละ
ขอ้เสนอโครงกำรไดรั้บกำรอนุมติัจำกรัฐบำลเวียดนำม PCQT จะร่วมมือกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกระทรวงต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนบัสนุนใหบ้ริษทัสำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปได ้   

    เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่ำว บริษทัรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรส ำรวจ ศึกษำควำมเหมำะสม ประเมิน
ควำมเป็นไปไดใ้นดำ้นต่ำงๆ ในกำรพฒันำโครงกำร และส่งมอบรำยงำนเพ่ือยื่นควำมประสงค์ในกำรด ำเนินโครงกำร
แก่  PCQT, Ministry of Industry and Trade, Government of Vietnam (MOIT) 

  ทั้งน้ี แต่ละฝ่ำยรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนของตวัเอง (Internal Costs) และทั้งสองฝ่ำยเห็นควรให้บริษทั 
หรือบริษทัร่วมทุนท่ีจดัตั้งข้ึนรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ (External Costs) โดยวิธีกำรช ำระเงินค่ำพฒันำโครงกำรและ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ (External Costs) และสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งภำยใต ้MOU ฉบบัน้ี ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกบริษทั   

   เม่ือวนัท่ี 12 สิงหำคม 2556 บริษทัได้รับกำรอนุมติัจำกรัฐบำลเวียดนำมให้เป็นผูพ้ฒันำโครงกำรและ
ด ำเนินกำรโครงกำรตำมรูปแบบ Build – Operate – Transfer (BOT) โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก MOIT และ PCQT 

   เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหช้ะลอกำรลงนำม MOU ระหว่ำงบริษทั กบั Ministry 
of Industry and Trade (MOIT) เป็นเวลำประมำณ 6 เดือน เพ่ือหำแนวทำงแกไ้ขเก่ียวกบัสดัส่วนกำรถือหุน้ในโครงกำร 

  เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2557 บริษทัไดล้งนำม MOU ร่วมกบั MOIT ท่ีกรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม ซ่ึงเป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยของประเทศเวียดนำมก ำหนด และเพ่ือก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินกำรโครงกำร ระหวำ่ง  MOIT  และบริษทั 

  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2557 บริษทัไดล้งนำมสัญญำจำ้ง Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 
(PECC2) เพ่ือจดัท ำรำยงำนศึกษำควำมเหมำะสมและรำยงำนศึกษำผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (Feasibility Study and 
Environmental Impact Assessment Report (F/S & EIA)) เพ่ือเสนอรัฐบำลเวียดนำมภำยในเดือนธนัวำคม 2557 

  เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2557 บริษทัได้ลงนำม MOU ร่วมกับ PCQT ท่ีจังหวดักวำงจิ เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์และก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินกำรโครงกำรระหวำ่ง PCQT และบริษทั 
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        7.3    กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA)  โครงกำรร่วมทุนไฟฟ้ำพลงัน ำ้ฮัจย ี

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2549 ได้มีกำรลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ 2 ฝ่ำยระหว่ำง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย และ Sinohydro Corporation Limited the People’s Republic of China (SINOHYDRO) โดยมีวตัถุประสงค์
ท่ีจะร่วมมือกนัพฒันำ ลงทุน และบริหำรโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ้ำฮจัยีในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 

  ต่อมำเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2550 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยไดจ้ดัตั้งบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้และมีหนงัสือขอควำมเห็นชอบจำกกระทรวงพลงังำนเพ่ือใหบ้ริษทั 
กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผูด้  ำเนินกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำฮจัยี สืบต่อจำก กฟผ. และกระทรวง
พลงังำนเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2551 

  ต่อมำผูร่้วมพฒันำทั้งสองฝ่ำยไดต่้ออำยุบนัทึกควำมเขำ้ใจดงักล่ำวออกไป 3 ฉบบั คือฉบบัท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 
25 เมษำยน 2550 ฉบบัท่ี 2 วนัท่ี 10 มีนำคม 2551 และฉบบัท่ี 3 วนัท่ี 25 ธันวำคม 2551 ซ่ึงฉบบัสุดทำ้ย มีอำยุ 2 ปี
นบัจำกวนัลงนำม และเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2553 บริษทัจึงไดมี้กำรลงนำมบนัทึกควำมเขำ้ใจฉบบัท่ี 4 กบั Sinohydro 
Corporation Limited (บริษทั Sinohydro) เพ่ือต่ออำยุบนัทึกควำมเขำ้ใจฉบบัเดิมออกไปอีกจนถึงมีกำรท ำสัญญำ Joint 
Venture Agreement รวมทั้งมีกำรแกไ้ขเง่ือนไขบำงประกำรในกำรบนัทึกควำมเขำ้ใจ 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2553 บริษทัไดร่้วมลงนำมบนัทึกขอ้ตกลง (MOA) 4 ฝ่ำย กบั 
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) 

