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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นน�าเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ ที่ได้รับความเชื่อถือ 
ในระดับสากล”

พันธกิจ
 พัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุน ธุรกิจด้าน 

พลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทย 

 สร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่
องค์กร และ กฟผ.

 ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศ 
ที่ไปลงทุน

ค่านิยมองค์กร EGATi

Energetic ตื่นตัว คิดและกลาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทันกาลและตลอดเวลา เพื่อพัฒนาองคกรใหดีขึ้น 
อยางตอเนื่อง โดยไมยอทอ ไมหมดกําลังใจที่จะตอสูกับปญหาและอุปสรรค

Goal Oriented ปฏิบัติงานอยางทุมเทและเสียสละเพื่อองคกร ตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม
ของคูคา โดยวิธีการโนมนาว เจรจา ตอรองเพื่อผลสําเร็จทางธุรกิจ

Accountability มวีนิยัในการทาํงาน ปรบัปรงุพฒันาตนเอง มุงเนนคุณภาพของงาน และสํานกึในหนาที่ 
ที่รับผิดชอบ

Trust & Team มีความเชื่อมั่นในองคกร เพื่อนรวมงานและทีมงาน ยอมรับในความคิดเห็น วิธีการทํางาน 
ตลอดจนความสามารถของแตละบุคคลที่แตกตางกัน เพื่อความสมบูรณและแข็งแกรงของทีม พรอมทั้ง 
มีความสามัคคีปรองดอง มุงสูเปาหมายเดียวกัน

Integrity ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือความถูกตองตามระเบียบ วินัย จรรยาวิชาชีพ ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได

E
G
A
T
I

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ค่านิยมองค์กร เป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์หลักของบริษัท 
Vision, Mission,  
Corporate values, Goals  
and Strategies of the Company

Mission
 To develop, acquire, invest and co-invest in 

electricity business and related businesses  
overseas to increase the stability of the 
country

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

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

Vision
“To be an internationally-trusted  
leading enterprise for overseas investment  
in energy and related businesses”
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Corporate Values of EGATi

เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัท
EGATi Corporate Target

ระยะสั้น
Short term  
(1-3 ปี/years)

ระยะกลาง
Medium term 
(3-5 ปี/years)

ระยะยาว
Long term
(5-10 ปี/years)

1. อัตราผลตอบแทน 
ต่อผู้ถือหุ้น (ROE)

6% 6% 6%

2. อัตราผลตอบแทน 
จากสินทรัพย์ (ROA)

4% 5% 5%

3. การเติบโตของรายได้  
Revenue growth 10% ต่อปี/per year

4. สัดส่วนการลงทุน 
Proportion of  
investment

- Others 90%
- Renewable 10%

- Others 75%
- Disruptive and  

Microgrid 10%
- Renewable 15%

- Security 55%
- Return 30%
- Sustainability 15%

E
G
A
T
I

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

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

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

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

Goal Oriented Works diligently and sacrifice for the Organization ; being aware of cultural  
differences of business partners by means of persuading and negotiating for business success.
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Message from the Chairman
สารประธานกรรมการ

 บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัท)  
มีพันธกิจในการพัฒนา จัดหา ลงทุน รวมลงทุน ธุรกิจ
ดานพลังงานไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ 
เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงใหประเทศไทย และสราง 
ผลตอบแทนพรอมมูลคาเพิ่มแกองคกร หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และสังคม
 ในปี 2562 บริษัทตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางธุรกิจพลังงาน นโยบายและการเมืองในตางประเทศ 
รวมไปถงึการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละความผนัผวน
ทางเศรษฐกิจระดับโลก แตบริษัทสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตาง ๆ ไดบรรลุเปาหมายโดยไดรับการจัดอันดับความ 
นาเชื่อถือทางการเงินจาก TRIS Rating ในระดับ AAA  
และไดรบัการจัดอับดับจาก S&P Global Ratings ในระดบั  
BBB+ มุมมอง Positive ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสมรรถนะ 
ในการดําเนนิธรุกิจของบรษิทัวาอยูในระดบัมาตรฐานสากล 
อีกทั้งดําเนินงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอมใหไดตามมาตรฐานของประเทศที่บริษัท
เขาไปลงทุน และยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได
 บรษัิทไดดาํเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลงันํา้นํา้เงีย้บ 1  
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแลวเสร็จ คือ  
เริ่มผลิตไฟฟาเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2562 สงไฟฟา 
เขาประเทศไทยเพือ่ชวยเสรมิสรางความมัน่คงดานพลังงาน
ไฟฟาของประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทพยายามผลักดัน 
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกวางจิ 1  
ซึ่งตั้งอยูในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใหสามารถ 
ดําเนินการลงทุนอยางคุมคาและแลวเสร็จตามกําหนด 
แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานธุรกิจ และกฎหมาย
ที่สงผลกระทบกับโครงการฯ ก็ตาม สวนการลงทุนใน

ประเทศอินโดนีเซีย บริษัทยังคงไดรับผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทุนในเหมืองถานหิน Adaro Indonesia แมราคา
ถานหินจะมีความผันผวนในทิศทางที่ลดลง นอกจากนี้  
บรษิทัยงัพยายามแสวงหาการลงทุนในโครงการ Renewable  
Energy และ Disruptive Technology เพื่อใหมีการ 
กระจายการลงทนุอยางเหมาะสมและสรางการเจรญิเติบโต
อยางยั่งยืน
 ในนามของคณะกรรมการ ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
ของบริษัท ผมขอขอบคุณผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 
ทีใ่หความรวมมอืและสนับสนนุในพันธกิจตาง ๆ ของบรษิทั
เป็นอยางดเีสมอมา และเราจะมุงม่ันพฒันาบคุลากร องคกร 
และโครงการตาง ๆ รวมไปถึงปรับปรุงกรอบความคิดและ 
การดําเนนิการใหสอดรับกบัสภาวการณโลกท่ีเปลีย่นแปลง
ไปอยางตอเนื่องเพ่ือใหบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล 
จาํกดั เติบโตไปอยางมัน่คง ยัง่ยนื เพ่ือสรางคณุคาแกสงัคม
และผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวนตอไป

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ประธานกรรมการ 

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
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 EGAT International Company Limited (EGATi)  
has a mission to develop, acquire, invest and 
co-invest in electricity business and related 
business overseas to strengthen security of the 
country and to earn return on investment which 
provides value added business for the company, 
related organizations and society.
 In 2019, the company was confronted with 
the changes in energy business, policy and politics 
of different countries and technology as well as 
the global economic fluctuation. However, the 
company was able to achieve its mission. EGATi 
has been rated AAA by the TRIS Rating and BBB+ 
positive outlook by S&P Global Ratings which  
indicates its capacity as complying with the  
international standards. Moreover, the operation  
of EGATi is based on the social responsibility  
standards of the countries in which EGATi has 
investment and also based on the principle of 
honesty, transparency and verifiability.
 The company has completed the construction  
of Nam Ngiep 1 Hydropower Plant in Lao’s People  
Democratic Republic which has started the  
commercial operation on September 5, 2019. The 
electricity has been transmitted to Thailand to help 
strengthen the electricity security. Furthermore,  
the company has tried to promote the investment  
in the project of Quang Tri 1 Thermal Power 
Plant in the Socialist Republic of Vietnam to be  
a cost-effective project and to complete the  
construction as planned in spite of the changes  
in business and law which have some effect on 
the project. For the investment in Indonesia,  
the company still has satisfactory return on  
investment from the investment in coal mine of 
Adaro Indonesia despite the coal price fluctuation 
which has a tendency to be lower. Besides, the 
company is trying to seek investment opportunity 
in renewable energy and disruptive technology 
in order to diversify the investment and to foster 
sustainable growth of the company.

 On behalf of the Board of Directors, executives  
and staff of EGATi, I would like to thank all  
stakeholders for their cooperation and continued 
support to the mission of EGATi. The company  
will attempt to develop its human resource,  
organization and projects as well as to adjust  
its mindset and business operation to cope with 
the changing situation of the world in order to 
accelerate the stable and sustainable growth of 
the company for the benefit of the society and 
all stakeholders.

Mr. Viboon Rerksirathai
Chairman of the Board of Directors

EGAT International Company Limited
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Report of the Audit and Risk Management Committee

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และบริหารความเส่ียง

นางสาวรสา กาญจนสาย
ประธานกรรมการ

Ms. Rasa Kanchanasai 
Chairman

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
กรรมการ

Mr. Seubphong Buranasirin
Director

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ

Mr. Boonyanit Wongrukmit
Director

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
กรรมการ

Mr. Nuttavudh Photisaro
Director
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 บรษัิทไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง โดยกําหนดหนาทีค่วามรบัผดิชอบในการกํากบัดแูล
ดานการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ไดแก

 1. นางสาวรสา   กาญจนสาย   ประธานกรรมการ
 2. นายสืบพงษ   บูรณศิรินทร   กรรมการ
 3. นายบุญญนิตย  วงศรักมิตร   กรรมการ
 4. นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร    กรรมการ

 โดยมีผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เลขานุการดานการตรวจสอบ และผูจัดการสวนแผนธุรกิจ ทําหนาที่
เลขานุการดานการบริหารความเสี่ยง

 The Company has appointed the Audit and Risk Management Committee with the duties and 
responsibilities in supervising, inspecting and managing risks.  The Committee consists of four qualified 
members, namely:

 1. Ms. Rasa    Kanchanasai  Chairman
 2. Mr. Seubphong Buranasiri   Director
 3. Mr. Boonyanit Wongrukmit  Director
 4. Mr. Nuttavudh Photisaro   Director

 There is an Assistant Vice President-Internal Audit Department serving as the secretary for the audit,  
and Assistant Vice President-Corporate Planning Department acting as a secretary for risk management.
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 ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ไดมีการประชุมเป็นประจํา รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง  
ในการประชมุจะเชิญผูเกีย่วของเขารวมประชมุเพือ่รายงานขอมลูและตอบขอซักถามตามวาระการประชมุ ประกอบดวย 
ผูบริหารของบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน : สตง.) ซ่ึงเป็นผูสอบบัญชีของบริษัท เขารวม
ประชุมเพื่อรายงานขอมูลและตอบขอซักถามตามวาระการประชุม โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้
 1. สอบทานรายงานทางการเงนิ รายเดอืน รายไตรมาส และงบการเงนิประจําปีของบรษิทั รวมทัง้ผลการดําเนนิงาน 
รวมกับฝ่ายบริหาร ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นท่ีสําคัญ 
และใหขอคิดเห็นที่เป็นประโยชน เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ เชื่อถือได
 2. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยพิจารณากระบวนการดําเนินการของบริษัท 
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงรายโครงการ วิเคราะหปจจัยเสี่ยง จัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ง กาํหนดผูรบัผดิชอบชดัเจน มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ซึ่งกําหนดใหรัฐวิสาหกิจรายงาน 
ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอย 
ปีละหนึ่งครั้ง
 3. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะ 
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานเป็นไปอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การรายงานทางการเงินถูกตอง 
เชื่อถือได และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
 4. ใหคําปรกึษา ขอคดิเห็น ขอเสนอแนะแกหนวยงานตาง ๆ  เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการดําเนนิงาน ใหหนวยงาน 
มีการติดตามและรายงานความกาวหนา มีแผนงานชัดเจน มีการบริหารความเส่ียง และมีแผนงานเพ่ือลดความเสี่ยง 
ใหสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด
 5. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี 2562 และพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแผนฯ ปี 2563 พรอม 
ใหคําแนะนําในแนวทางการตรวจสอบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ ทําใหการตรวจสอบมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
 6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง รายงานประจําปี 2561 
และรายไตรมาส ปี 2562 เสนอคณะกรรมการบริษัท EGATi
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นวา ในปี 2562 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง ระบบ
ควบคุมภายใน และการกํากับดูแลที่ดีมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป การดําเนนิงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ นโยบายทีเ่กีย่วของ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และบรหิารความเสีย่งไดใหความเหน็ ขอเสนอแนะอยางเป็นอสิระ เพ่ือใหการดาํเนนิงานเป็นไปโดยเกดิประโยชนสงูสดุ
กับผูที่เกี่ยวของทุกฝ่าย

(นางสาวรสา กาญจนสาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 08 รายงานประจ�าปี 2562



 In 2019, the Audit and Risk Management Committee held 12 meetings and each time relevant 
persons were invited to attend to present information and answer questions according to the meeting 
agenda. Those invited included the Company’s executives and auditors from the Office of the Auditor 
General (OAG) which served as the auditor of the Company. The tasks carried out can be summarized 
as follows,
 1. Review the monthly, quarterly and annual financial reports of the Company ;  the performance  
with the management, OAG representative and internal auditors by considering key issues and  
providing useful comments to ensure that financial reports were prepared in accordance with  
generally accepted accounting principles, appropriate internal control system, adequate and reliable 
disclosure of important information.
 2. Review the risk management and internal control by considering the process of the Company  
with clear risk management guidelines, project risk assessment, risk factor analysis ; create a risk  
management plan which clearly defined the responsible person ; have adequate internal control that  
was appropriate and in accordance with the regulations of the OAG  regarding the establishment 
of internal control standards B.E.2544, Article 6, which required state enterprises to report to the 
Ombudsman, supervisor and faculty Audit Committee About internal control at least once a year.
 3. Review the internal audit report ; monitoring the improvement as suggested regularly in  
order to ensure that the operation is effective with financial reporting being accurate, reliable and  
in compliance with regulations and laws involved.
 4. Provide advice to various agencies to improve operational efficiency ; allowing the units to 
monitor and report progress ; have risk management and risk mitigation plan in place and function 
as intended.
 5. Consider and approve the annual audit plan for 2019 and the improved 2020 plan by providing  
advice in the audit guidelines to increase the efficiency of the audit while making the examination 
more appropriate.
 6. Prepare the performance report of the Audit and Risk Management Committee, Annual 
Report 2018, and Quarterly Reports of 2019 to submit to EGATi Board of Directors.
 The Audit and Risk Management Committee is of the opinion that in 2019, the Company’s risk 
management, internal control system and good governance were effective. Financial reports showed 
operating results and financial status in accordance with generally accepted accounting principles ;  
operation was in accordance with the relevant laws, regulations and policies. The Audit and Risk 
Management Committee hereby gave an independent opinion to allow the operation to be carried 
out with the utmost benefits to all stakeholders.

(Ms. Rasa Kanchanasai) 
Chairman of the Audit and Risk Management Committee
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Report from the Investment Management Committee
รายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

 10 รายงานประจ�าปี 2562



นายหร่อหยา จันทรัตนา
ประธานกรรมการ

Mr. Roya Juntaratana 
Chairman

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
กรรมการและเลขานุการ

Mr. Santichai Osotpavapusit
Director and Secretary

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
กรรมการ

Mr. Pattarakit Techasikarn 
Director

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
กรรมการ

Mr. Nuttavudh Photisaro
Director

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
กรรมการ

Mr. Toemsak Sukhvibul
Director

นางสาวรสา กาญจนสาย
กรรมการ

Ms. Rasa Kanchanasai
Director
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารการลงทนุของบริษทั กฟผ. อนิเตอรเนชัน่แนล จํากดั ประกอบดวย 
กรรมการจํานวน 6 ทาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ไดแก

 1. นายหรอหยา  จันทรัตนา  ประธานกรรมการ
 2. นางสาวรสา   กาญจนสาย  กรรมการ
 3. นายเติมศักดิ์  สุขวิบูลย   กรรมการ
 4. นายภัทรกฤช  เตชะศิกานต  กรรมการ
 5. นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร   กรรมการ
 6. นายสันติชัย   โอสถภวภูษิต  กรรมการและเลขานุการ

 ในระหวางปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารการลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยแตงตั้งนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เป็นกรรมการบริหารการลงทุน
 ในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารการลงทุนมกีารประชุมรวมกบัฝ่ายบรหิารและฝ่ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ จํานวนทัง้สิน้ 
7 ครัง้ โดยคณะกรรมการบรหิารการลงทุนมอํีานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการลงทุน รวมทนุ 
และการรวมมือพัฒนาธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณากล่ันกรองการลงทุนใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับวิสัยทัศน  
พันธกิจและเปาหมายตามแผนธุรกิจของบริษัท พรอมทั้งพิจารณาปจจัยความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง 
ทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถึงงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนทีค่าดวาจะไดรบัและผลประโยชนอืน่ ๆ จากการลงทนุ เพือ่สราง 
การเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนแกบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารการลงทุนไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี 
การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผลของโครงการตอกรรมการบรษัิทอยางตอเนือ่ง อกีทัง้ยงัพจิารณาเรือ่งตาง ๆ  
อยางละเอียดถ่ีถวน รอบคอบ ระมัดระวัง มีการอภิปรายซักถามและใหความเห็น อันเป็นไปโดยอิสระ เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล

(นายหร่อหยา จันทรัตนา)
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารการลงทุน
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 As of December 31, 2019 The Investment Management Committee of EGAT International Company  
Limited (EGATi) consists of six (6) directors who were appointed from the Board of Directors, namely ;

 1. Mr. Roya   Juntaratana   Chairman
 2. Ms. Rasa   Kanchanasai  Director
 3. Mr. Toemsak  Sukhvibul   Director
 4. Mr. Pattarakit  Techasikarn   Director
 5. Mr. Nuttavudh Photisaro   Director
 6. Mr. Santichai  Osotpavapusit  Director and Secretary

 During 2019, there was a change of members of the Investment Management Committee according  
to the Board of Directors’ resolution no.4/2019 on April 23, 2019 when Mr. Nuttavudh Photisaro was  
appointed a new member of the committee.
 In 2019, the Investment Management Committee appointed by the Board of Directors held  
7 meetings with the authority duties and responsibility for establishing a joint venture investment 
policy and considering investment in line with the vision, mission and goals according to the company 
business plan. Furthermore, the Investment Management Committee consider risk factors, measures 
to manage a potential risks, investment budget, returns and other benefits from investment to create 
a stable and sustainable growth of the company.
 The Investment Management Committee has performed all duties as assigned by the Board of 
Directors. The members reviewed, followed up, evaluated and reported the company’s investment 
projects, by considering various matters carefully, cautiously, discuss and give opinions independently 
for the best interest of the company and stakeholders according to good governance principles.