  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมศึกษำควำมเหมำะสมดำ้นวิศวกรรมและกำรลงทุนพฒันำโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ้ำฮจัยี  

8.   สินทรัพย์ที่อำจเกดิขึน้ 

8.1  กำรรับเงินส ำหรับค่ำใช้จ่ำยศึกษำควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรมและกำรศึกษำ EIA โครงกำรไฟฟ้ำ
พลังน ำ้ฮัจยี จ ำนวน 4.42 ลำ้นเหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 145.03 ลำ้นบำท (ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนซ้ือถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 
30 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ำกบั 32.8128 บำท) จำก Project Company  

    กำรรับเงินส ำหรับกำรจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำโครงกำรท่ีไดรั้บกำรเห็นชอบจำก Management Committee 
ของโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ้ ำฮจัยี ซ่ึงสำมำรถเรียกช ำระจำก Project Company ไดใ้นภำยหลงัเม่ือมีกำรจดัตั้ง Project 
Company ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  มีจ ำนวนเงิน 26.52 ลำ้นบำท (ประมำณ 0.81 ลำ้นเหรียญสหรัฐ) 

                  จำกกำรประชุม ระหว่ำง กฟผ. กบั บริษทั Sinohydro ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุน ระหว่ำงวนัท่ี 2 - 10 สิงหำคม 2549 
โดยทั้ งสองฝ่ำยแบ่งควำมรับผิดชอบในกำรพฒันำโครงกำรร่วมกัน รวมทั้ งค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดข้ึนจำกงำนใน
ควำมรับผิดชอบนั้น สำมำรถเรียกช ำระจำก Project Companyไดใ้นภำยหลงักำรจดัตั้ง Project Company และต่อมำ
กระทรวงพลงังำนให้ควำมเห็นชอบให้บริษทั กฟผ . อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผูด้  ำเนินกำรโครงกำรสืบต่อจำก 
กฟผ. เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2551 
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       8.2  กำรรับเงินส ำหรับกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรที่ได้ รับกำรเห็นชอบจำก Management 
Committee ของโครงกำรไฟฟ้ำพลังน ้ำสำละวินตอนบน (มำยตง) ซ่ึงสำมำรถเรียกช ำระจำก Project Company ไดใ้น
ภำยหลงัเม่ือมีกำรจดัตั้ง Project Company ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 375.33 ลำ้นบำท (ประมำณ 11.44 
ลำ้นเหรียญสหรัฐ) 

   ตำมบนัทึกควำมเขำ้ใจเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2553 บริษทัไดร่้วมลงนำมเพ่ือร่วมกนัพฒันำโครงกำร 3 ฝ่ำย 
ตกลงแบ่งควำมรับผิดชอบในกำรพฒันำโครงกำรร่วมกนั รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยท่ีจะเกิดข้ึนจำกงำนในควำมรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่ำย ซ่ึงสำมำรถเรียกช ำระจำก Project Company ไดใ้นภำยหลงัเม่ือมีกำรจดัตั้ง Project  Company ตำมท่ีกล่ำวไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 7.1 

  8.3   กำรรับเงินส ำหรับกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกวำงจิ ท่ีผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดยบริษทับญัชีท่ีมีช่ือเสียงระดบัสำกลและ Ministry of Industry and Trade (MOIT) ยอมรับตำมเง่ือนไข 
ของสัญญำ BOT จะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนรำคำโครงกำร (Project’s investment capital) โดยจะน ำไปรวมเป็น 
ทุนจดทะเบียน BOT Company และใชใ้นกำรลงทุนภำยหลงัจำกกำรลงนำมสัญญำเงินกู ้(Financial Close) แลว้เสร็จ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 52.35 ลำ้นบำท (ประมำณ 1.60 ลำ้นเหรียญสหรัฐ) 

     ตำมบนัทึกควำมเขำ้ใจเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2557 บริษทัร่วมลงนำมกบั Ministry of Industry and Trade 
(MOIT) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 7.2 

9.  หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกงำนโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ้ำฮจัยี เป็นค่ำใชจ่้ำยก่อน

มีกำรจดัตั้งบริษทั เป็นจ ำนวนเงิน 80.862 ลำ้นบำท 

 โดยใหบ้ริษทัคืนเงินให ้กฟผ. เม่ือมีกำรจดัตั้ง Project Company และเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนหลงัมีกำร
จดัตั้ง  Project Company โดยใหช้ ำระเม่ือบริษทัมีควำมพร้อมในกำรจ่ำยเงิน 