(Mr. Roya Juntaratana)
Chairman of the Investment Management Committee
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 ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัในเครอืของ กฟผ. บรษิทัยึดมัน่ในภารกจิการแสวงหาแหลงพลงังานสะอาดและราคาเหมาะสม 
เพือ่นาํมาบรหิารตนทุนราคาคาไฟฟาภายในประเทศอยางมเีสถยีรภาพ มุงเนนการลงทนุในกจิการดานพลงังานในประเทศ
เพ่ือนบาน หรือกลุมประเทศ CLMVI อันประกอบดวย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย 
 โครงสรางอตุสาหกรรมดานพลงังานในกลุมประเทศ CLMVI สวนใหญดําเนินการโดยภาครฐั  สงผลใหเป็นการรวมทนุ 
ระหวางภาครัฐกับผูรวมทนุทีม่ศีกัยภาพรายอืน่ ๆ เพือ่รองรบัพนัธกจิดานการเติบโตอยางตอเนือ่ง บรษิทัแสวงหาโอกาส
ในการลงทุนกิจการดานพลังงานในประเทศตาง ๆ ที่กําลังเติบโตและมีศักยภาพ ซึ่งกลุมประเทศ CLMVI ยังคงเป็น 
กลุมประเทศที่มีศักยภาพตรงตามเปาหมายของบริษัท 
 บรษิทัมสีถานะเป็นบรษัิทลงทุน (Holding Company) โดยการจดัต้ังบรษิทัในเครอืรวมกบัผูรวมทนุในประเทศไทย
และตางประเทศ เพื่อลงทุนในโครงการดานพลังงานและกิจการที่เกี่ยวของในตางประเทศเทานั้น
 บริษัทไดจัดทําแผนธุรกิจเพื่อกําหนดทิศทางและกรอบการดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว พรอมทั้งมี 
การทบทวนปรบัปรงุแผนการลงทนุใหเหมาะสมกบัสถานการณตลอดมา มกีารทบทวนวสิยัทศันและจดัลําดบัความสาํคญั
ของพันธกิจ รวมถึงคัดกรองโครงการที่อยูระหวางพัฒนาและนํามาศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อใหสอดคลอง
กับพันธกิจและนโยบายของ กฟผ. 

 โดยปจจุบันบริษัทดําเนินการลงทุนแลว 2 โครงการ ดังนี้
 • บริษัท Adaro Indonesia (AI) ประเทศอินโดนีเซีย
 • บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด (NNP1PC) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 โครงการหลักที่อยูระหวางการพัฒนา ดังนี้
 • โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกวางจิ 1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้านํ้างึม 3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • โครงการไฟฟาพลังนํ้าสาละวินตอนบน (มายตง) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
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 As a subsidiary of EGAT, the Company is committed to the mission of seeking clean and proper 
energy resources in a bid to effectively manage the domestic electricity production cost with stability. 
EGATi focuses on investing in energy business in neighboring countries, especially in the CLMVI league 
which includes Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam and Indonesia.
 The energy industry in most CLMVI countries is undertaken by the state and such structure opens 
up opportunities for the Company to form joint ventures with the governments and potential partners 
to pursue development. The Company has been seeking energy investment opportunities in countries 
with growth and potential, and the CLMVI countries appear to be the right fit in that pursuit. 
 EGATi was structured as a holding company which established affiliates together with partners in 
Thailand and aboard to invest in energy projects and related business in abroad only. 
 The Company has prepared a business plan to spell out the direction and framework for short and  
long term operations. The plan is constantly reviewed and adjusted to suit situations which prevail,  
so are the vision,prioritization of mission and project screening to best serve EGAT’s mission and policy.

 The Company currently has invested in projects sponsored by two companies namely,
 • PT Adaro Indonesia (AI), Indonesia
 • Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC), Lao PDR

 Major projects under development which the Company has engaged are :
 • Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project, Vietnam
 • Nam Ngum 3 Hydropower Project, Lao PDR
 • The Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton), Republic of the Union of Myanmar  
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 การดําเนินงานตามแผนการลงทุนในรอบปี 2562 ที่ผานมา สําหรับโครงการที่ไดรับอนุมัติการลงทุนและโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติในหลักการใหลงทุนมีจํานวน 4 โครงการหลัก และมีโครงการที่อยูระหวางการศึกษา จํานวน 1 โครงการ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด (NNP1PC) จัดตั้งขึ้น 
เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2556 ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
การลงทุน เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟาพลังนํ้านํ้าเง้ียบ 1  
ใน สปป.ลาว มีผูรวมลงทุน 3 ราย ประกอบดวย EGATi  
รอยละ 30 KPIC Netherlands B.V. รอยละ 45 และ  
Lao Holding State Enterprise (LHSE) รอยละ 25  
และมคีณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 9 คน แตงตัง้โดยผูถอืหุน 
แตละฝ่ายตามสัดสวนการถือหุน

Operating Results in 2019
ผลการดำาเนินงานในรอบปี 2562

บริษัท ไฟฟ้านำ้าเงี้ยบ 1 จำากัด 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว1

 โครงการไฟฟาพลังนํ้านํ้าเงี้ยบ 1 ตั้งอยูบนแมนํ้าเงี้ยบ แขวงบอลิคําไซ ตอนกลางของ สปป.ลาว เป็นเขื่อนคอนกรีต 
บดอัด (Roller Compacted Concrete : RCC) ขนาดกําลังการผลิตรวม 287 เมกะวัตต แบงออกเป็นเขื่อนหลัก  
269 เมกะวตัต และเข่ือนควบคมุทายน้ํา (เข่ือนรอง) 18 เมกะวตัต เริม่เดินเครือ่งเชงิพาณชิย (Commercial Operation 
Date : COD) วนัที ่5 กันยายน 2562 มอีายสุมัปทาน 27 ปี และมสัีญญาขายไฟฟากบัการไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย  
(กฟผ.) เป็นระยะเวลา 27 ปี มูลคาของโครงการรวม 957 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเงินลงทุนสวนของ EGATi  
จาํนวน 94.2 ลานเหรยีญสหรัฐอเมรกิา สําหรบักระแสไฟฟาจะเขาระบบสงไฟฟา 230 kV เป็นระยะทาง 119.3 กโิลเมตร 
จนถึงสถานีไฟฟาแรงสูงนาบง และสงตอเขาประเทศไทยผานทางระบบสงไฟฟา 500 kV เขาสูสถานีไฟฟาแรงสูง 
อุดรธานี 3 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด มีรายไดจากการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝ่ายผลิต 
แหงประเทศไทย เป็นจํานวนเงินประมาณ 1,015 ลานบาท (อัตราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เทากับ  
31 บาท)

International

45%
25%

30%
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กอสรางเริ่ม

2557
(2014)

เริ่มเก็บน้ำ COD
ก.ย. 2562
Sep 2019

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

2561
(2018) Q1 Q2 Q3

2562
(2019)

 Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC) was set up on April 12, 2013 under the Investment  
Promotion Act to carry out Nam Ngiep 1 Hydropower Project in partnership with three joint investors. 
EGATi has a 30% stake in the venture with KPIC Netherlands BV and Lao Holding State Enterprise 
(LHSE) holding 45% and 25% interests, respectively. NNP1PC’s Board of Directors consists of nine 
representatives from the joint venture companies in pro rata of shareholding.
 Nam Ngiep 1 Hydropower Project is located on the Nam Ngiep River in Bolikhamxai Province, 
central of Laos, and built with the Roller Compacted Concrete (RCC) technique. The power house 
comes with a total contracted capacity of 287 MW, 269 MW of which from the main dam and 18 MW 
from the re-regulation dam. It is slated to commence commercial operation at the end of August 2019  
with delivery of electrical output to the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) spanning over  
the 27-years concession period. The project costs 957 million USD to develop, with 94.2 million USD 
of which being EGATi’s investment. The electricity will be sent through the 230 kV transmission lines to  
the Na Bong high voltage electricity station that located 119.3 kilometers away before being forwarded 
to Thailand via the 500 kV power transmission system to the Udon Thani 3 high voltage electricity 
substation.
 As of December 31, 2019 NNP1PC has 1,015 million Baht (exchange rate 31 Baht per USD)  
of total revenues from electricity supply to Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).

Nam Ngiep 1 Power Company Limited
Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR)

 In 2019, EGATi has operated four (4) main investment projects which were approved in principle 
and one (1) project is under study process. Details are as follow.

ภาพจ�าลองโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว ก่อนริเริ่มโครงการ
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ความก้าวหน้าโครงการในปี 2562 
1) งานก่อสร้างเขื่อนหลัก 
 • งานกอสรางสายสง 230 kV ปจจุบันจายกระแสไฟฟาผานเสาสงชั่วคราว (Temporary tower) เนื่องจาก 
  เกิดปญหาดินสไลดบริเวณเสาตนที่ 1 เดิม 
 • เดอืนมกราคม 2563 จะเริม่ดาํเนนิการยายตาํแหนงเสาตนที ่1 เพ่ือหลกีเลีย่งปญหาดนิสไลดทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 • ความกาวหนางานกอสรางเขื่อนหลัก แลวเสร็จ
 • ดําเนินการแกไข Alignment และ Centering อุปกรณหลักของเครื่องกําเนิดไฟฟา แลวเสร็จ 
 • ทดสอบการเดินเครื่อง (Wet Test) และ Joint Operation Test แลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2562
 • เริ่มการเดินเครื่องเชิงพาณิชย (COD) ในวันที่ 5 กันยายน 2562
2) งานก่อสร้างเขื่อนรอง 
 • ความกาวหนางานกอสรางเขื่อนรอง แลวเสร็จ 
 • ทดสอบการเดินเครื่อง (Wet Test) แลวเสร็จตนเดือนมีนาคม 2562 
 • เริ่มการเดินเครื่องเชิงพาณิชย (COD) ในวันที่ 16 มีนาคม 2562
 
เหตุการณ์สำาคัญของบริษัทในปี 2562 
 เริม่การเดินเครื่องเชิงพาณิชย (COD) ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ของเขื่อนรองของโครงการไฟฟาพลังนํ้านํา้เงี้ยบ 1  
ณ แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว 
 เริม่การเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย (COD) ในวนัที ่5 กนัยายน 2562 ของเขือ่นหลกัของโครงการไฟฟาพลงันํา้นํา้เงีย้บ 1  
ณ แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว
 พิธีลงนามในสัญญา Operation and Maintenance Service Agreement รวมกับการไฟฟาฝ่ายผลิตแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมคราวน พลาซา แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว

เขื่อนหลักขณะเดินเครื่องและปล่อยน�้าผ่านประตูระบายน�้าล้น
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Project progress in 2019 
1) Main Dam Construction 
 • 230 kV transmission line construction is obstruct by land slide in tower no. 1 area. Currently, NNP1  
  energize through the temporary tower.
 • Begins to move the tower no. 1 to avoid land slide matter.
 • Completion of Main dam construction
 • Completion of fixing an alignment and centering for the main equipment of power generator.
 • Completion of wet test and joint operation test in August 2019
 • Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) on September 5, 2019
2) Re-Regulation Dam Construction
 • Completion of Re-Regulation dam construction
 • Completion of wet test in early March 2019
 • Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) on March 16, 2019

Major events in 2019 
 Re-Regulation dam was Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) on March 16, 2019 
 Main dam was Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) on September 5, 2019 
 Signing Ceremony of Operation and Maintenance Service Agreement between NNP1PC and EGAT 
on October 16, 2019 at Crowne Plaza Hotel, Vientiane, Lao PDR

ผู้ปฏิบัติงานขณะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ครั้งแรก 
ของเขื่อนรองของโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1

เขื่อนรองขณะเดินเครื่อง

เอกอัครราชทูตไทยประจ�า สปป.ลาว ถ่ายรูปร่วมกับ 
ผู้บริหาร EGATi ด้านหน้าเขื่อนหลัก

ผู้บริหารโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ 1  
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามในสัญญา 
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
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 PT Adaro Indonesia (AI) เป็นผูผลิตถานหินใหญเป็นอันดับสองของประเทศอินโดนีเซีย มีเหมืองถานหิน 
อยูในเกาะกาลิมันตันตอนใต มีพื้นท่ีเหมืองประมาณ 33,000 เฮกตาร (206,250 ไร) ถานหินของ AI มีคาความรอน 
(Calorific Value: GAR) ประมาณ 4,000-5,000 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม มีกํามะถัน 0.1-0.25% ปจจุบันถานหิน 
ของ AI ถูกสงออกไปยัง 16 ประเทศ โดยมีลูกคาตางประเทศรายใหญ คือ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต ญ่ีปุ่น และอินเดีย  
ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทไดเขาซื้อหุนของ AI และเป็นผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 11.533 คิดเป็นมูลคาการลงทุนรวม  
325 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

PT Adaro Indonesia 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย2

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PT Adaro Indonesia

ผลการดำาเนินงานในปี 2562 
 ในปี 2562 AI ทําการผลิตถานหินไดท้ังส้ิน 51.6 ลานตัน ปริมาณถานหินสํารอง (Reserves) ณ สิ้นปี 2562  
มีประมาณ 800 ลานตัน
 สําหรับผลการดําเนินงานของ AI ในปี 2562 มีรายไดจากการขายทั้งสิ้น 3,006 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ลดลง
รอยละ 7 จากปีที่ผานมา เนื่องจากราคาขายตอหนวยลดลง และกําไรสุทธิ 223.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ลดลง 
รอยละ 48.9 จากปีที่ผานมา เนื่องจากราคาขายตอหนวยลดลงอยางมีนัยสําคัญ และเป็นผลจากตนทุนบางสวน 
ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
 สวนของเงินปนผลในปี 2562 บริษัทไดรับเงินปนผลจาก AI รวมทั้งส้ิน 22.85 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
เงินปนผลรวมตัง้แตบรษิทัเขาซือ้หุนในปี 2559 จนถงึปจจบุนั คดิเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 166.45 ลานเหรยีญสหรฐัอเมรกิา

ผลการดำาเนินงานด้านการตลาดในปี 2562 
 ในปี 2562 AI มีการสงออกถานหินไปยงัตางประเทศซ่ึงคดิเป็นรอยละ 78 ของปริมาณทัง้หมด รวมถงึขายในประเทศ
อินโดนีเซีย คิดเป็นรอยละ 22 AI สงออกถานหินไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 43 โดย
มีลูกคาตางประเทศที่สําคัญคือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส รวมถึงประเทศไทย
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PT Adaro Indonesia
Republic of Indonesia

 PT Adaro Indonesia (AI) is the 
second largest coal producer in  
Indonesia with coal mines covering 
an area of about 33,000 hectares 
(206,250 rai) in south Kalimantan 
archipelago. AI coal has a calorific 
value (GAR) around 4,000-5,000 kcal 
per kilogram with 0.1-0.25% sulfur. 
Currently, AI coal is exported to  
16 countries including Malaysia,  
China, South Korea, Japan and India  
being a major foreign buyers. EGATi  
acquired an 11.533 percent stake  
in AI since 2016 with 325 million  
US dollars investment capital.

ทีต่ัง้เหมอืงถ่านหนิของบรษิทั Adaro Indonesia
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Operating results in 2019 
 In 2019, AI had total coal production 51.6 million tonnes while Coal reserves at the year-end 
around 800 million tonnes.
 AI’s 2019 sale revenues declined 7% year-on-year to 3,006 million US dollars because of  
decreasing in unit price, but higher production costs reduced net profit for the year by 48.9% to  
223.9 million US dollars.
 EGATi received 22.85 million US dollars in dividends from AI, raising cumulative amount of  
company dividends received since its acquisition in 2016 to 166.45 million US dollars.
Marketing results in 2019.

Marketing results in 2019 
 In 2019, AI coal is exported to foreign countries  
by 78% of total production while 22% for domestic  
consumption. AI exported 43% to South east asia  
countries. Major clients are China, Japan, South Korea,  
India, Malaysia, Philippine and Thailand.

South East Asia

East Asia

South Asia

Oceania

Europe

15%

1%

41%

43%
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รายละเอียดโครงการ 
 โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนกวางจิ 1 เป็นโรงไฟฟาพลงัความรอนเชือ้เพลงิถานหนินาํเขา ต้ังอยูในเขตเศรษฐกจิ 
จังหวดักวางจ ิ(Quang Tri Economic Zones) อําเภอไหลาง จังหวัดกวางจ ิตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม  
มีขนาดกําลังผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต (2x660) มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาเฉลี่ยตลอดอายุการใชงาน 30 ปี  
ประมาณรอยละ 42.41 (Gross plant efficiency-HHV) โดยมีกําหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชยในปี 2568 และปี 2569 
ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทถือหุนบริษัทรวมทุนในสัดสวนรอยละ 40 หรือคิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 10,752 ลานบาท 

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2562 
1) วันที ่10-11 มกราคม 2562 บรษิทัเจรจาสญัญา Build-Operate-Transfer (BOT) และ Government Guarantee  
 of Undertaking (GGU) กับ Ministry of Industry and Trade สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (MOIT)
2) วันที่ 22-23 มกราคม 2562 บริษัทนําเสนอขอมูลถานหินเบื้องตนตอบริษัท Electricity and Power Trading  
 (EPTC) ซึ่งเป็นตัวแทนของ Vietnam Electricity (EVN) ในการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟา
3) วันที่ 19-20 มีนาคม 2562 บริษัทนําเสนอขอมูลเทคนิคของโครงการเบื้องตนตอ EPTC
4) วันที่ 10-11 เมษายน 2562 บริษัทประชุมเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟา รวมกับ EPTC
5) วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทั ในคราวการประชมุคร้ังท่ี 7/2562 มมีติเหน็ชอบใหเสนอการขออนมุตั ิ
 ลงทุนฯ ตอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตอไป
6) วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 บริษัทเจรจาสัญญา BOT และ GGU กับ MOIT
7) วนัที ่27 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวการประชมุ ครัง้ที ่11/2562 มมีตเิหน็ชอบให กฟผ. เสนอ 
 การขออนุมัติการลงทุนฯ ของบริษัท ตอกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณาตอไป
8) วันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัทประชุมเรื่องถานหินกับ EPTC
9) วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 บริษัทเจรจาสัญญา BOT และ GGU กับ MOIT

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม3

และลงนาม P/A กับ MOITเจรจา

2569
(2026)

2568
(2025)

2563
(2020)

2564
(2021)

2565
(2022)

2566
(2023)

2567
(2024)

จัดตั้ง
BOT Company

กอสราง
โรงไฟฟา
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Closed

Q1 Q2 Q3 Q42560
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Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project, 
Vietnam

Project Description 
 Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project is fueled by imported coal, situated in the Quang Tri 
Economic Zones in Hai Lang District, Quang Tri Province, Central Vietnam, with an installed capacity 
of 1,320 MW (2x660 MW). The plant has a 30-year operating life span with gross plant efficiency (HHV) 
of about 42.41% and commercial operation start-up is scheduled for the first unit in 2025 and 2026 
for the second unit. EGATi holds a 40% stake in the joint venture firm, representing an investment of 
10,752 million baht. 

Project progress in 2019 
1) Negotiations of Build-Operate-Transfer (BOT) contract and Government Guarantee of Undertaking  
 (GGU) with Ministry of Industry and Trade, Vietnam (MOIT) took place on January 10-11, 2019.
2) Meeting on coal concept with Electricity and Power Trading Company (EPTC), who is Vietnam  
 Electricity’s (EVN) representative on Power Purchase Agreement (PPA) negotiation, took place  
 on January 22-23, 2019.
3) Meeting on technical concept with EPTC took place on March 19-20, 2019.
4) Negotiation of PPA with EPTC took place on April 10-11, 2019.
5) On July 1, 2019 EGATi’s Board of Directors approved to propose for approval on investment of  
 Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project to EGAT. 
6) Meeting on BOT contract and GGU with MOIT took place on August 13-14, 2019.
7) On November 27, 2019 EGAT Board of Directors approved to propose for approval on investment of  
 Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project to Ministry of Energy of Thailand.
8) Meeting on coal supply and transportation with EPTC took place on December 3, 2019.
9) Meeting on BOT contract and GGU with MOIT took place on December 19-20, 2019.

และลงนาม P/A กับ MOITเจรจา

2569
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2568
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2565
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ภาพตวัอย่างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน Thermal Power Plant
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เหตุการณ์สำาคัญของบริษัทในปี 2562 
 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัทรวมกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางจิ จัดงาน Commencement 
Ceremony for Quang Tri 1 BOT Thermal Power Plant (Technical Infrastructure) ณ บริเวณพื้นที่โครงการ
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่มีฐานะยากจน จํานวน 50 คน เป็น 
จํานวนเงิน 50 ลานเวียดนามดอง และมอบหนังสือสําหรับการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนในพื้นที่บริเวณใกลเคียง 
โครงการ

กิจกรรม Commencement Ceremony for Quang Tri 1 BOT Thermal Power Plant (Technical Infrastructure)
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Major events in 2019 
 On November 22, the company and People’s Committee of Quang Tri Province organized  
the Commencement Ceremony for Quang Tri 1 BOT Thermal Power Plant (Technical Infrastructure)
 On November 1, the Company gave 50 scholarships worth 50 million Vietnamese Dongs and  
provided books for teaching and learning to schools in the areas near by the project.

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน
Presentation of scholarships to underprivileged children in Quang Tri Province 
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รายละเอียดโครงการ 
 โครงการโรงไฟฟาพลงันํา้นํา้งมึ 3 สปป.ลาว ม ีบรษิทั นํา้งมึ 3 พาวเวอร จาํกดั (NN3 Co.) ซึง่ถอืหุนโดยรฐัวสิาหกิจ
ไฟฟาลาว (Electricite Du Laos : EDL) เป็นเจาของท้ังหมด โดย NN3 Co. จดัตัง้ข้ึนเพ่ือบริหารและควบคมุการกอสราง 
เขื่อนและโรงไฟฟา รวมถึงการเจรจาสัญญาสําคัญเพ่ือการสงออกพลังงานไฟฟามายังประเทศไทย โดย EDL  
มีความประสงควางแผนกระจายหุนใหกับนักลงทุนที่มีศักยภาพอีก 2 ราย ไดแก กลุมบริษัท เจริญเซกอง จํากัด (CSG)  
ที่ไดมอบหมายใหบริษัทในเครือคือ บริษัท เจริญเซกอง พลังงาน จํากัด (CSE) ดําเนินการลงนามสัญญาซ้ือขายหุน  
(Share Purchase Agreement : SPA) รวมกับ EDL เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 และมีการมอบสิทธิ์การเขาซื้อ 
ใหกับ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (EGATi) เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐบาลไทย 
 โครงการโรงไฟฟาพลงันํา้นํา้งมึ 3 ตัง้อยูบนลาํนํา้งึม แขวงไชยสมบรูณ ตอนกลางของ สปป.ลาว หางจากนครหลวง
เวียงจันทนไปทางเหนือประมาณ 130 กม. โครงการอยูบนสวนเหนือนํ้าของนํ้างึม 1 (NN1) และนํ้างึม 2 (NN2) และ 
ตั้งอยูทายน้ํา ของเขื่อนน้ํางึม 4 (NN4) และเขื่อนน้ํางึม 5 (NN5) เป็นเข่ือนแบบ Concrete Face Rockfill Dam 
(CFRD) มีขนาดกําลังการผลิตรวม 480 เมกะวัตต (3x160 เมกะวัตต) ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางโดยผูรับเหมา  
บริษัท ซิโนไฮโดร จํากัด (Sino Hydro) จากประเทศจีน และไดรับเงินกูจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 
แหงประเทศจีน (China Exim Bank)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้านำ้างึม 3
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)4

ที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม 3 สปป.ลาว
Location of Nam Ngum 3 Hydropower Project
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ความก้าวหน้าโครงการในปี 2562 
 ในปี 2562 มีความคืบหนาการกอสรางสะสมรวม  
รอยละ 70 และคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จภายในปี 2564 
เน่ืองจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมือ่วนัท่ี 30 เมษายน 2562 ทําให
ผูพัฒนาโครงการฯ ตองยื่นเสนอขอเสนอราคาคาไฟฟา  
(Tariff Proposal) อีกครั้ง ดังนั้น ผูรวมพัฒนาโครงการฯ  
ในนามของ บริษทั นํา้งึม 3 พาวเวอร จาํกดั อนัประกอบดวย  
EGATi, CSE และ EDL จึงไดยื่น Tariff Proposal  
ครั้งที่สอง ตอคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดาน
พลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
(SECTN) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 
 ปจจุบันการพัฒนาโครงการฯ อยูระหวางการเจรจา
สัญญาสําคัญตาง ๆ และการผลักดันการลงนามบันทึก 
ความเขาใจการรับซื้อพลังงานไฟฟา อาทิ สัญญาสัมปทาน 
(Concession Agreement : CA) สัญญารวมทุน (Share 
Holder Agreement : SHA) และรางบันทึกความเขาใจ
การรับซื้อไฟฟาระหวางผูรับซื้อและผูขาย (Tariff MOU) 
รวมถึงการเตรยีมการรางสัญญาซือ้ขายไฟฟา (PPA) เป็นตน 
ซ่ึงคาดวาการเจรจาสัญญาตาง ๆ จะสามารถแลวเสร็จ 
ไดในปี 2563
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Nam Ngum 3  
Hydropower Project
Lao PDR
Project Description 
 Nam Ngum 3 Power Company Limited (NN3 Co.)  
was established by the Electricite Du Laos (EDL) 
for manage, control, and monitor the construction 
of Nam Ngum 3 Hydropower Project as well as to 
negotiation on important contracts with off-taker. 
EDL intend to sale whole electricity production  
to potential off-taker in Thailand. Therefore, 
EDL has plan to distribute Share Capital to two  
strategic investors, namely Chaleun Sekong Group 
Company Limited (CSG) and EGATi, respectively. 
EDL and CSE, an affiliate company of CSG, have 
entered into the Agreement for the Sale and  
Purchase of the Share Capital of NN3 Co. dated 
16 July, 2019 including with the right of EGATi to 
purchase the shares of NN3 Co. under the Share 
Purchase Agreement upon approval from Thai 
Government. 
 Nam Ngum 3 Hydropower Project is located 
on the Ngum River in Xaysomboune Province, 
central of Laos, about 130 km north of Vientiane. 
The project is located in the upstream of Nam 
Ngum 1 (NN1) and Nam Ngum 2 (NN2), and in 
the downstream of Nam Ngum 4 (NN4) and Nam 
Ngum 5 (NN5). It is a Concrete Face Rockfill Dam  

งานก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม 3 
ใน สปป.ลาว
Dam and Power Plant construction of Nam Ngum 3  
Hydropower Project in Laos

(CFRD) with a total capacity of 480 MW (3x160 MW) and construction is undertaken by Sino Hydro 
Corporation, a Chinese contractor. The Project is funding by Chinese EXIM Bank.

Project progress in 2019 
 The overall construction progress in 2019 was about 70 percent and expected to be 100 percent  
completed within 2021. Due to the Power Development Plan 2018 (PDP2018) was approved by 
the Cabinet on April 30, 2019 thus the sponsors have re-submitted the tariff proposal on May 2019  
to The Sub-Committee on Energy Cooperation between Thailand and Neighboring Countries (SECTN). 
 Currently, negotiation on the important project documents and contracts, such as the  
concession agreement (CA) with Ministry of Energy and Mine of Lao PDR., Share Holder Agreement 
among sponsors, Tariff MOU with potential off-taker, are still on going. However, the Sponsors strongly 
intend to finalize and sign all project documents within 2020.
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รายละเอียดโครงการ 
 โครงการไฟฟาพลังน้ําสาละวินตอนบน (มายตง) เป็นโรงไฟฟาพลังน้ํา ตั้งอยูตอนบนของแมน้ําสาละวิน หางจาก
หมูบาน บานศาลา เมอืงมายตง รฐัฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมา ประมาณ 19 กโิลเมตร ขนาดกําลงัผลติทัง้หมด 
2,650 เมกะวัตต มีกําหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชยในปี พ.ศ. 2571-2573 ทั้งนี้ บริษัทถือหุนในบริษัทรวมทุนในสัดสวน 
รอยละ 30 คิดเป็นเงินลงทุนโดยประมาณ 13,500 ลานบาท
 

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

Project Description 
 The Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton) is located on the upper part of the Thanlwin 
River, 19 kilometers from Wan Hsa-la Village, Mong Ton Township, Shan state, the Republic of the Union 
of Myanmar. The total installed capacity of the Project is 2,650 MW with the expected commercial  
operation date in 2028-2030. EGATi will hold 30 percent interest in the joint venture company,  
representing an investment of 13,500 million baht.
 
Project progress in 2019 
 Government of Myanmar is currently conducting a study to formulate a hydropower master plan 
for the country, so called “Comprehensive Hydropower Master Plan” which is expected to be released 
to public within 2020. Therefore, the feasibility study is pending until the release of the document 
which developer will then analyze and reformulate the study in order to comply with the rule and 
standard that may required by the Comprehensive Hydropower Master Plan.

โครงการไฟฟ้าพลังนำ้าสาละวินตอนบน (มายตง)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา5

ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง)
Location of The Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton)
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N ความก้าวหน้าโครงการในปี 2562 

 ผูพัฒนาโครงการอยูระหวางรอผลการ
ศกึษาแผนแมบทการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
พลังน้ําของประเทศ (Comprehensive  
Hydropower Master Plan) ซึง่จัดทาํโดย 
รัฐบาลเมียนมา และคาดวาจะแลวเสร็จ 
ในปี 2563 โดยผู พัฒนาโครงการจะนํา 
ขอกําหนดที่ถูกบรรจุอยู ในแผนแมบท 
ดงักลาวมาพจิารณาจดัทาํรายงานการศึกษา
ความเหมาะสมเพิ่มเติมตอไป
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Analysis of Operating Results and Financial Position
วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2558 2559 2560 2561 2562

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ล้านบาท)

  

รายได้ 91.99 467.90 3,018.79 1,615.67 522.73

หัก ค่าใช้จ่าย 162.80 207.41 133.06 164.83 162.97

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนก�าไร (ขาดทุน)  
จากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้

(70.81) 260.49 2,885.73 1,450.84 359.76

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 166.09 (77.42) 243.90 12.56 41.68

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 95.28 183.07 3,129.63 1,463.40 401.44

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.00 16.66 627.42 297.56 83.09

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 95.28 166.41 2,502.21 1,165.84 318.35

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  

(ล้านบาท)

  

สินทรัพย์ 5,831.70 17,849.50 19,916.92 21,006.04 20,949.89

หนี้สิน 65.61 5,929.50 5,393.34 5,316.60 4,942.11

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,766.09 11,920.00 14,523.58 15,689.44 16,007.78

อัตราส่วนทางการเงิน   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.87 0.88 13.25 5.70 1.52

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 1.97 1.26 18.92 7.72 2.01
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Key Financial Information (Separate Financial Statement)

2015 2016 2017 2018 2019

Statement of Comprehensive Income 

(THB Million)

  

Revenues 91.99 467.90 3,018.79 1,615.67 522.73

Less expenses 162.80 207.41 133.06 164.83 162.97

Profit (loss) before gain (loss) from foreign 
exchange rate and income tax

(70.81) 260.49 2,885.73 1,450.84 359.76

Gain (loss) from foreign exchange rate 166.09 (77.42) 243.90 12.56 41.68

Profit (loss) before income tax 95.28 183.07 3,129.63 1,463.40 401.44

Less income tax expenses 0.00 16.66 627.42 297.56 83.09

Profit (loss) for the year 95.28 166.41 2,502.21 1,165.84 318.35

Statement of Financial Position 

(THB Million)

  

Assets 5,831.70 17,849.50 19,916.92 21,006.04 20,949.89

Liabilities 65.61 5,929.50 5,393.34 5,316.60 4,942.11

Shareholders’ Equity 5,766.09 11,920.00 14,523.58 15,689.44 16,007.78

Financial ratio   

Return on Assets (%) 1.87 0.88 13.25 5.70 1.52

Return on Equity (%) 1.97 1.26 18.92 7.72 2.01
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รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
 บริษัทมีรายไดจํานวน 522.73 ลานบาท คาใชจายจํานวน 162.97 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน  
41.68 ลานบาท และคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 83.09 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีกําไรสําหรับปีจํานวน  
318.35 ลานบาท กาํไรสาํหรบัปีลดลงจากปี 2561 จาํนวน 847.49 ลานบาท คดิเป็นรอยละ 72.69 โดยมรีายละเอยีดดงันี้
 • รายไดจํานวน 522.73 ลานบาท ประกอบดวยรายไดเงินปนผลจากบริษัทรวมจํานวน 375.67 ลานบาท รายได
ดอกเบีย้รบัจาํนวน 141.94 ลานบาท รายไดจากการใหบรกิารจาํนวน 4.59 ลานบาท และรายไดอืน่จาํนวน 0.53 ลานบาท  
โดยสาเหตหุลกัของรายไดลดลงจากปี 2561 เนือ่งจากรายไดเงินปนผลจากบริษทัรวมลดลงจาํนวน 1,110.59 ลานบาท 
คิดเป็นรอยละ 74.72
 • คาใชจายจํานวน 162.97 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายในการบริหารจํานวน 159.58 ลานบาท และตนทุน
การใหบริการจํานวน 3.27 ลานบาท และตนทุนทางการเงินจํานวน 0.12 ลานบาท

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 บริษัท มีสินทรัพยรวมจํานวน 20,949.89 ลานบาท หนี้สินรวมจํานวน 4,942.11 ลานบาท และสวนของผูถือหุน
จํานวน 16,007.78 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สินทรัพยรวมจํานวน 20,949.89 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 56.15 ลานบาท  
คิดเป็นรอยละ 0.27 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินปนผลคางรับจากบริษัทรวมลดลง และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ในสวนคาพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ
 • หนี้สินรวมจํานวน 4,942.11 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 374.49 ลานบาท คิดเป็น
รอยละ 7.04 สาเหตุหลักมาจากปรับมูลคาอัตราแลกเปลี่ยนของเจาหนี้ PT Adaro Indonesia 
 • สวนของผูถือหุนจํานวน 16,007.78 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 318.34 ลานบาท 
คิดเป็นรอยละ 2.03 สาเหตุหลักเนื่องจากมีกําไรสะสมเพิ่มขึ้น

งบกระแสเงินสด หนวย : ลานบาท

รายการ 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (223.15)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (2,920.19) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (0.63)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50.94

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (3,093.03)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 3,535.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 441.97

รายงานงบกระแสเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นปีมีจํานวน 441.97 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีกระแสเงินสด
ใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 223.15 ลานบาท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 2,920.19 ลานบาท  
และกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 0.63 ลานบาท หากแตมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดที่ทําใหเงินสดเพิ่มขึ้นจํานวน 50.94 ลานบาท
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Operating Results of 2019
 The company had the revenues of THB 522.73 million, expenses of THB 162.97 million, gain from 
foreign exchange rate of THB 41.68 million and income tax expenses of THB 83.09 million. As the result,  
the profit for the year was THB 318.35 million, decreasing for THB 847.49 million or 72.69% from the 
previous year with the following details :
 •  Revenues of THB 522.73 million consisted of dividend income from associates of THB 375.67 
million, interest income of THB 141.94 million, revenue from services of THB 4.59 million and other 
income of THB 0.53 million. The revenue decreased from the year 2018 because dividend income 
from associates dropped by THB 1,110.59 million or 74.72%.
 • Expenses of THB 162.97 million consisted of administrative expenses of THB 159.58 million, 
cost of services of THB 3.27 million and financial costs of THB 0.12 million.

Statement of Financial Position as at December 31, 2019
 The company had total assets of THB 20,949.89 million, total liabilities of THB 4,942.11 million 
and shareholders’ equity of THB 16,007.78 million with the following details : 
 •  Total assets of THB 20,949.89 million, decreasing for THB 56.15 million or 0.27% from December 
31, 2018, owing mainly to decrease in accrued dividend income from associates and loss from foreign 
exchange rate in project development costs-for collection.
 •  Total liabilities of THB 4,942.11 million, decreasing for 374.49 million or 7.04% from December 31, 2018,  
mostly because of adjustment of exchange rate of account payable, namely PT Adaro Indonesia.
 •  Shareholders’ equity of THB 16,007.78 million, increasing for THB 318.34 million or 2.03% from 
December 31, 2018, due primarily to increase in retained earnings.

Statement of Cash Flows (Unit : Million Baht)

Description 2019
Cash flows from operating activities (223.15)

Cash flows from investing activities (2,920.19) 

Cash flows from financing activities (0.63)

Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents 50.94

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (3,093.03)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 3,535.00

Cash and cash equivalents at the end of the year 441.97

Report of Statement of Cash Flows
 Cash and cash equivalents at the end of the year amounted to THB 441.97 million, largely due to  
cash flows used in operating activities for THB 223.15 million, cash flows used in investing activities 
for THB 2,920.19 million and cash flows used in financing activities for THB 0.63 million. Despite, 
there was the effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents which increased cash 
amounting to THB 50.94 million.
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Future Plan
แผนการดำาเนินงานในอนาคต
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 บริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและนําไปสูการเป็นองคกรธุรกิจพลังงานชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน  
เพื่อใหทันกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดรับตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศฉบับใหม  
พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan 2018 : PDP 2018) บริษัทจึงดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน
ธุรกิจ โดยทิศทางธุรกิจของบริษัทมุงเนนไปท่ีการสรางเครือขายและศึกษาความเป็นไปไดในการลงทุนในระยะสั้น  
(1-3 ปี) สําหรับระยะกลาง (3-5 ปี) องคกรจะมุงเนนไปที่การขยายเครือขายการลงทุน และเริ่มลงทุนใน Disruptive 
Technology สวนในระยะยาว (5-10 ปี) นัน้ จะมุงเนนไปทีก่ารกระจายพอรตการลงทนุใหมคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้  
เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทจะสามารถดําเนินการตอเนื่องไดอยางเหมาะสมจนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
 ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการลงทุนแลวจํานวน 2 โครงการ ไดแก บริษัท ไฟฟานํ้าเง้ียบ 1 จํากัด (NNP1PC) ซึ่ง 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย (COD) เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2562 และการเขาซื้อหุนบริษัท Adaro Indonesia (AI) และ
โครงการหลกัทีอ่ยูระหวางการพฒันา ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกวางจิ 1 ณ สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม  
และโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้านํ้างึม 3 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 นอกจากนี ้บรษิทัยงัพยายามผลักดนัการดาํเนนิงาน เพ่ือสรางการเติบโตของบริษทัอยางตอเนือ่ง ดวยการแสวงหา
การลงทุนในธุรกิจดานพลังงาน อาทิ ธุรกิจเชื้อเพลิง การผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือกใหม ธุรกิจสายสง ระบบ 
จําหนาย เพื่อสรางความหลากหลายในการลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว

 The company has conducted business for sustainable development to become a leading  
company in energy business in ASEAN. To cope with the changing situation and to be consistent with 
the Power Development Plan 2018 (PDP 2018), the company has reviewed and revised its business 
plan by focusing on the networking and conducting feasibility study of short-term projects (1-3 years). 
For the medium-term projects (3-5 years), the focus will be on the expansion of investment network 
and investment in disruptive technology. For the long-term projects (5-10 years), investment will 
be more diversified to ensure that the company will be able to conduct business continuously and 
appropriately to achieve its goals.
 At present, the company has 2 investment projects in operation, namely, Nam Ngiep 1 Power  
Company Limited (NNP1PC) set up to develop Nam Ngiep 1 Hydropower Project which has been 
operating commercially since September 5, 2019 and a share purchase in Adaro Indonesia (AI).  
The main projects under development are Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project in the Socialist 
Republic of Vietnam and Nam Ngum 3 Hydropower Project in the Lao People’s Democratic Republic.
 Moreover, the company attempted to promote continuous growth by exploring investment  
opportunity in energy business such as fuel business, electricity generation from new alternative 
energy, transmission business and distribution business to diversify investment to be consistent with 
the fast changing situation of the electricity generation industry.
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ระยะสั้น
 เปาหมายระยะสัน้ (พ.ศ. 2562-2564) ของบรษิทั จะมุงเนนไปทีก่ารสรางเครอืขายในการลงทนุผานทางชือ่เสยีงและ
ความนาเชื่อถือระดับนานาชาติ ศึกษาความเป็นไปไดในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและ Disruptive Technology 
ในเชิงลกึเพ่ือทีจ่ะสรรหาโครงการทีม่ศัีกยภาพเพือ่ลงทนุในอนาคต พรอมเรงรดัการดําเนนิงานโครงการทีม่อียูในปจจุบัน
ใหประสบความสําเร็จ

ระยะกลาง
 เปาหมายในระยะกลาง (พ.ศ. 2565-2566) ของบริษัท EGATi จะเริ่มลงทุนในโครงการ Renewable Energy  
Disruptive Technology และ Micro grid เพื่อเพิ่มสัดสวนการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่มีความหลากหลาย พรอมทั้ง
ขยายเครือขายการลงทุนในตางประเทศเพิ่มเติม เพื่อใหมีเครือขายความสัมพันธที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น

ระยะยาว 
 เปาหมายในระยะยาว (พ.ศ. 2567-2571) น้ัน บริษัทจะเป็นผูนําดานเครือขายการลงทุนระหวางประเทศ และ 
ขยายพอรตการลงทนุในธรุกจิดานพลงังานทีห่ลากหลาย เพือ่สรางความมัน่คงทางพลงังานใหกบัภมูภิาค พรอมกับสราง
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

Short-term goal
 The short-term goal (2019-2021) focuses on creating investment network through the reputation 
and reliability in the international forum. The company will make an in-depth feasibility study of 
investment projects in renewable energy and disruptive technology to find potential projects for 
investment in the future and accelerate the present projects to success.