10.  ภำระผูกพนั 
   บริษทัมีภำระผูกพนัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  ดงัน้ี 

 10.1  สัญญำซ้ือจ้ำง 

       สัญญำจำ้งท่ีปรึกษำจ ำนวน 7 สัญญำ วงเงินตำมสัญญำประมำณ 341.91 ลำ้นบำท จ ำนวนเงินคงเหลือตำม
สัญญำประมำณ 277.40 ลำ้นบำท                  

         10.2  สัญญำค ำ้ประกนั 
  สญัญำค ้ำประกนัเงินลงทุน (Standby letter of credit : SBLC) ในบริษทั ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั ระหว่ำงบริษทั
กบั เจำ้หน้ีเงินกู ้(Lender) อำย ุ1 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 26 สิงหำคม 2558) วงเงินรวมจ ำนวน 72.51 ลำ้นเหรียญสหรัฐ โดยมีเงิน
ฝำกประจ ำค ้ำประกนั จ ำนวน 49.141 ลำ้นเหรียญสหรัฐ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 6.6 
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  10.3  สัญญำจ ำน ำหุ้น 
 กำรจ ำน ำหุน้ในบริษทั ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั 
 บริษทั ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั ไดรั้บสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือน ำมำใชเ้ป็นเงินทุนสนบัสนุนกำรด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวในปี 2557 โดยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำ
ขอ้ตกลงร่วม (Common Terms Agreement) ฉบบัลงวนัท่ี 15 สิงหำคม 2557 และเอกสำรเก่ียวกบักำรใหสิ้นเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัว่ำ “เอกสำรทำงกำรเงิน”) กบัสถำบนักำรเงินซ่ึงเป็นคู่สัญญำภำยใตเ้อกสำรทำงกำรเงินนั้น 
โดยเอกสำรทำงกำรเงินไดก้ ำหนดเง่ือนไขใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั จ ำน ำหุน้ทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่
ในบริษทั ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั และวำงหลกัประกนัสินเช่ือเป็นสิทธิในเงินปันผล และสิทธิอ่ืน ดอกผลและผลประโยชน์
ทั้งหมดอนัเกิดจำกหุน้ดงักล่ำวไวแ้ก่สถำบนักำรเงินผูใ้หกู้ข้องบริษทั ไฟฟ้ำน ้ำเง้ียบ 1 จ ำกดั และเจำ้หน้ีมีประกนัรำยอ่ืน 
ดงันั้น บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั จึงไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจ ำน ำหุน้ของบริษทั ฉบบัลงวนัท่ี 15 สิงหำคม 2557 กบั
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (ในฐำนะตวัแทนหลกัประกนัตำมกฎหมำยลำว มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนเจำ้หน้ีมี
ประกนั) โดยตกลงจ ำน ำหุ้นทั้งหมดในบริษทั ไฟฟ้ำน ้ ำเง้ียบ 1 จ ำกดั ท่ีบริษทัถืออยู่ไวแ้ก่ตวัแทนหลกัประกนัตำม
กฎหมำยลำว (กระท ำกำรในนำมเจำ้หน้ีมีประกนั)  กำรจ ำน ำหุน้น้ีจะไถ่ถอนไดก้็ต่อเม่ือไดมี้กำรช ำระหน้ีมีประกนัแก่
เจำ้หน้ีมีประกนัครบถว้นทั้งหมดแลว้ตำมขอ้ก ำหนดของเอกสำรทำงกำรเงิน 

11.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
  เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2558 บริษทัไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้เพ่ิมทุนจำก กฟผ. จ ำนวน 1,746 ลำ้นบำท และเม่ือวนัท่ี 
4 กุมภำพนัธ์ 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำว จ ำนวน 174.60 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท ท ำให้บริษทัมี    
ทุนจดทะเบียนมูลค่ำ 6,108 ลำ้นบำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 610.80 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท และช ำระเตม็มูลค่ำแลว้  

12.  กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 
           งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมของบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2558 
 
 

 
(นำยสุนชยั  ค ำนูณเศรษฐ)์ 
ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้ให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ส�ำหรับปีบัญชี 2557 โดย

มีค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำย ดังนี้ ค่ำธรรมเนียมตรวจสอบงบกำรเงิน ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ�ำปี 2557 เป็นเงิน 200,000 

บำท  ค่ำธรรมเนียมสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส ไตรมำสละ 100,000 บำท รวม 3 ไตรมำส เป็นเงิน 300,000 บำท และ            

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดท�ำงบกำรเงินฉบับค�ำแปลภำษำอังกฤษ เป็นเงิน 50,000 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บำท