Medium-term goal
 For the medium-term goal (2022-2023) the company will start investment in renewable energy, 
disruptive technology and micro grid to increase diversity in investment and expands overseas network 
to widen networking relations.

Long-term goal
 For the long-term goal (2024-2028) the company will be a leader in oversea investment networking 
and expand investment in diverse energy business to build energy security in the region and generate 
appropriate return on investment.
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 จากการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกขององคกร ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมและทิศทาง 
ของอุตสาหกรรมพลังงาน และโอกาสทางการลงทุนในธุรกิจพลังงาน บริษัทไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  
(Strategic Objective) ประกอบดวย 3 วัตถุประสงค ไดแก

	 1.	 การแสวงหาโอกาสการลงทุน	(Investment	Opportunities)	
 โดยกลยุทธการแสวงหาโอกาสการลงทุน จะมุงเนนไปที่การสรางความมั่นคง ผลตอบแทน และความยั่งยืนใหแก  
EGATi และประเทศไทย ประกอบดวย การบริหารโครงการระหวางพัฒนาใหบรรลุตามกําหนดภายใตงบประมาณ  
(Security Portfolio) มุงเนนการลงทุนในธุรกิจเพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี (Return Portfolio) และศึกษาโอกาส 
ในการลงทุนในธุรกิจ Disruptive Technology เชิงรุก (Sustainable Portfolio)

 2.	 การบริหารจัดการทางการเงินและพอร์ตโฟลิโอ	(Financial	and	Portfolio	Management)	
 โดยวัตถุประสงคหลักคือเพื่อให EGATi สามารถบริหารจัดการดานการเงินและการลงทุนไดอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ

 3.	 การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและการด�าเนินการ	(HR	&	Operational	Improvement)	
 การพัฒนาหนวยงานสนับสนุนภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ จะทําใหการดําเนินธุรกิจ การดําเนินงานภายใน
องคกร และกระบวนตาง ๆ มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยองคกรจะสามารถบรรลุเปาหมายได  
เมือ่มกีารพัฒนาสมรรถนะความสามารถและปลกูฝง Core Value ใหกบับุคลากร ศกึษาการจัดต้ังบริษทัลูกเพ่ือการลงทนุ
อยางคลองตัว พัฒนาสูองคกรดิจิทัล พรอมทั้งพัฒนาสัมพันธภาพชุมชนในพื้นที่โครงการ

 From the internal and external analysis, trend and direction of energy industry and investment 
opportunity, 3 strategic objectives are set as follows :

	 1.	 Investment	opportunities
 The focus is on security, return on investment and sustainability for the company and the country.  
The objective consists of security portfolio (management of the projects under development to the 
achievement with the allocated budget), return portfolio (investment for satisfactory return on investment)  
and sustainable portfolio (finding investment opportunity in proactive disruptive technology).

	 2.	 Financial	and	portfolio	management
 The main objective is to provide the company with appropriate and efficient financial and portfolio  
management.
 
	 3.	 Human	Resource	&	Operational	improvement
 The development of the supporting units in the company will enhance the agility and efficiency 
of the business operations, internal operation and working processes of the company. To achieve its 
goal, it is necessary for the company to develop the competency of the human resources and to 
implant the idea of core value in the employees, to know how to set up a subsidiary for flexibility 
in investment, to develop to be digitalized company and to develop the relationship with the local 
people in the project areas.
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Conventional

Nam Ngiep 1

Mong Ton

Quang Tri 1

Nam Ngum 3

Adaro Indonesia

Sustainbility

Renewable Energy

Other Investment

แผนการลงทุน
Investment Plan

 โดยถา EGATi เลือกท่ีจะลงทุนในโครงการดังกลาว เงินลงทุนและเงินปนผลของ EGATi จะเป็นไปตามแผนภาพ
(หนา 41)

 If investment in mentioned projects is to be made, investment capital and dividend income will 
be as diagram. (Page 41)
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Investment in Associates

Unit : Million Baht

2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F

Unit : Million Baht

Dividend Income From Associates

2,935

1,156 966
1,530

1,072

2,885 2,787 2,801 2,904
3,605 3,593 3,828

4,713
5,211

681 407

5,535

29

3,002

5,203 5,053

3,227
2,873

3,875 3,841

2,020

3,940
4,460

13% CAGR

2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F

 ในกรณีที่ EGATi เลื่อนการใชเงินลงทุนในโครงการมายตงออกไป 5 ปีและทําการขออนุมัติการใชเงินลงทุน 
เพื่อวัตถุประสงคการลงทุนในโครงการอื่น ประกอบกับการกูเงินเพิ่มเติม จะทําใหมูลคาพอรตการลงทุนของ EGATi  
เพิ่มเป็น 68,539 ลานบาท โดยมีสัดสวนการลงทุนในระยะยาวใน Security, Return และ Sustainability เป็น 
55%, 30% และ 15% ตามลําดับ และจะมี ROA ในระยะยาว เป็น 5.7% และจะมี ROE ในระยะยาว เป็น 6.8%  
ตามแผนที่วางไว

 In the case of investment in Mong Ton has been postponed for 5 years, and capital is to be 
invested in additional projects instead, investment portfolio will be increased to 67,899 million THB; 
where investment proportion of Security, Return and Sustainability will reach 55%, 30% and 15% 
respectively. ROA in long-term will be 5.7% and ROE in long-term will be 6.8%.
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Risk Management
การบริหารความเส่ียง

 การบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นเครือ่งมอืสําคัญของการบริหารองคกร และเป็นเคร่ืองมอืในการสรางความเช่ือม่ัน
ในผลการดําเนินงานของธุรกิจของตนเองเพื่อไปใหถึงเปาหมายที่วางไวได บริษัทจึงจัดทํากรอบการบริหารความเสี่ยง 
โดยอางอิงตามมาตรฐานของ The Commissioning of Sponsoring Organization of Treadway Commission– 
Enterprise Risk Management หรือ COSO-ERM 2017 และทิศทางที่ไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงการคลัง ทั้งนี้การวิเคราะหความเสี่ยง โดย COSO ERM 2017 ไดมีปรับปรุง
กรอบการทํางานของ ‘Enterprise Risk Management รวมกับกลยุทธและการดําเนินงาน’ 

 โดยมีการพัฒนาดังตอไปนี้ 
 • ความเสี่ยงไดรับการในพิจารณารายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งกับผลกระทบของความเสี่ยงท่ีมีตอ 
  กลยุทธขององคกร
 • การเชื่อมโยงระหวางการจัดการความเสี่ยงขององคกรและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียมีความชัดเจน 
  มากยิ่งขึ้น
 • กาํหนดความเสีย่งในบรบิทของผลการดาํเนนิงานขององคกรในภาพรวม แทนทีก่ารแยกพิจารณาการดาํเนนิการ
 • เปิดโอกาสใหองคกรตาง ๆ สามารถคาดการณความเสี่ยงไดดีขึ้น เพื่อใหเขาใจวาการเปลี่ยนแปลงสรางโอกาสได  
  และไมไดกอใหเกิดวิกฤตเทานั้น

 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะดําเนินการพรอมกันกับการวางกลยุทธในแผนธุรกิจ เพื่อจัดทํา 
ความเสี่ยงระดับองคกรท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาหมายองคกรเป็นประจําทุกปี โดยคํานึงถึง 
ทั้งโอกาสที่มาจากความเสี่ยงและอุปสรรคตอการดําเนินงาน บริษัทมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงสอดคลองกับ 
หลักการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องเป็นประจําทุกเดือน รวมทั้งมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงทุกไตรมาส  
พรอมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท  
ทกุไตรมาส เพ่ือสรางความมัน่ใจแกผูถอืหุน วาบรษิทั มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีส่ามารถรองรบัความเสีย่งในทุกมิติ 
 บรษัิทฯ บรหิารความเสีย่ง อยางเป็นระบบ โดยระบ ุวเิคราะห จดัการและประเมนิความเสีย่งครอบคลมุความเสีย่ง
ทั้ง 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธและการแขงขัน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานการเงิน และ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ท้ังในระดับองคกรและระดับโครงการที่อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ 
พนกังาน ลกูคา คูคา ชือ่เสยีงองคกร สาธารณชน และส่ิงแวดลอม รวมท้ังพิจารณาความเส่ียงจากเหตุการณตาง ๆ ทัว่ไป 
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม และเหตกุารณทีม่โีอกาสเกิดไมสูงแตหากเกดิแลวกอใหเกดิความเสียหายและผลกระทบทีรุ่นแรง
ตอธุรกิจ
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 Risk management is an important tool for the administration of the organization and for building 
confidence in the company’s performance to achieve the business goal. The company has prepared 
the risk management framework based on the International Standard of the Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and 
Performance 2017 (COSO-ERM 2017) together with the direction approved by the State Enterprise 
Policy Office (SEPO) and Ministry of Finance. 

 COSO-ERM 2017 has the following improvement :
 • Risk is examined in greater depth particularly the impact of risk on the enterprise strategy
 • The enterprise risk management is connected more clearly with a multitude of stakeholders’  
  expectation 
 • Risk is positioned in the context of an organization’s performance rather than as subject of  
  an isolated exercise
 • The organizations can anticipate risk so they can get ahead of it with an understanding that  
  change creates opportunities, not simply the potential for crisis

 The risk management process is conducted in the strategy-setting process in the business plan in 
order to prepare annually the enterprise risk consistent with strategic objectives and organizational 
goals. Risk management process consists of risk identification and risk assessment which have effect 
on the achievement of strategic objectives of the business plan taking into account opportunity and 
threat. The company conducts monthly the process of risk management which complies with the 
principle of risk management and conducts assessment process quarterly. The risk management 
report is prepared and submitted to the Audit and Risk Management Committee and the Board of 
Directors quarterly to give confidence to the shareholders that the company has risk management 
system which can support all dimensions of risk.
 The company has managed risk as a system by identifying, analyzing, assessing and managing 4 
dimensions of risk, namely strategic and competitive risk, operational risk, financial risk and compliance 
risk. The risk covers both the enterprise level and project level which may affect the result of the 
operation, employees, customer, trading partners, company’s reputation, public and the environment. 
The risk covers general happenings, new risk and rare happenings which have serious damage and 
significant impact on the business. 
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 การบรหิารความเสีย่งทีจ่ดัทําทัง้ในระดบัองคกรและระดับโครงการ โดยมกีระบวนการครอบคลุมทัง้ 4 ดานขางตน 
ในการบรหิารความเสีย่งระดบัโครงการ ประเมนิความเสีย่งอยางละเอยีดโดยผูรบัผดิชอบแผนงาน/โครงการ เพือ่บรหิาร 
ความเสี่ยงใหทันตอสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอยางรวดเร็วและซับซอน ทําใหสามารถปรับ 
การทํางาน และหามาตรการปองกัน เมื่อพบวาความเสี่ยงระดับโครงการมีผลกระทบตอเปาหมายโดยรวมของบริษัท 
ในระดับสูงจะนํามาบริหารความเสี่ยงในระดับองคกร โดยความเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก จะตองจัดทํามาตรการ 
เพือ่ลดระดบัของโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ และลดระดบัความรนุแรงลง ตลอดจนมกีารตดิตามนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
และบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุกเดือน โดยผูบริหารมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงมาตรการ 
หากความเสี่ยงนั้นไมลดลงตามมาตรการที่วางไว 

การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน
 บริษัทมีพันธกิจในการลงทุนกิจการพลังงานไฟฟาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในตางประเทศ การคัดเลือกโครงการใหม ๆ  
มาลงทุนจึงมีความสําคัญมาก ดังนั้นการแสวงหาโครงการศักยภาพ ที่สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนธุรกิจ
เชิงกลยุทธเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท ทําใหเกิดรายไดจากการลงทุนไดอยางตอเนื่อง ในเบื้องตนของ 
การคดัเลอืกโครงการจะกําหนดเกณฑการคดัเลอืกโครงการรวมทัง้มีการปรับปรุงใหเหมาะสมตามสถานการณ มกีารนํา
โครงการใหม ๆ เขามาพิจารณาตลอดเวลา โดยท่ีโครงการแตละโครงการจะตองตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ท่ีวางไว รวมทัง้มกีารพจิารณาถึงโอกาสท่ีจะลงทุนโครงการใหม ๆ  ในอนาคต เพ่ือรองรบัความเสีย่ง และความเปลีย่นแปลง
อยางรวดเร็วในเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ในธุรกิจพลังงานที่กําลังจะเกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 การดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัท คือ การลงทุนและพัฒนาโครงการที่มีใหไดรับรายไดตามเปาหมายที่วางไว  
ซึ่งบริษัทใหความสําคัญตั้งแตระดับโครงการ และแผนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  
โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบโครงการและแผนงานที่รองรับแผนธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงใหทันตอ 
สถานการณและแนวโนมการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปอยางรวดเร็ว ทาํใหสามารถปรับการทํางาน และหามาตรการปองกัน  
นอกจากนี้ยังมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกเดือน  
เพื่อติดตามและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางใกลชิด
 เนื่องจาก บริษัทฯ มีพันธกิจในการลงทุนในตางประเทศ ในเรื่องของกระบวนการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงเนื่องจาก 
บริษัทมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ แตตองอาศัยความรวดเร็วและความคลองตัวในการตัดสินใจเพื่อลงทุน จึงมีความจําเป็น
ตองลดขั้นตอนหรือกระบวนการในสวนที่บริษัทควบคุมได เพื่อใหสามารถตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว แตทั้งนี้ก็ยังคงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของภาครัฐ
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 Risk management at the enterprise level and project level embraces 4 dimensions as mentioned 
above. For the risk management at the project level, the risk is assessed thoroughly by the persons 
responsible for the plans/projects so that the risk is managed in time of the situation which is changing 
fast and complicatedly so that the working process can be adjusted and preventive measure can be 
found. If it is found that the risk at the project level has affected the overall goal of the company  
at a high degree, such risk will be managed at the enterprise level. For high risk and very high risk, 
measures to reduce the opportune risk and its severity will be prepared. The risk monitoring is  
prepared and reported to the Audit and Risk Management Committee monthly. If the risk is not  
reduced, the executive can participate in the risk management and improve the measure.

Strategic and competitive risk
 As the company has a mission of overseas investment in electricity and related business, selection  
of new investment projects is very essential Thus, it is important to explore potential projects which can  
respond to strategic objectives of the business plan to enhance sustainable growth of the company  
to generate revenue from the investment continuously. For the project selection, its criteria is established  
and improved appropriately. New projects are considered regularly to find the potential ones which 
can respond to the strategic objectives of the business plan. Opportunity for future investment has 
been explored to cope with risk and the rapid change in disruptive technology in energy business 
which is approaching. 

Operational risk 
 The main role of the company is investment and development of the existing projects to generate  
revenue according to the goal. The company has given importance to the projects and plans to 
achieve the objective by assigning responsible persons for the projects and plans in the business 
plan and managing risk in time of the fast changing situation in order to adjust the operation and find 
suitable preventive measure. Moreover, the meeting with the Board of Directors and the Audit and 
Risk Management Committee is held monthly to follow up and manage risk closely.
 As the mission of the company is overseas investment which needs fast and agility in the decision 
of investment, there is operational risk as the company has a status of state enterprise. Therefore,  
it is necessary to reduce steps or procedure which is controllable in order to make decision in business  
efficiently and timely but still complying with law and official regulations. 
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การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
 บริษัทบริหารความเสี่ยงดานการเงินในระยะสั้นคือการหารายไดตามเปาหมายที่วางไว และระยะยาวที่จะตองมี 
การบริหารและจัดหาเงินลงทุนที่มีตนทุนตํ่า และเหมาะสมในชวงเวลาตาง ๆ โดยจัดทําแผนการเงินตามแผนการลงทุน 
ที่วางไว บริษัทไดดําเนินการจัดทํา International Credit Rating และไดรับการประเมินใหอยูระดับท่ีเหมาะสม 
ตอการลงทุน (Investment Grade) เพื่อลดตนทุนในการคํ้าประกันเงินกู และรองรับการจัดหาเงินลงทุนระยะยาว  
รวมทั้งมีการบริหารผลตอบแทนและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทไดรับเงินปนผลเป็น 
สกุลเงินตราตางประเทศ จึงฝากไวในสกุลดังกลาว เพ่ือไดดอกผลมากกวา และใชในการลงทุนในอนาคตตามแผน 
การลงทุนที่วางไว 

การบริหารด้านการปฏิบัติการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
 บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามกฎระเบียบอยางเครงครัด เพื่อใหบริษัทสามารถปฏิบัติงานไดอยาง 
ถูกตอง ไมถูกฟองรอง มีการศึกษาวิเคราะหและปรับปรุงกฎระเบียบของแตละประเทศท่ีลงทุน เพื่อใหทันการณเมื่อมี 
กฎระเบียบใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีลงทุน บริษัทมีการจัดทําระเบียบดานการบัญชีและดานการเงิน  
การจัดทํารายงานเบ้ืองตนดานกฎหมายของประเทศที่ไปลงทุน และพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อใหสมบูรณ 
มากขึ้น สามารถนํามาใชบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ทั้งนี้ บริษัทไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับตาง ๆ ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เชน  
แนวโนมการเพิ่มข้ึนของ Disruptive Technology ซ่ึงทําใหบริษัทตองจัดทํากลยุทธเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความมั่นใจ 
ในการเตรียมพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หากเปรียบเทียบแผนธุรกิจในปี 2562  
จะเหน็ไดวาวสิยัทศันและพนัธกิจขององคกรไดเปลีย่นไป อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของ Disruptive Technology  
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในแหลงพลังงานทดแทนตาง ๆ Smart Grid และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) บริษัทไดใช 
ระยะเวลาในการพิจารณาถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่ไมสามารถเติมเต็มกลยุทธในปจจุบันได  
อยางไรก็ตาม การนํากลยทุธไปดําเนนิการของ EGATi ไดวเิคราะหไปถงึความเสีย่งทีอ่งคกรสามารถรบัได (Risk Appetite)  
รวมถึงความแปรปรวนของความเสี่ยง (Risk Tolerance) และ EGATi ไดจัดทําเกณฑในการระบุความเส่ียงและ 
มีความตั้งใจวาจะตรวจสอบสถานะของความเสี่ยงในระดับองคกรทุก ๆ ไตรมาส และความเส่ียงในระดับโครงการ 
ทุก ๆ เดือน เพื่อเป็นการสรางความมั่นใจวาบริษัทจะสามารถสรางมูลคาและผลประกอบการที่ดีแกผูถือหุนไดตอไป
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Financial risk
 The management of short-term financial risk is to generate revenue according to the goal. For 
the long-term financial risk, it is necessary to find investment with low capital cost which is suitable 
for different time in the financial plan of the investment plan. As the company has been rated to be 
of the investment grade by an international credit rating agency, it would be able to reduce the cost 
in the loan guarantee and to prepare for the long-term financing. Moreover, to manage return and 
to reduce the risk concerning the exchange rate, the company has deposited the dividend received 
in foreign currency in such currency to get more interest income and to use for future investment.

Compliance risk
 The company gives importance to the strict compliance with the law and regulations in  
its business operations in order to obtain perfect result and to avoid prosecution. Moreover, laws and 
regulations of the countries of investment are studied, analyzed and updated. Preliminary reports  
on the law of the countries to be invested are prepared. Besides, the company has established  
its accounting and financial regulations and has improved the internal control system. 
 Realizing different levels of social, economic and technological changes such as the increasing 
trend of disruptive technology, it is necessary for the company to find additional strategy to cope 
with the anticipated changes. The business plan 2019 contains the modified vision and mission as  
a result of the changing role of disruptive technology, renewable energy sources, smart grid and energy  
storage system (ESS). The company has been trying to take account of the changing trend and the risk  
to fulfill the present strategy. 
 However, in the implementation of each strategy, the risk appetite and risk tolerance has been 
considered. In risk management, criteria in risk identification has been prepared. It is intended  
to review the status of enterprise risk quarterly and project risk monthly to build confidence of  
the shareholders of the value and satisfactory performance of the company.
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คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาแผนการดำเนินงาน

และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ (คปผ.)
Enterprise and President Performance Evaluation Committee

คณะกรรมการบริหารการลงทุน
Investment Management Committee

คณะกรรมการสรรหาผูจัดการฝายขึ้นไป
Nomination of Vice President Committee

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-พัฒนาธุรกิจ
Executive Vice President-Business Development

ฝายพัฒนาธุรกิจ
Business Development

Division

ฝายบริหารโครงการ
Project Management

Division

ฝายวางแผนและบริหารการลงทุน
Corporate Planning and Portfolio

Management Division

International

Work Together
Win Together
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Structure of Organizational Management
โครงสร้างการจัดการองค์กร

 โครงสรางการจัดการองคกรของ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (EGATi) ประกอบดวย คณะกรรมการ
บรษัิท และฝ่ายบรหิาร โดยคณะกรรมการบรษิทั เป็นผูวางนโยบายและกาํกบัดแูลกจิการของ EGATi รวมถงึการแตงตัง้ 
ฝ่ายบริหารของ EGATi ขณะที่ฝ่ายบริหารทําหนาที่บริหารงานเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรที่กําหนด
 คณะกรรมการบริษัท EGATi ในปี 2562 แตงตั้งจากบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ มีความรู ความสามารถ อันเป็น
ประโยชนตอ EGATi ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ไดตรวจสอบใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม 

1. คณะกรรมการบรษัิท EGATi
1.1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง

 • คณะกรรมการบริษัท EGATi ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมเกิน 11 คน 
 • กรรมการบรษิทั ตองมสีญัชาตไิทย อายไุมเกนิ 65 ปีบรบิรูณ และมคีณุวฒุแิละประสบการณเหมาะสมกบักจิการของ 
  บรษัิท และตองไมเป็นขาราชการการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจาหนาท่ีพรรคการเมอืง ไมดาํรงตาํแหนง 
  กรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจาก EGATi เกิน 2 แหง รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด 
 • ที่ประชุมผูถือหุน เป็นผูเลือกตั้งกรรมการบริษัท EGATi และคณะกรรมการเป็นผูเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
  เป็นประธานกรรมการ

1.2. อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 อํานาจหนาที่ของกรรมการบริษัทนั้นเป็นไปตามขอบังคับของบริษัทซ่ึงไดจดทะเบียนตอนายทะเบียนหางหุนสวน
บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กรรมการมีอํานาจดังนี้
 • กําหนดนโยบาย และกํากับฝ่ายบริหารของบริษัทใหดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค  
  และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
 • สอบทานนโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาหมายทางยุทธศาสตรของบริษัท รวมกับฝ่ายบริหาร  
  อยางสมํ่าเสมอ และเมื่อมีปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอธุรกิจ
 • ออกระเบียบเพื่อใชปฏิบัติใหเป็นไปตามวัตถุประสงคของบริษัท
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 EGATi’s structure of organizational management comprises the Board of Directors and the  
executives. The Board of Directors is responsible for formulating policy, supervising the operation 
and appointing executives of the company. The executives are responsible for the administration 
according to the policy and strategies.
 The Board of Directors in 2019 are appointed from knowledgeable persons of which the expertise 
is beneficial for the company. Members of the Board of Directors must have qualification as stated in 
The Act on Qualifications of Board of Directors and Employees of State Enterprises, B.E. 2518 (1975) 
and its amendment.

1. Board of Directors
1.1 Composition, qualification and appointment

 • Board of Directors shall comprise of not more than 11 members
 • Members of the Board of Directors must be of Thai nationals of not over 65 years old and have  
  qualification appropriate to the company’s activities. They must not be political officials, members  
  of political party committee or political party officers. They must not be members of the Board  
  of Directors of more than 2 other state enterprises. Moreover, they must not have prohibited  
  attribute as stated in the law.
 • Members of the Board of Directors must be elected in the meeting of shareholders. Chairman  
  of the Board of Directors is elected by the Board members.

1.2 Authority and responsibility 
 Board of Directors’ authority complies with the regulations of the company which has registered to  
the registrar of partnership and company of the Department of Business Development, Ministry of 
Commerce under the Civil and Commercial Code and Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2542 (1999). 
The Board of Directors have the following authority ;
 • Formulating policy and supervising the management to conduct business according to the law and  
  the company’s objectives and regulations as well as the resolutions of the shareholders’ meeting
 • Verifying the policy, vision, strategy and strategic objectives of the company regularly and when  
  there is a factor which can produce significant change to the company
 • Issuing regulations to observe to meet the objectives of the company
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 โดยสรุป กรรมการบริษัท EGATi มีหนาที่ดังนี้
 1.  ปฏบิตัหินาท่ีและดําเนนิธรุกจิของบริษทัใหเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค และขอบังคับของบริษทั ตลอดจน 
   มตทิีป่ระชมุผูถอืหุนดวยความซ่ือสตัยสจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนของบรษิทั และเพือ่ผลประโยชน 
   สูงสุดของผูถือหุน
 2.  จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบปีบัญช ี
   ของบริษัท
 3.  จัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และนําเสนอ 
   ตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปีเพ่ือขออนุมัติภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบปีบัญชี 
   ของบริษัท และจัดสงสําเนางบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุล
 4.  ไมอาจทําการในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทในกรณีที่กรรมการมีประโยชนไดเสียในกิจการดังกลาว 
   ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในลักษณะที่เป็นการขัดกันกับประโยชนไดเสียของบริษัท
 5.  ไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเป็นการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเป็นหุนสวน 
   ในหางหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเป็นการแขงขัน 
   กับกิจการของบริษัท เวนแตไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุน
 6.  ตองสงสําเนารายชื่อผูถือหุนและผูที่ขาดจากการเป็นผูถือหุนไปยังนายทะเบียนอยางนอย ปีละหนึ่งครั้ง  
   ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน
 7.  มฐีานะทีเ่ป็นกรรมการของรฐัวสิาหกจิ ตองยืน่บญัชแีสดงรายการทรัพยสินและหนีสิ้นของตน คูสมรส และบุตร 
   ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ทุกครั้ง 
   ที่เขารับตําแหนง ทุกสามปีที่อยูในตําแหนง เมื่อพนจากตําแหนง ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
   ภายใน 60 วันนับแตวันที่ครบกําหนดดังกลาวแลวแตกรณี

1.3 รายนามคณะกรรมการบริษัท EGATi
 1. นายวิบูลย    ฤกษศิระทัย  ประธานกรรมการ กรรมการชุดปจจุบัน
 2. นางสาวรสา    กาญจนสาย  กรรมการ    1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562
 3. พันเอกหญิงอรอนงค พุกกะคุปต  กรรมการ    1 มกราคม-19 เมษายน 2562
 4. นายบุญญนิตย   วงศรักมิตร  กรรมการ    กรรมการชุดปจจุบัน
 5. นายหรอหยา   จันทรัตนา  กรรมการ    กรรมการชุดปจจุบัน
 6. นายสืบพงษ    บูรณศิรินทร  กรรมการ    1 มกราคม-16 ตุลาคม 2562
 7. นายเติมศักดิ์   สุขวิบูลย   กรรมการ    กรรมการชุดปจจุบัน
 8. นายภัทรกฤช   เตชะศิกานต  กรรมการ    กรรมการชุดปจจุบัน
 9. นายณัฏฐวุฒิ   โพธิสาโร   กรรมการ    เขารับตําแหนง วันที่ 23 เมษายน 2562
                    กรรมการชุดปจจุบัน
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 In summary, the responsibility of the Board of Directors is as follows :
 1.  Performing duty and conducting the company’s business according to the law, the company’s  
   objectives and regulations and resolutions of the shareholders’ meeting with honesty in  
   protection of the interest of the company for the maximum benefit of the shareholders.
 2.  Organizing an annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of the  
   fiscal year. 
 3.  Organizing the preparation of the balance sheet, auditing report of the auditor for approval  
   of the shareholders in the annual general meeting of shareholders within 4 months after  
   the end of the fiscal year. Copy of the balance sheet shall be sent to the registrar within  
   1 month after the approval of the shareholders. 
 4.  Members of the Board of Directors who have any direct or indirect personal interest which  
   is a conflict of interest with the company, cannot act as members of the Board of Directors.
 5.  Members of the Board of Directors shall not conduct business of the same nature of the  
   company and as competitors. Members of the Board of Directors shall not be partners in  
   partnership without limit which conducts business of the same nature and as competitors of  
   the company except for having received approval from the shareholders’ meeting.
 6.  Copy of name list of shareholders and those whose share ownership has expired shall be sent  
   to the registrar at least once a year within 14 days from the date of the shareholders’ meeting.
 7.  As member of Board of Directors of a state enterprise, member of EGATi Board of Directors.  
   must declare his property and debt of himself, his spouse and children who are under age to  
   the National Anti-Corruption Commission when taking position, three years in position and  
   on term completion using the format the National Anti-Corruption Commission, within 60 days  
   from the above mentioned date. 

1.3 Members of the Board of Directors
 1. Mr. Viboon    Rerksirathai   Chairman  Present Board of Directors
 2. Ms. Rasa     Kanchanasai  Director   January 1-December 31, 2019
 3. Colonel Onanong  Pookkakupt   Director   January 1-April 19, 2019
 4 Mr. Boonyanit   Wongrukmit  Director   Present Board of Directors
 5. Mr. Roya      Juntaratana   Director   Present Board of Directors
 6. Mr. Seubphong   Buranasirin   Director   January 1-October 16, 2019
 7. Mr. Toemsak    Sukhvibul    Director   Present Board of Directors
 8. Mr. Pattarakit    Techasikarn   Director   Present Board of Directors
 9. Mr. Nuttavudh   Photisaro    Director   Present Board of Directors
                     Appointed on April 23, 2019
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2. คณะกรรมการชดุย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 มีอํานาจ และหนาที่ในการกํากับดูแลเรื่องดังตอไปนี้
 1.  ตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ 
   บรษัิท ความเชือ่ถอืไดของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอมลูเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี การปรับปรงุ 
   แกไขของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่ผูสอบบัญชีและสํานักงาน 
   ตรวจสอบภายใน กฟผ. เสนอแนะ จัดหาผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ
 2.  สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อประเมินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยง รวมถึง 
   กระบวนการตรวจสอบและรายงานผล
 3.  กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางการกําหนด 
   ยุทธศาสตรและการบริหารความเสี่ยง
 4.  ดําเนินการเพื่อใหมีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 5.  ประชุมรวมกันอยางนอย ปีละ 4 ครั้ง องคประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
   ตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3
 6.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส และรายงานประจําปี เสนอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เรื่องใด 
   ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ 
   มอบหมาย และรายงานคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ทราบ หากไมมขีอทกัทวงใหถอืวาเรือ่งนัน้ไดรบัความเหน็ชอบ 
   หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ตองอยูในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ 
   ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
 1. นางสาวรสา   กาญจนสาย  ประธานกรรมการ
 2. นายสืบพงษ   บูรณศิรินทร  กรรมการ
 3. นายบุญญนิตย  วงศรักมิตร  กรรมการ

2.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุน 
 มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
 1.  พิจารณากําหนดนโยบายการลงทุน การรวมทุน และการรวมมือพัฒนาธุรกิจของบริษัท
 2.  พิจารณากลั่นกรองการลงทุนของบริษัทกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
 3.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานไดตามความเหมาะสม
 4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 รายนามคณะกรรมการบริหารการลงทุน
 1. นายหรอหยา  จันทรัตนา  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรสา   กาญจนสาย  กรรมการ
 3. นายเติมศักดิ์  สุขวิบูลย   กรรมการ
 4. นายภัทรกฤช  เตชะศิกานต  กรรมการ
 5. นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร   กรรมการ
 6. นายสันติชัย   โอสถภวภูษิต  กรรมการและเลขานุการ
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2. Board of Directors’ Committees
2.1 Audit and Risk Management Committee

 The committee is responsible for the following : 
 1.  Ensuring the sufficiency and efficiency of the internal control system and risk management,  
   reliability of financial statements, disclosure of information in accordance with the accounting  
   standard, improvement of the management concerning internal control and risk management  
   recommended by the auditor and EGAT Office of the Internal Audit. Providing professional  
   expert for the work.
 2.  Verifying the policy and control system to evaluate the administration and risk control including  
   the assessment and reporting process.
 3.  Supervising the compliance with the risk management framework by integrating strategy and  
   risk management.
 4.  Ensuring the sufficiency and efficiency of the risk management framework.
 5.  Conducting at least 4 meetings per year with a quorum of two-third.
 6.  Preparing quarterly and annual reports on the items approved by the Audit and Risk Management  
   Committee within its power for information of the Board of Directors. Without any comments  
   or objection of the Board of Directors, the items are considered to be approved by the Board of  
   Directors.
 7.  Performing any other task as assigned by the Board of Directors within the purview of the Audit  
   and Risk Management Committee.

 Members of the Audit and Risk Management Committee
 1 Ms. Rasa   Kanchanasai Chairman
 2. Mr. Seubphong Buranasirin  Director
 3. Mr. Boonyanit Wongrukmit Director

2.2  Investment Management Committee
 The committee is responsible for the following :
 1.  Formulating investment policy, co-investment and cooperation in business development.
 2.  Scrutinizing investment of the company before submitting to the Board of Directors.
 3.  Appointing working groups as appropriate.
 4.  Performing any other task as assigned by the Board of Directors.

 Members of the Investment Management Committee
 1. Mr. Roya   Juntaratana  Chairman
 2. Ms. Rasa   Kanchanasai Director
 3. Mr. Toemsak  Sukhvibul  Director
 4. Mr. Pattarakit  Techasikarn  Director
 5. Mr. Nuttavudh Photisaro  Director
 6. Mr. Santichai  Osotpavapusit Director and Secretary
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2.3 คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท และพิจารณา 
แผนการด�าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

 มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
 1.  พิจารณากลั่นกรองการจัดทําการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 
   เพื่อพิจารณา
 2.  พิจารณากลั่นกรองการจัดทําแผนการดําเนินงานและเกณฑวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ  
   กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 3.  พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจางกรรมการผู จัดการใหญ กอนนําเสนอ 
   คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 4.  ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 รายนามคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และพิจารณาแผนการ 
ดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ
 1. นายเติมศักดิ์  สุขวิบูลย   ประธานกรรมการ 
 2. นายสืบพงษ   บูรณศิรินทร  กรรมการ
 3. นายภัทรกฤช  เตชะศิกานต  กรรมการ
 

2.4 คณะกรรมการสรรหาต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
 มีอาํนาจหนาทีแ่ละความรับผดิชอบในการพจิารณาคดัเลอืกบคุคลเพือ่ดาํรงตาํแหนงผูจดัการฝ่ายขึน้ไป โดยพิจารณา 
จากความรู ประสบการณ ผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหนง 
ดังกลาว พรอมทั้งจัดเรียงลําดับผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งตอไป

 รายนามคณะกรรมการสรรหาตําแหนงผูจัดการฝ่ายขึ้นไป
 1. นายหรอหยา  จันทรัตนา  ประธานกรรมการ
 2. นายบุญญนิตย  วงศรักมิตร  กรรมการ
 3. นายสันติชัย   โอสถภวภูษิต  กรรมการ

3. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจเพิ่มเติมตามความจําเป็น 
โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ EGATi จากฝ่ายบริหาร เพื่อประกอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง สําหรับคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ มีกําหนดการประชุม ดังนี้
 1. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง     ประชุมเป็นประจําทุกเดือน
 2. คณะกรรมการบริหารการลงทุน         ประชุมเป็นประจําทุกไตรมาส
 3. คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการดําเนินงาน   ประชุมตามความจําเป็นของงาน
  ของบริษัทและพิจารณาแผนการดําเนินงานและประเมิน
  ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ
 4. คณะกรรมการสรรหาตําแหนงผูจัดการฝ่ายขึ้นไป    ประชุมตามความจําเป็นของงาน
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2.3  Committee on Evaluation of the Operation of the Company and Work Plan and 
Performance of EGATi President

 The committee is responsible for the following :
 1.  Scrutinizing the evaluation of the operation of the company for consideration of the Board  
   of Directors.
 2.  Scrutinizing the preparation of work plan and criteria for evaluation of the performance  
   of EGATi President for consideration of the Board of Directors.
 3.  Scrutinizing the evaluation of the performance of EGATi President in accordance with the  
   contract for consideration of the Board of Directors.
 4.  Performing any other task as assigned by the Board of Directors.

 Members of the Committee on Evaluation of the Operation of the Company and Work Plan and 
Performance of EGATi President
 1. Mr. Toemsak  Sukhvibul  Chairman
 2. Mr. Seubphong Buranasirin  Director
 3. Mr. Pattarakit  Techasikarn  Director

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

 The Committee is responsible for the nomination of the candidates for the position of Division  
Managers and higher from their knowledge, experience, performance, competency, ability and other  
qualification necessary for the position and arranged in priority for consideration of the Board of Directors

 Members of the Committee on Nomination of the Candidates for the Position of Division Managers 
and Higher
 1. Mr. Roya   Juntaratana  Chairman
 2. Mr. Boonyanit Wongrukmit Director
 3. Mr. Santichai  Osotpavapusit Director

3. Meetings
 The Board of Directors has regular meetings at least once a month and additional meeting as 
necessary. For the meeting purpose, the Board of Directors can request for necessary documents 
concerning operation of the company. The Board Committees have the following meeting schedule : 
 1. Audit and Risk Management Committee      Monthly
 2. Investment Management Committee       Quarterly
 3. Committee on Evaluation of the Operation of the  As necessary
  Company and Work Plan and Performance of 
  EGATi President
 4. Committee on Nomination of the Candidates    As necessary
  for the Position of Division Managers and Higher
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Advanced Management Program,  
Harvard Business School, USA.

 นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระดับสูง (นยปส.) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

 หลักสูตรหลักประจําวิทยาลัยการทัพบก  
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

ประวัติการท�างาน
 ผูวาการ การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 รองผูวาการพัฒนาระบบสง การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 ผูชวยผูวาการวิศวกรรมระบบสง การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
- 

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

 National Defence Regular Course, Thailand National 
Defence College

 Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of 
Directors (IOD)

 Advanced Management Program, Harvard Business School,  
USA.

 Anti-Corruption Course for Executives, Office of the National  
Anti-Corruption Commission

 Royal Thai Army War College Course, the Royal Thai Army  
Institute of Advanced Military Studies

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

Directorship/Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
None

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
Mr. Viboon Rerksirathai
วัน/เดือน/ปี เกิด 4 ธันวาคม 2503 

Date of Birth December 4, 1960

ประธานกรรมการ 
Chairman
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กรรมการ
Director

นางสาวรสา กาญจนสาย
Ms. Rasa Kanchanasai
วัน/เดือน/ปี เกิด 20 มกราคม 2502
Date of Birth January 20, 1959

วิชาชีพพิเศษ
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับอนุญาต (CPIA) 

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง                       
 หลักสูตร Finance for Executives จัดโดย Kellogg School of 
Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

 หลักสูตร University of Oxford, Said Business School ประเทศองักฤษ
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL) รุนที ่16 ของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
 ที่ปรึกษาดานการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 ผูอํานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2  
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 ผูอํานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
 ที่ปรึกษาดานการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

 กรรมการบริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด
 กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

Special Profession
 Certified Public Accountant (CPA)
 Certified Professional Internal Auditor (CPIA)

Education/Major Training
 Master of Science (Economics), Kasetsart University
 Bachelor of Business Administration (Accounting), 
Ramkhamhaeng University

 Finance for Executives Program,  
Kellogg School of Management, USA.

 Training Program, Said Business School,  
University of Oxford, England  

 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
(Class 16), Thai Institute of Directors (IOD)

Work Experience
 Consultant in State Enterprise Appraisal,  
State Enterprise Policy Office

 Director of State Enterprise Development Bureau 2, 
Acting for Consultant  in State Enterprise Appraisal,  
State Enterprise Policy Office

 Director of State Enterprise Development Bureau 2,  
State Enterprise Policy Office

 Director of State Enterprise Development Office 2,  
State Enterprise Policy Office

 Director of State Enterprise Development Office 1,  
state Enterprise Policy Office

Directorship/Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
 Member of Board of Directors, National Broadband 
Network Limited

 Member of Board of Directors, Bangkok Commercial  
Asset Management Public Company Limited
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ รัฐประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยัรงัสติ
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต
 ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก รุนที่ 54
 หลักสูตร System Automation ณ Ford Gordon, Georgia, USA.
 หลักสูตรชั้นนายพันเหลาทหารการเงิน
 หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี
 หลักสูตรชั้นนายรอยเหลาทหารการเงิน
 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ 
และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI)  
รุนที่ 16 ของสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 225  
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL) รุนที ่14 ของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
 อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ 
ในลักษณะบูรณาการ จังหวัดและกลุมจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการ 
ภายใตกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

 คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย

 ผูอํานวยการกองบัญชี สํานักบริหารงบประมาณ  
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

 รองสํานักบริหารงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
 กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (EGATi)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
-

Education/Major Training
 Ph.D. of Public Administration, Rangsit University
 Master of Public Administration, Rangsit University
 Bachelor of Political Science (Public Administration),  
Thammasat University

 Army College Course (Class 54)
 System Automation Course, Ford Gordon, Georgia, USA.
 Finance Course for Colonels
 Accounting Course for Military Officers
 Finance Course for Cadets
 Corporate Governance Program for Directors and  
Senior Executives of State Enterprises and Public  
Organizations (Class 16), Public Director Institute (PDI) 

 Training Programs organized by Thai Institute of Directors (IOD) 
 - Director Certification Program (DCP) (Class 225),
 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (Class 14)

Work Experience
 Member of the Subcommittee on Integrated Budget  
for Provinces, Provincial Groups and Local Administration, 
National Legislative Assembly

 Member of the Working Group of Minister of Energy
 Member of the Subcommittee on Project Appraisal  
under the Energy Conservation Fund

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

 Director of Accounting Division, Bureau  
of Budget Management, Office of the Army Comptroller

 Deputy Director of Accounting Division, Bureau  
of Budget Management, Office of the Army Comptroller

 Member of the Board of Directors,  
EGAT International Company Limited

Directorship/Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
None

กรรมการ 
Director

พันเอกหญิง อรอนงค์ พุกกะคุปต์
Colonel Onanong Pookkakupt

วัน/เดือน/ปี เกิด 6 ตุลาคม 2504 
Date of Birth October 6, 1961
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นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
Mr. Boonyanit Wongrukmit
วัน/เดือน/ปี เกิด 22 สิงหาคม 2506
Date of Birth August 22, 1963

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Energy Management)  
University of Montreal, Canada

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 61  
ปีการศึกษา 2561-2562 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

 หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหาร 
ระดับสูงขององคกรกํากับดูแล (Regulator)  
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน สถาบันพระปกเกลา

 หลักสูตร วิทยาการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 1 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร

 หลักสูตร Advanced Management Program,  
Harvard Business School, USA.

 หลักสูตร Leadership Succession Program  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

 หลักสูตร Director Certification Program  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตร Successful Boardroom Presentation รุนที่ 2  
สถาบัน OMEGAWORLDCLASS Research Institute

ประวัติการท�างาน
 รองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 รองผูวาการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 รองผูวาการกิจการสังคม การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 ผูชวยผูวาการบริหารธุรกิจ การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
 คณะกรรมการ บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

Education/Major Training
 Master of Business Administration (Energy Management), 
University of Montreal, Canada

 Master of Business Administration, Chiang Mai University
 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),  
Chiang Mai University Training

 National Defence Regular Course (Class 61),  
Thailand National Defencse College

 Corporate Governance for Directors and Senior Executives  
of Regulator, State Enterprises and Public Organizations, 
King Prajadhipok’s Institute

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

 Advanced Management Program, Harvard Business 
School, USA.

 Leadership Succession Program, Institute of Research and 
Development for Public Enterprises

 Director Certification Program, Thai Institute of Directors (IOD)
 Successful Boardroom Presentation (Class 2),  
OMEGAWORLDCLASS Research Institute 

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

Directorship/Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
 Member of the Board of Directors of RATCH Group 
Public Company Limited

กรรมการ
Director
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาตรี บัญชี สาขาบัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน. รุน 14) 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

 หลักสูตร วิทยาการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส. รุนที่ 2) 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร

 หลักสูตร 65th Annual Utility Executive Course  
ณ University of Idaho ประเทศสหรัฐอเมริกา

 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 246)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)  
รุนที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

 หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุนที่ 2  
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลังและบัญชีภาครัฐ

 หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program รุนที่ 18 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

 หลักสูตร Postgraduate Certificate in Finance ณ London 
School of Business and Finance ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวัติการท�างาน
 รองผูวาการบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ผูบริหารใหญดานการเงิน 
(Chief Financial Officer : CFO) การไฟฟาฝ่ายผลติแหงประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
-

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
Mr. Pattarakit Techasikarn
วัน/เดือน/ปี เกิด 25 พฤษภาคม 2503

Date of Birth May 25, 1960

Education/Major Training
 Master of Business Administration, Kasetsart University 
 Bachelor of Accounting, Cost Accounting,  
Chulalongkorn University

 The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable  
Future (TEA class 14), Thailand Energy Academy

 Advanced Master of Management Program (AMM) (Class 2),  
National Institute of Development Administration

 The 65th Annual Utility Executive Course  
at University of Idaho, USA.

 Directors Certification Program (DCP 246),  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

 Leadership Succession Program (LSP) (Class 7),  
Institute of Research and Development for  
Public Enterprise (IRDP)

 Financial and Fiscal Management Program for  
Senior Executive (Class 2), The Comptroller General’s 
Department (CGD)

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

 Post-graduate Certificate in Finance course at the London 
School of Business and Finance, United Kingdom

Work Experience
 Deputy Governor-Accounting and Finance, acting as  
Chief Financial Officer (CFO), EGAT

Directorship/Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
None

กรรมการ 
Director
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นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
Mr. Seubphong Buranasirin
วัน/เดือน/ปี เกิด 30 พฤษภาคม 2502
Date of Birth May 30, 1959

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program  

 (BNCP)
 - หลักสูตร Boards Matters and Trends (BMT)
 - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)
 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
 - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance  

 Committee (RNG)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง  
ของรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน (รุนที่ 16) ปี 2560  
สถาบันพระปกเกลา

 ภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 4) ปี 2558 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป. รุนที่ 5) ปี 2556 
สํานักงานศาลปกครอง

 การปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน (ปรอ. รุนที ่25) ปี 2555 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

 นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 
(นยปส. รุนที่ 1) ปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

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

 Bachelor of Economics (Development Economics), 
Ramkhamhaeng University

 Bachelor of Law, Thammasat University
 Training Programs organized by Thai Institute of Directors 
(IOD)

 - Financial Statements for Directors (FSD)
 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
 - Boards Matters and Trends (BMT)
 - Boards that Make a Difference (BMD)
 - Role of Chairman Program (RCP)
 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
 - Role of Nomination and Governance Committee (RNG)
 - Director Certification Program (DCP)
 - Director Accreditation Program (DAP)
 Corporate Governance for Directors and Senior Executives  
of State Enterprises and Public Organizations (Class 16), 
2017, King Prajadhipok’s Inwstitute

 Bhumipalung Phandin course for Senior Executive (Class 4), 
2015, Chulalongkorn University

 Senior Administrative Justice of the Administrative Court, 
(Class 5), 2013, Office of the Administrative Court of Thailand

 National Defence Joint State-Private Sector (Class 25), 2012,  
Thailand National Defence College

 Anti-Corruption Course for Executives  (Class 1), 2010, 
Office of the National Anti-Corruption Commission

กรรมการ
Director
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Work Experience
 Senior Deputy Governor-Office of the Governor, EGAT
 Deputy Governor-Social Affairs, EGAT
 Deputy Governor-Administration, EGAT
 Assistant Governor-Human Resources, EGAT,  
serving as Assistant Secretary to EGAT Board of Directors 
and Executive Committee

 Assistant Governor to the Office of the Governor, EGAT, 
serving as Assistant Secretary to EGAT Board of Directors 
and Assistant Secretary to the Executive Committee  
of EGAT Board of Directors

Directorship/Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
 Chairman of Board of Directors, District Cooling System 
and Power Plant Company Limited  
(January 1, 2017-April 1, 2018)

 Member of Board of Directors, RATCH Group Public 
Company Limited (October 1, 2018-April 16, 2019)

 Member of Board of Directors, Ratchaburi Electricity 
Generating Holding Public Company Limited

 Member of Board of Directors, Ratchaburi Alliances Co., Ltd.  
(May 1, 2017-October 1, 2017)

 Vice Chairman, EGAT Savings Cooperative (2016-2019)

ประวัติการท�างาน
 รองผูวาการอาวุโส การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 รองผูวาการกิจการสังคม การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 รองผูวาการบริหาร การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 ผูชวยผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 ผูชวยผูวาการทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่ผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการ กฟผ. และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ของคณะกรรมการ กฟผ.

 ผูชวยผูวาการประจําสํานักผูวาการ ทําหนาที่ผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการ กฟผ. และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ของคณะกรรมการ กฟผ.

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
 ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด  
(1 มกราคม 2560-1 เมษายน 2561)

 กรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
(1 ตุลาคม 2561-16 ตุลาคม 2562)

 กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  
(1 ตุลาคม 2560-1 ตุลาคม 2561)

 กรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  
(1 พฤษภาคม-1 ตุลาคม 2560)

 รองประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2559-2562)
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นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
Mr. Toemsak  Sukhvibul
วัน/เดือน/ปี เกิด 13 มีนาคม 2506
Date of Birth March 13, 1963

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Financial Statements for 

 Directors Class 10/2010” รุนที่ 10/2010
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Audit Committee Program”  

 รุนที่ 31/2010
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Director Accreditation Program  

 Class 80/2009 ” รุนที่ 80/2009
 ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนานักบริหาร หลักสูตร  
“เกษตร มินิ เอ็มบีเอ” (Kaset Mini M.B.A.)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักวิจัยทางสังคมศาสตร รุนที่ 54”  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
“การประเมินผลโครงการ รุนที่ 6”  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ประวัติการท�างาน
 ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 อาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Education/Major Training
 Master of Public and Private Management,  
National Institute of Development Administration

 Master of Business Administration, Kasetsart University
 Master of Arts (Social Development), Kasetsart University
 Master of Science (Environment), Kasetsart University
 Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology),  
Kasetsart University

 Training Programs organized by Thai Institute of Directors 
(IOD)

 - Financial Statements for Directors (Class 10)
 - Audit Committee Program (Class 31)
 - Director Accreditation Program (Class 80)
 Executives Development Program in Kaset Mini M.B.A, 
Kasetsart University

 Social Science Researcher, (Class 54), National Research 
Council of Thailand

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

Work Experience
 Advisor to the Dean of Faculty of Management Sciences, 
Kasetsart University

 Dean of Faculty of Management Sciences,  
Kasetsart University

 Deputy Dean of Faculty of Management Sciences, 
Kasetsart University

 Lecturer of Faculty of Management Sciences,  
Kasetsart University

กรรมการ
Director
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมและการมีสวนรวม  คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการอุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยก
หรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟา 
พลังความรอน

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร

 อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

Directorship/Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
 Expert Member of Society and Participation,  
the National Environment Board

 Member of the Environmental Impact Assessment Expert 
Committee of the Project of Oil Refining, Petroleum, 
Petrochemicals and Separation or  
Transformation of Natural Gas

 Member of the Environmental Impact Assessment Expert 
Committee of the Project of Thermal Power Plants

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

 Member of the Steering Subcommittee on Environment 
Transform under the Steering Committee on Public 
Health and Environment Transform of the National 
Reform Steering Assembly
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นายหร่อหยา จันทรัตนา
Mr. Roya Juntaratana
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 ธันวาคม 2504
Date of Birth December 17, 1961

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานกอสราง) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 59
 หลักสูตรนักบริหารดานพลังงานระดับสูง รุนที่ 5 กระทรวงพลังงาน
 หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 60 วิทยาลัยปองกัน 
ราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการท�างาน
 ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
 รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
-

Education/Major Training
 Bachelor of Engineering (Civil Engineering),  
Rajamangala Institute of Technology

 Bachelor of Business Administration  
(Construction Management),  
Sukhothai Thammathirat Open University

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

 Senior Administrative Officer Program (Class 59),
 Advanced Energy Management Program (Class 5),  
Ministry of Energy

 National Defence Regular Course, (Class 60),  
Thailand National Defence College

Work Experience
 Inspector General, Ministry of Energy
 Deputy Director General, Department of Alternative 
Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy

Directorship/Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
None

กรรมการ
Director
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การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท MBA (Management of Information System) 
University of Dallas, Texas สหรัฐอเมริกา

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)  
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  
กระทรวงการตางประเทศ รุนที่ 1

 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 
สํานักงานศาลปกครอง รุนที่ 1

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 1

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
สถาบันการปองกันประเทศ (วปอ.) รุนที่ 55

 หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)  
วิยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม รุนที่ 18

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 206/2015 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�างาน
 เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม ประจําราชอาณาจักรกัมพูชา 
(กรุงพนมเปญ) 

 รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
 เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม ประจํารัฐอิสราเอล
 กงสุลใหญ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

Education/Major Training
 Master of Business Administration (Management of 
Information System), University of Dallas, Texas, USA.

 Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University
 Foreign Affairs Executive Program (Class 1),  
Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, 
Ministry of Foreign Affairs

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

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

 National Defence Regular Course, (Class 55),  
Thailand National Defence College

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

 Director Certification Program (DCP) (Class 206),  
Thai Institute of Directors (IOD)

Work Experience
 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the 
Kingdom of Cambodia

 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs
 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Israel
 Consul General, Guangzhou, People’s Republic of China 

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร 
Mr. Nuttavudh Photisaro
วัน/เดือน/ปี เกิด 8 กันยายน 2500

Date of Birth September 8, 1957

กรรมการ 
Director

Annual Report 2019 69 



การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
 ที่ปรึกษาบริษัท เอสซีจี ซีเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
 ที่ปรึกษาโรงแรม โซฟิเทล โภคีธรา กรุงพนมเปญ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา

 ที่ปรึกษาบริษัท สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 5 กองทัพบกกัมพูชา
 อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
 อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยง คณะที่ 32 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ที่ปรึกษากลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย-กัมพูชา รัฐสภาไทย
 ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการโอลิมปิคแหงชาติกัมพูชา
 รองเลขาธิการชมรมสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ประเทศอินเดีย
 กรรมการบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

Directorship/Management Position in Other State 
Enterprises or Companies
 Advisor, SCG Cement-Building Materials Company Limited 
 Advisor, Sofitel Phnom Penh Phokeethra Hotel, Cambodia
 Advisor, T.V. 5 Broadcasting Station, Cambodian Army
 Vice President, Thailand-Cambodia Friendship Association
 Member of Dispute Settlement Subcommittee 32, 
Election Commission of Thailand

 Advisor, Thailand-Cambodia Parliamentarians Friendship 
Group

 Senior Advisor, National Olympic Committee of Cambodia
 Deputy Secretary General of Club of Bodhigayavijjalaya 
980 Institute, India 

 Member of Board of Directors, PTT Exploration and 
Production Public Company Limited

 Member of Board of Directors, Thailand Post Company 
Limited

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร 
Mr. Nuttavudh Photisaro
วัน/เดือน/ปี เกิด 8 กันยายน 2500
Date of Birth September 8, 1957

กรรมการ 
Director
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Executives
คณะผู้บริหาร
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นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
Mr. Santichai Osotpavapusit

วัน/เดือน/ปี เกิด 29 ธันวาคม 2503
Date of Birth December 29, 1960

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562) 
(Since October 22, 2019)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร วศิวกรรมไฟฟา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย
 หลักสูตร EGAT Executive Development Program for Level 
13-14 (EGAT XD for Level 13-14)

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 หลักสูตรการบริหารงานตํารวจขั้นสูง
 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

 หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
 หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
 หลักสูตร พัฒนานักบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ 
การคลัง

 หลักสูตร EGAT Newly Promoted Executive Orientation  
Program (ENOP)

 หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)

ประวัติการท�างาน
 รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 รองผูวาการประจําสํานักผูวาการ การไฟฟาฝ่ายผลิต 
แหงประเทศไทย ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 ผูชวยผูวาการวิศวกรรมระบบสง การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย

Education/Major Training
 Bachelor Degree of Engineering, Electrical Engineering  
Chulalongkorn University

 EGAT Executive Development Program for Level 13-14 
 (EGAT XD for Level 13-14)
 The Executive Program in Energy Literacy for a  Sustainable 
Future, TEA

 Director Certification Program (DCP), IOD
 Advanced Police Administration, Police College
 Leadership Succession Program (LSP), IRDP
 EGAT Director Development Program (EDDP)
 EGAT New Leader Development Program (ENLP)
 Executive Development Program (EDP), FPRI 
 EGAT Newly Promoted Executive Orientation Program 
(ENOP)

 EGAT Enhancing Program (EEP)

Work Experience
 Senior Executive Vice President, Acting President EGATi
 Deputy Governor-Governor’s Office, EGAT
 Assistant Secretary of EGATi’s Board of Directors
 Assistant Governor- Transmission System Engineering, EGAT

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
รกัษาการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

Senior Executive Vice President, Acting President
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รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
Senior Executive Vice President

นายภูวดา ตฤษณานนท์
Mr. Puvada Trishnananda
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 กุมภาพันธ์ 2503
Date of Birth February 17, 1960 

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
(Since October 1, 2018)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD),  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE),  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP)  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

 หลักสูตร Public-Private Partnerships for Executives 
Program (PEP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

 หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
 หลักสูตร EGAT Newly Promoted Executive Orientation 
Program (ENOP)

 หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
 หลักสูตร EGAT Assistant Director Development Program 
(EADP)

 หลักสูตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)

ประวัติการท�างาน
 รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 ผูชวยผูวาการประจําสํานักผูวาการ การไฟฟาฝ่ายผลิต 
แหงประเทศไทย ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 ผูอํานวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
 Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)

Education/Major Training
 Bachelor Degree of Industrial Electrical Technology,  
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

 Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of 
Directors

 Corporate Governance for Executive (CGE), Thai Institute of 
Directors

 Marketing Transformation Program (MTP), IRDP
 Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP), 
IRDP

 EGAT Director Development Program (EDDP)
 EGAT Newly Promoted Executive Orientation Program 
(ENOP)

 EGAT Enhancing Program (EEP)
 EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
 EGAT Leadership Development Program (ELDP)

Work Experience
 Senior Executive Vice President, EGATi
 Assistant Governor to Office of the Governor,  
working at EGAT International Co., Ltd.

 Director, Business Management Division, EGAT 
 Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)
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ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่-บริหาร

Executive Vice President-Corporate Management

นางสิรินทร สมสุขทวีกูล
Mrs. Sirintorn Somsuktaweekul

วัน/เดือน/ปี เกิด 11 ตุลาคม 2502
Date of Birth October 11, 1959

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562)
(Since October 1, 2019)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)  
กรมบัญชีกลาง

 หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
 หลักสูตร EGAT Assistant Development Program (EADP)
 หลักสูตร EGAT Leadership Calibration Program (ELCP)
 หลักสูตร Young CFO สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
 หลักสูตร Professional Controller  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

 ประกาศนียบัตร Certificate in International Financial Report

ประวัติการท�างาน
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-บริหาร  
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 ผูจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 ผูจัดการสวนบัญชี บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 ผูอํานวยการฝ่ายประจําสายงานรองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ บริษัท กฟผ. 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

Education/Major Training
 Master Degree of Accountancy, Chulalongkorn University 
 Bachelor Degree of Accountancy, 2nd class Honors,  
Thammasat University

 Bachelor Degree of Law, Thammasat University
 Leadership Succession Program (LSP), IRDP
 Financial and Fiscal Management Program for Senior 
Executive, The Comptroller General’s Department

 EGAT Enhancing Program (EEP) 
 EGAT Assistant Development Program (EADP)
 EGAT Leadership Calibration Program (ELCP)
 Young CFO, Federation of Accounting Professions
 Professional Controller, Federation of Accounting 
Professions

 Certificate in International Financial Report

Work Experience
 Executive Vice President-Corporate Management
 Vice President-Accounting and Finance Division, EGATi 
 Assistant Vice President-Accounting Department, EGATi
 Director to Deputy Governor-Power Business, EGAT
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นายพิสณห์ จันทร์ศรี
Mr. Phisol Chansri
วัน/เดือน/ปี เกิด 14 กุมภาพันธ์ 2506
Date of Birth February 14, 1963

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560) 
(Since October 1, 2017)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุนที่ 4)
 หลักสูตร Financial Statements for Directors รุนที่ 23  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 246  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 1 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
 หลักสูตร EGAT Assistant Development Program รุนที่ 10

ประวัติการท�างาน
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-พัฒนาธุรกิจ  
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 ผูจัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 ผูจัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 ผูจัดการสวนพลังนํ้า 1 บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 ผูชวยกรรมการผูจัดการฝ่าย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด แมเนจเมนท จํากัด

 กรรมการบริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด

Education/Major Training
 Bachelor Degree of Engineering, Kasetsart University
 Leadership Succession Program (LSP), IRDP
 Financial Statements for Directors Program, IOD
 Director Certification Program, IOD
 The Civil Service Executive Development Program, 
 EGAT Assistant Development Program (EADP),  
Office of the Civil Service Commission

Work Experience
 Executive Vice President-Business Development, EGATi
 Vice President-Project Management Division, EGATi
 Vice President-Business Development Division 1, EGATi
 Assitant Vice President-Hydropower 1 Department
 Assistant Managing Director, TEAM Consulting Engineering 
and Management Co., Ltd.

 Board of Director of Nam Ngiep 1 Power Company Limited
 (NNP1PC)

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ
Executive Vice President-Business Development
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ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Vice President-Business Development Division

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์
Mr. Supachai Koonsad

วัน/เดือน/ปี เกิด 4 กรกฎาคม 2512
Date of Birth July 4, 1969

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
(Since January 1, 2019)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร การจัดการทางวิศวกรรม  
SYRACUSE University, USA.

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา เกียรตินิยมอันดับ 2 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 หลักสูตร EGAT New Leader Development Program  
(ENLP for Executives)

 หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP for Level 11)
 หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP III)

ประวัติการท�างาน
 ผูจัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 วิศวกรระดับ 11 รองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟาฝ่ายผลิต
แหงประเทศไทย ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

Education/Major Training
 Master Degree of Science (Engineering Management), 
SYRACUSE UNIV., USA.

 Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering)  
2nd Class Honor, King Mongkut’s Institute of Technology 
Lad Krabang

 EGAT New Leader Development Program  
(ENLP for Executives) 

 EGAT Enhancing Program (EEP for Level 11)
 EGAT Get Ready Program (EGRP III)

Work Experience
 Vice President-Business Development Division, EGATi
 Engineer Level 11, Deputy Governor-Power Business, 
EGAT, working at EGAT International Co., Ltd.
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นายประภาส พันธุ์อร่าม
Mr. Prapard Pan-aram
วัน/เดือน/ปี เกิด 10 เมษายน 2504
Date of Birth April 10, 1961

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560) 
(Since October 1, 2017)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร Environmental Technology  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

 ปริญญาตรี วิทยาศาตร ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 หลักสูตร การมีสวนรวมของประชาชนและการแกไขปญหา 
ความขัดแยงดวยสันติวิธี สถาบันพระปกเกลา

 หลักสูตร Director Certification Program  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Egat Leadership Development Program
 หลักสูตร Egat Get Ready Program II
 หลักสูตร Egat Operation Manament Program

ประวัติการท�างาน
 ผูจัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 ผูจัดการโครงการพลังนํ้า ฝ่ายบริหารโครงการ  
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 ผูจัดการสวนประจําฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1  
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 ผูอํานวยการฝ่ายประจําสายงานรองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ 
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 นักวิทยาศาสตรระดับ 11 สังกัดรองผูวาการพัฒนาธุรกิจ  
การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ 
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 กรรมการบริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด 

Education/Major Training
 Master Degree of Science, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi 

 Bachelor Degree of Science, Kasetsart University
 Public-Policy Conflict Management through Peaceful 
Means Program, King Prajadhipok’s Institute 

 Director Certification Program, IOD
 EGAT Leadership Development Program 
 EGAT Get Ready Program II
 EGAT Operation Management Program

Work Experience
 Vice President-Project Management Division, EGATi 
 Manager, Hydro Power Project, EGATi
 Assistant Vice President, Business Development Division 1, 
EGATi

 Director to Deputy Governor-Power Business, EGAT, 
working at EGAT International Co., Ltd.

 Scientist lavel 11 to the Deputy Governor-Business 
Development, working at EGAT International Co., Ltd.

 Board of Directors of Nam Ngiep 1 Power Company Limited
 (NNP1PC)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
Vice President-Project Management Division
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ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและบรหิารการลงทุน
Vice President-Corporate Planning and 

Portfolio Management Division

นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์
Mr. Sutthipan Janchotwong

วัน/เดือน/ปี เกิด 4 ตุลาคม 2503
Date of Birth October 4, 1960

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
(Since November 1, 2015)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ รุนที่ 9  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

 หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
 หลักสูตร EGAT Assistant Director Development Program 
(EADP)

 หลักสูตรการจัดการความขัดแยงดานนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี 
(ปขส. รุน 6) สถาบันพระปกเกลา

ประวัติการท�างาน
 ผูจัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน  
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 ผูอํานวยการฝ่ายประจําสายงานรองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย  
ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 ผูชวยผูอํานวยการฝ่ายสํารวจและประเมินแหลงทรัพยากร
 ผูแทนบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท Adaro Indonesia

Education/Major Training
 Bachelor Degree of Science (Geology),  
Chulalongkorn University  

 Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP), 
IRDP

 EGAT Director Development Program (EDDP)
 EGAT Assistant Director Development Program (EADP) 
 Public-Policy Conflict Management through Peaceful 
Means Program, King Prajadhipok’s Institute 

Work Experience
 Vice President-Corporate Planning and Portfolio  
Management Division, EGATi 

 Director to Deputy Governor-Power Business, EGAT, 
working at EGAT International Co., Ltd.

 Assistant Director-Resources Exploration and  
Assessment Division

 BOD’s Observer of PT Adaro Indonesia (AI)
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นายชัยศรี ภูธิวุฒิ
Mr. Chaisri Phoothiwut
วัน/เดือน/ปี เกิด 28 ธันวาคม 2510
Date of Birth December 28, 1967

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562)
(Since October 1, 2019)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP)  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

 หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
 หลักสูตรศาสตรพระราชากับการพัฒนาผูนํายุค 4.0 (ESDP 11)
 หลักสูตร EGAT New Leader Development Program for 
Executives (ENLP for Executives)

 หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGPR)

ประวัติการท�างาน
 ผูจดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั กฟผ. อินเตอรเนชัน่แนล จาํกดั
 ผูจดัการสวนการเงนิและภาษ ีบรษิทั กฟผ. อนิเตอรเนชัน่แนล จํากดั
 ผูจัดการสวนบัญชี บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 นักบัญชีระดับ 11 รองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟาฝ่ายผลิต 
แหงประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด

Education/Major Training
 Master Degree of Accountancy, Chiang Mai University 
 Bachelor Degree of Accountancy, Prince of Songkla 
University

 Marketing Transformation Program (MTP), IRDP
 EGAT Enhancing Program (EEP)
 EGAT Assistant Development Level 11 (EGAT AD Level 11) 
(ESDP 11)

 EGAT New Leader Development Program  for Executives 
(ENLP for Executives)

 EGAT Get Ready Program (EGPR)

Work Experience
 Vice President-Accounting and Finance Division, EGATi 
 Assistant Vice President-Finance and Tax Department, 
EGATi

 Assistant Vice President-Accounting Department, EGATi
 Accountant Level 11, Deputy Governor-Power Business, 
EGAT, working at EGAT International Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
Vice President-Accounting and Finance Division  
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ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
Vice President-Corporate Administration Division

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
Ms. Noppavan Kanjanavan

วัน/เดือน/ปี เกิด 3 กันยายน 2506
Date of Birth September 3, 1963

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)
(Since January 1, 2017)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ปริญญาตรี อักษรศาสตร ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสําหรับบุคคลทั่วไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Ethical Leadership & Innovation Management
 หลักสูตร Managing People for Organizational Success 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 หลักสูตร Moody International Quality Assurance/  
Lead Auditor ISO 9001

 หลักสูตร Public Procurement System Phase 1 :  
Public Procurement Operations

 หลักสูตร Strategic HR Leadership : Generating Organization 
Breakthroughs ASHRAM 2016, The Overseas Human 
Resources and Industry Development Association 

ประวัติการท�างาน
 ผูจัดการฝ่ายบริหารองคกร บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 ผูอํานวยการฝ่ายประจําสายงานรองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ 
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

Education/Major Training
 Master Degree of Arts (Industrial and Organizational 
Psychology), Thammasat University 

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

 Certificate Program, Business Law, Thammasat University 
 How to Develop a Risk Management Plan, IOD
 Ethical Leadership & Innovation Management
 Managing People for Organizational Success, Thammasat 
University

 Moody International Quality Assurance/Lead Auditor  
ISO 9001

 Public Procurement System Phase 1 : Public Procurement 
Operations

 Strategic HR Leadership : Generating Organization  
Breakthroughs ASHRAM 2016, The Overseas Human 
Resources and Industry Development Association

Work Experience
 Vice President-Corporate Administration Division, EGATi
 Director to Deputy Governor-Power Business, EGAT, 
working at EGAT International Co., Ltd.
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นายธนารัตน์ สุวรรณศรี
Mr. Tanarat Suwannasree
วัน/เดือน/ปี เกิด 19 กันยายน 2517 
Date of Birth September 19, 1974

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
(Since January 1, 2019)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�าคัญ
 ปริญญาโท นิติศาสตร กฎหมายการคาระหวางประเทศ  
University of Aberdeen, UK

 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
 วิชาวาความ (ใบอนุญาตทนายความ) สภาทนายความ
 หลักสูตรผูนําตัวจริง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร EGRP III 
 หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
 รักษาการ ผูจัดการฝ่ายกฎหมาย  
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 ผูจัดการสวนสัญญา ฝ่ายกฎหมาย  
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

Education/Major Training
 Master Degree of Law (International Commercial Law), 
University of Aberdeen

 Bachelor Degree of Law, Assumption University
 Barrister-at-Law, Institute of Legal Education Thai Bar 
Association

 EGAT Get Ready Program (EGRP III)
 Anti-Corruption Practical Guide (ACPG), IOD

Work Experience
 Acting Vice President-Legal Division, EGATi 
 Assistant Vice President-Contracts Department, EGATi

รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
Acting Vice President-Legal Division

 82 รายงานประจ�าปี 2562





Corporate Governance
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี

 บรษัิทมพีนัธกจิท่ีจะดําเนินธุรกจิอยางยัง่ยนื ดวยหลักธรรมาภบิาล ใสใจสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอมในประเทศ
ที่ไปลงทุน ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจไดกําหนดไว โดยมีความมุงมั่นในการบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ โปรงใส และ 
ตรวจสอบได เพื่อสรางมูลคาใหแกองคการอยางยั่งยืนในระยะยาว สรางภาพลักษณและความนาเชื่อถือขององคการ 
จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ตลอดจนยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหทัดเทียมกับสากล
 บริษัทไดประกาศนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และใหยึดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง รวมทั้ง 
มีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหผู บริหารและผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เป็นธรรม และตรวจสอบได  
อันจะสงผลใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ดังนี้
 (1) นําหลักการกํากับดูแลท่ีดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาใชในการบริหารงานของบริษัทอยางเครงครัด
 (2) การกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่สําคัญของบริษัท ใหพิจารณาถึงปจจัยเส่ียง และ 
วางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหม่ันใจวา 
ระบบบญัช ีรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัช ีมคีวามนาเชือ่ถอื รวมทัง้ปองกนัการทุจริต และมใิหมกีารกระทําผดิ
เกี่ยวกับการใหและรับสินบนหรือมีผลประโยชนทับซอน
 (3) มกีระบวนการสงเสรมิใหผูบรหิารและผูปฏบิตังิานของบริษทั ปฏิบตังิานดวยความทุมเทตามบทบาทหนาที ่และ
ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการปองกันและตอตานการทุจริต
 (4) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการท่ีดีโดยคํานึงถึงผูเกี่ยวของ 4 ดาน ไดแก ดานรัฐ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคกร และดานผูปฏิบัติงาน
 (5) สงเสริมใหมกีารแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตามความเหมาะสม เพ่ือพิจารณากล่ันกรองงานทีม่คีวามสาํคัญ
อยางรอบคอบ
 (6) สงเสริมใหมีการเปิดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและที่ไมใชทางการเงินอยางถูกตอง 
เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ และทันเวลาเพื่อใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ไดรับขอมูล
สารสนเทศอยางเทาเทียมกัน
 (7) สนบัสนนุใหมรีะบบ มาตรการหรอืแนวทางในการเฝาระวงั ตรวจสอบและแจงเบาะแสการกระทาํผดิ เพือ่สกดักัน้ 
มิใหเกิดการทุจริตในทุกกระบวนการทํางาน
 (8) คณะกรรมการ และผูบริหารบริษัท ตองเป็นตนแบบที่ดีดานจริยธรรม และคุณธรรม
 (9) มรีะบบ กระบวนการสรรหา และการคดัเลอืกบคุลากรทีจ่ะเขามารบัผดิชอบในตําแหนงบรหิารทีสํ่าคญัทกุระดบั
อยางเหมาะสม โปรงใสและเป็นธรรม
 นอกจากนี้ บริษัทไดประกาศนโยบายตอตานการใหสินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบาย
การงดรับของขวัญและของกํานัล เพื่อการดําเนินงานในทุกภารกิจสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบไดอีกดวย
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 The mission of EGATi is to conduct business with sustainability based on good governance with 
care to society, economy and environment of the countries in which the company has invested and 
in compliance with the Principles and Guidelines of Corporate Governance for State-Owned Enterprise 
B.E. 2562 (2019) of the State Enterprise Policy Office. The company will operate its business with  
efficiency, full capacity, transparency and verifiability to create sustainable value for the company  
in the long run. Moreover, the company attempts to create good image and reliability for the  
stakeholders and to comply its corporate governance with the international standards.
 Having an intent to promote the executives and employees to perform their duty with  
transparency, fairness and verifiability leading to the sustainable and stable growth, the company  
has announced the management policy in accordance with the corporate governance as follows :
 1.  Complying with the 6 principles of corporate governance, namely, rule of law, morality,  
transparency, participation, accountability, effectiveness and efficiency.
 2.  Informulating the company’s vision, strategy, policy and important plans, risk factor and  
appropriate risk management must be considered. Internal control system must be complied to  
ensure that financial report and auditing is reliable. Anti-corruption, anti-bribery or conflict of  
interest is observed.
 3.  Process is available to promote the executives and employees to perform their duty with 
devotion realizing the necessity to prevent and fight against corruption.
 4.  Promotion of good management taking into account 4 related parties, namely, 
   - State, society, community and environment 
   - Service users and stakeholders
   - Organizations
   - Employees
 5.  Promotion of appointment of ad hoc committees to consider important issues.
 6.  Promotion of disclosure of information, both financial and non-financial, which is correct, reliable,  
complete, adequate, regularly and timely and in equitable manner to related persons and stakeholders.
 7.  Promotion of the availability of the system, measure or guidelines of monitoring, inspecting 
and whistle-blowing of wrongdoing to prevent corruption in every working process.
 8.  The Board of Directors and the executives serve as the role model in ethics and morality. 
 9.  Transparent and fair nomination and selection system of persons for important positons is available.
 Moreover, to comply with the corporate governance which promotes transparency, fairness and 
verifiability, the company has announced the anti-corruption and anti-bribery policy.
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Organization and Human Resource Development
การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

 บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตระหนักถึงคุณคาและถือวาบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุด 
ในการดําเนินธุรกิจ ดวยเช่ือมั่นวาความสําเร็จขององคกรขึ้นอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถสรางคุณคาและเป็น 
แรงผลักดันสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสูความสําเร็จตามพันธกิจอยางยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายมุงเนนพัฒนา 
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรับผิดชอบและพรอมที่จะพัฒนา
ตนเองอยางตอเนือ่ง บรษิทัมุงมัน่พฒันาเครือ่งมอืและระบบสารสนเทศบคุคลเพือ่สนบัสนนุการบริหารทรัพยากรบคุคล 
ใหไดตามเปาหมาย ใหความสําคญัตอการพฒันาขดีความสามารถบคุลากรใหสอดรบักบัคานยิมองคกร (Core Value) และ 
สมรรถนะหลักของบริษัท (Core Competency) โดยกําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะหลักบริษัท จัดทําหลักสูตร
การพัฒนาตามสมรรถนะหลักของบริษัท และสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามแนวทางแผนพัฒนารายบุคคล  
(Individual Development Plan) รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร เพื่อใหไดรับความรูที่
หลากหลาย มีความสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพพรอมตอการแขงขันในการดําเนินธุรกิจในตางประเทศของ
บริษัทภายใตสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สงเสริมใหบุคลากร ไดมีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพ รวมทั้ง 
ไดรับคาตอบแทนที่จูงใจและเป็นธรรมสอดคลองกับศักยภาพ ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน โดยการกําหนด
โครงสรางคาจางทีใ่หความสาํคญักบัประสบการณ ศกัยภาพและการสรางความกาวหนาในสายอาชพีของบคุลากร และ 
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาความกาวหนาผูปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนระดับคาจางและการแตงต้ังดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  
นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดสงเสรมิ สนบัสนุนใหมกีจิกรรมการส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจอนัดีระหวางผูบริหารและพนกังาน 
และระหวางพนักงานดวยกันเอง เพ่ือใหรับรูทิศทางเปาหมาย วิสัยทัศนบริษัท เพ่ือเกิดความเขาใจและมีทัศนคติที่ดี 
ตอองคกรและรวมตั้งเปาหมายเป็นสวนหนึ่งของความสําเร็จขององคกรอยางยั่งยืน
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 Realizing that human resource is significant for the business operations and the success of the 
business depends on the quality of human resource, EGATi has a policy to develop human resource 
management system to obtain qualified and virtuous personnel who have responsibility and are 
willing to do self-development with continuity.
 The company has developed tools and human resource information system to support human 
resource management as planned. Importance is placed on the enhancement of competency to 
conform to the core value and core competency of the company. The core competency is assessed  
followed by the training course on core competency development. Moreover, employees are  
encouraged to have self-development in accordance with individual development plan. Besides,  
the company promotes the exchange of knowledge among the employees in order to have wider 
range of knowledge to perform their task efficiently and to cope with the competitive circumstance 
of overseas business under the changing environment and technology. 
 More importantly, the company also set the employee’s career path for promotion and offers 
attractive and fair remuneration which is appropriate with their potential, ability and performance. 
In the salary structure, a focus is given on experience, potential and career path. A committee is 
appointed to consider career path, salary increase and promotion to higher position. 
 Furthermore, the company supports communication between executives and employees as well 
as among employees themselves to have better understanding of the direction, and vision of the 
company so that they have good attitude toward the company, participate in the goal setting and 
have a share in the success of the company.
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ค่านิยมองค์กร
Corporate core value

 บริษัทกําหนดคานิยม EGATi เพื่อวางรากฐานพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากรใหเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
มุงสูการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการบรรลุวิสัยทัศนและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท และเป็นกรอบในการ
กําหนดและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหเป็นคนที่มีคุณภาพ และคุณธรรม และมีความสามารถในการปรับตัว
รองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วเพ่ือสงเสริมความสําเร็จขององคกรอยางยั่งยืน

 ในปี 2562 บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีนโยบายมุงเนนรณรงคคานิยมองคกรดวย T : Trust & Team 
เพือ่ความรวมมอืรวมใจ สามคัคปีรองดองสูเปาหมายเดียวกนั รวมทัง้ไดพิจารณากาํหนดคาํขวญัในการทาํงาน คือ Work 
Together Win Together เพือ่ใหเกดิพลงัรวมในองคกร ทําใหตลอดปี 2562 พนกังานทุกคนชวยกนัทุมเทแรงกายแรงใจ  
สนับสนุนการทํางานของบริษัท และรักษามาตรฐานคุณภาพการทํางานที่ดีอยางตอเนื่อง สามารถสรางสรรคผลงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จไปดวยกัน
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 The objective in setting corporate core value is to provide the foundation for working behavior 
of employees and to guide them in the same direction, aiming to create corporate culture which 
facilitates the realization of the company’s vision and business strategy. This will serve as the core 
competency framework to develop high-performance personnel with ethical behavior, who are 
capable of adapting to the rapidly changing business and technology, and to lead to the long-term 
success of the company.

 In 2019, EGATi launched a campaign for the promotion of corporate core value T (Trust & Team) to 
increase cooperation and unity of the employees in moving toward the same goal based on the slogan  
“Work Together Win Together” for synergy in the company. Thus, all employees worked with devotion 
for successful business operations.
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Corporate Social Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

 บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัท) ดําเนินธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล เพ่ือนําไปสูการเป็นองคกร
ชั้นนําเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ไดรับความเชื่อถือในระดับสากล และดําเนินธุรกิจดวย 
ความมุงมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนดวยหลักธรรมมาภิบาล 
ใสใจสังคม เศรษฐกิจและเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชนของผูเกี่ยวของ 
 การดําเนินการดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมในปี 2561 สําหรับโครงการไฟฟาพลังน้ํานํ้าเง้ียบ 1 บริษัท 
ไดดําเนินการจัดโครงการตาง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายละเอียดดังนี้

 • EGATi ไดรวมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมแขวงามซึ่งเป็นโครงการดานสังคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผูนําและคุณภาพชีวิต (iServe) โดยทันตกรรมจิตอาสา  
(iServe Dental Care) รวมกับกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว สายการบินกรุงเทพ (บางกอกแอรเวยส) และ 
หนวยงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ ระหวางวันที ่13-16 มนีาคม 2562 ณ เมอืงสงัขทอง นครหลวงเวยีงจนัทน สปป.ลาว  
เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูของประชาชนในพืน้ทีร่บับริการใหดยีิง่ขึน้ ดวยการดแูลรักษาผูทีม่ปีญหา
ทางดานทันตกรรม สุขภาพชองปาก และสุขอนามัยเบื้องตน จํานวน 668 คน

ทันตกรรมจิตอาสา (iServe Dental Care) ขณะปฏิบัติงาน 
iServe Dental Care in operation
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 EGATi conducts business by complying with the international standards in order to become  
a globally recognized leading organization in investment in energy business and related business.  
The company operates with commitment to social responsibility according to the principle of sustainable  
development based on corporate governance, care of the society and economy with respect to 
human rights and interest of stakeholders.
 In 2019, the company conducted activity in social responsibility for Nam Ngiep 1 Hydropower 
Power Project in Lao PDR as follows :

 • Supporting Khaew Ngam activity which is a social project in Lao PDR carried out with the cooperation  
of iServe Foundation, Ministry of Public Health of Lao PDR, Bangkok Airways and other related 
organizations to develop the quality of life and living condition of the local people by providing 
dental care service to the people who had dental and oral problem

  During March 13-16, 2019 the iServe Dental Care provided dental service to 668 people at 
Muang Sang Thong, Vientiane. 

ทันตกรรมจิตอาสา (iServe Dental Care) ขณะปฏิบัติงาน 
iServe Dental Care in operation
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 • EGATi ไดดาํเนนิการสงเสรมิสขุภาวะดานโภชนาการนกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาลชุมชนใน เมอืงบอลคินั แขวงบอลคิาํไซ  
สปป.ลาว เพือ่เป็นการสงเสรมิ และปองกนัปญหาพฒันาการทางดานกายภาพ และการเรยีนรูของเดก็ในโรงเรยีน 
ดงักลาว ภายใตความรวมมือของกรรมการปกครองบานพโูฮมไซ เมอืงบอลคินั แขวงไซสมบนู และบริษทั น้ําเงีย้บ 1  
พาวเวอร จํากัด โดยไดทําการจัดหาอุปกรณประกอบอาหาร วัตถุดิบ และการจัดเตรียมอาหารกลางวัน เพื่อให
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบานพูโฮมไซมีอาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัยและเพียงพอแกการบริโภค 
เพื่อสงเสริมสุขภาวะดานโภชนาการ

 • EGATi สนับสนุนโครงการทันตกรรมพระราชทานโดยความรวมมือระหวางสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน 
คณะทนัตแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และวทิยาลยัสงฆองคตือ้/วดัองคตือ้มหาวหิาร ซึง่เป็นการออก
หนวยทนัตกรรมเคลือ่นทีข่องคณะทนัตแพทยและเจาหนาทีจ่ากคณะทนัตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
รวม 70 คน ระหวางวันท่ี 5-6 มิถุนายน 2562 ณ วัดองคต้ือมหาวิหาร เพ่ือใหบริการทันตกรรมแดพระภิกษ ุ
และสามเณรลาว รวม 999 รูป โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไทย ลาว และผูมีจิตศรัทธา
ชาวไทยใน สปป. ลาว ในการนี้ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (EGATi) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
ประสงคสนับสนนุกจิกรรมอนัเป็นคุณาประการ จงึไดสนบัสนนุคาใชจายในการดาํเนนิโครงการบรกิารทนัตกรรม 
เป็นเงิน จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนใน เมืองบอลิคัน รับประทานอาหารถูกตามหลักโภชนาการ 
Children in a Community Kindergarten in Muang Bolikhan taking lunch
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สนับสนุนโครงการทันตกรรมพระราชทาน ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร 
Supporting the dentist project for Lao monks and novices at Wat Ong Teu Mahawihan.

 • Providing hygienic lunch to the pupils of community kindergarten with the cooperation of the 
Ban Phuhomxay Administrative Committee and Nam Ngiep 1 Power Company Limited

  To promote nutritional health for physical development and learning process of the children,  
the company provided cooking utensils and raw materials for lunch for pupils and educational  
personnel in a kindergarten in Ban Phuhomxay, Muang Bolikhan, Bolikhamxay Province,  
Lao PDR.

 • Supporting the dentist project organized with the cooperation of the Royal Thai Embassy to 
Vientiane, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University and Buddhist Institute Wat Ong Teu/
Wat Ong Teu Mahawihan

  During June 5-6, 2019 the mobile dental care service of Faculty of Dentistry, Chulalongkorn  
  University of 70 staff provided dental care service to 999 Lao monks and novices at Wat Ong Teu  
  Mahawihan. The project received support of the Thai-Lao private sector and the Buddhist Thais  
  living in Lao PDR. Realizing the importance of the activity, EGATi gave financial support of  
  50,000 Baht to the project.
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Auditor’s Report
รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ความเห็น
 สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (กิจการ) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธ ี
สวนไดเสยีและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จทีแ่สดงเงนิลงทนุ
ตามวธิสีวนไดเสยีและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุนท่ีแสดงเงินลงทนุ
ตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชี 
ที่สําคัญ
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กฟผ.  
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและ 
ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 
และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ 
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเป็นอิสระจากกิจการตามหลักเกณฑ 
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณของ 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน 
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้  
สาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชทีีส่าํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิไดรับเพยีงพอและเหมาะสม  
เพื่อใชเป็นเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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To the Shareholders of EGAT International Company Limited

Opinion
 The State Audit Office of the Kingdom of Thailand has audited the accompanying financial statements  
in which the equity method is applied and separate financial statement of EGAT International Company  
Limited (the Company), which comprise the statements of financial position in which the equity method  
is applied and separate statements of financial position, as at December 31, 2019, the statements  
of comprehensive income in which the equity method is applied and separate statements of  
comprehensive income, the statements of changes in shareholders’ equity in which the equity 
method is applied and separate statements of changes in shareholders’ equity and the statements 
of cash flows in which the equity method is applied and separate statements of cash flows for the 
year then ended, and notes to the financial statements in which the equity method is applied and 
separate financial statements, including a summary of significant accounting policies. 
 In the State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s opinion, the above mentioned financial 
statements in which the equity method is applied and separate financial statements present fairly, 
in all material respects, the financial position in which the equity method is applied and separate 
financial position of EGAT International Company Limited, as at December 31, 2019, and its financial 
performance in which the equity method is applied and separate financial performance and cash 
flows in which the equity method is applied and separate cash flows for the year then ended in 
accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs).

Basis for opinion
 The State Audit Office of the Kingdom of Thailand conducted the audit in accordance with the 
State Audit Standards and Thai Standards on Auditing (TSAs). The State Audit Office of the Kingdom of 
Thailand’s responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities  
for the audit of the financial statements in which the equity method is applied and separate financial 
statements section of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s report. The State Audit 
Office of the Kingdom of Thailand is independent of the Company in accordance with the State Audit  
Standards as determined by the State Audit Commission and the ethical requirements set out in 
the Thailand Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants that 
are relevant to the State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s audit of the financial statements 
in which the equity method is applied and separate financial statements, and has fulfilled other 
ethical responsibilities in accordance with the State Audit Standards and these ethical requirements.  
The State Audit Office of the Kingdom of Thailand believes that the audit evidence the State Audit 
Office of the Kingdom of Thailand has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
the State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s opinion.

Other information 
 Management is responsible for the other information. The other information comprises the  
information included in the annual report, but does not include the financial statements in which 
the equity method is applied and separate financial statement and the auditor’s report thereon.  
Management expects to provide the annual report to the State Audit Office of the Kingdom of  
Thailand after the date of this auditor’s report.
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ข้อมูลอื่น
 ผูบรหิารเป็นผูรบัผดิชอบตอขอมลูอืน่ ขอมลูอืน่ประกอบดวยขอมลูซึง่รวมอยูในรายงานประจาํปี แตไมรวมถงึงบการเงนิ 
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปีนั้น  
ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงานประจําปีใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
 ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
 ความรบัผดิชอบของสาํนักงานการตรวจเงนิแผนดนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิี
สวนไดเสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอานและพิจารณาวาขอมลูอืน่มคีวามขดัแยงทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม
 เมือ่สํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิไดอานรายงานประจาํปี หากสํานกังานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามกีารแสดง
ขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั สาํนกังานการตรวจเงินแผนดินตองส่ือสารเร่ืองดังกลาวกบัผูมหีนาทีใ่นการ
กํากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเป็นเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงิน
เฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมวาจะเกดิจากการทจุริตหรือขอผิดพลาด
 ในการจัดทํางบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความ
เหมาะสม และการใชเกณฑการบญัชสีาํหรบัการดาํเนนิงานตอเนือ่ง เวนแตผูบริหารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลิกกจิการหรือหยดุ
ดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา  
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ 
ขอเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ไมวาจะเกดิจากการทจุริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชซ่ึีงรวม 
ความเหน็ของสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิอยูดวย ความเช่ือมัน่อยางสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไมได 
เป็นการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐาน 
การสอบบญัช ีจะสามารถตรวจพบขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมอียูไดเสมอไป ขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิ 
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอ 
ขอเทจ็จรงิแตละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใชงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุ
ตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้
 ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง
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 The State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s opinion on the financial statements in which the 
equity method is applied and separate financial statement does not cover the other information and the  
State Audit Office of the Kingdom of Thailand will not express any form of assurance conclusion thereon.
 In connection with the audit of the financial statements in which the equity method is applied and  
separate financial statement, the State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s responsibility is to  
read and consider whether the other information identified is materially inconsistent with the financial  
statements in which the equity method is applied and separate financial statement or the State Audit Office  
of the Kingdom of Thailand’s knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
 When the State Audit Office of the Kingdom of Thailand reads the annual report, if the State 
Audit Office of the Kingdom of Thailand concludes that there is a material misstatement therein, 
the State Audit Office of the Kingdom of Thailand is required to communicate the matter to those 
charged with governance.

Responsibilities of management and those charged with governance for the  
financial statements in which the equity method is applied and separate financial 
statements
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements 
in which the equity method is applied and separate financial statements in accordance with TFRSs, 
and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of 
the financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements 
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 In preparing the financial statements in which the equity method is applied and separate financial 
statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going 
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis 
of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, 
or has no realistic alternative but to do so.
 Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting 
process.

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements in which the 
equity method is applied and separate financial statements
 The State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s objectives are to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements in which the equity method is applied and separate financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to 
issue an auditor’s report that includes the State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s opinion. 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted 
in accordance with the State Audit Standards and TSAs will always detect a material misstatement 
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually 
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users 
taken on the basis of these financial statements in which the equity method is applied and separate 
financial statements.
 As part of an audit in accordance with the State Audit Standards and TSAs, the State Audit Office 
of the Kingdom of Thailand exercises professional judgment and maintain professional skepticism 
throughout the audit. The State Audit Office of the Kingdom of Thailand also :
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 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินที่แสดง 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและ 
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ 
เหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอ 
ขอเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกวาความเส่ียงทีเ่กดิจากขอผิดพลาด เนือ่งจากการทจุรติ
อาจเกีย่วกบัการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมลู การแสดงขอมลูทีไ่มตรง
ตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทาํความเขาใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกีย่วของกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ แตไมใชเพือ่วตัถปุระสงคในการแสดงความเหน็ตอความมปีระสิทธผิลของการควบคมุภายในของกิจการ
 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชท่ีีผูบรหิารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเป็นเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของ 
ผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยใหขอสังเกตถึงการเปิดเผยขอมูลในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวของหรือถาการเปิดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ 
สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิจะเปลีย่นแปลงไปขอสรปุของสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิข้ึนอยูกบัหลกัฐานการสอบ 
บัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ 
สถานการณในอนาคตอาจเป็นเหตุใหกิจการตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 • ประเมนิการนาํเสนอ โครงสรางและเนือ้หาของงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสียและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอมูลวางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ท่ีสําคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขต 
และชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรอง 
ทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานกังาน
การตรวจเงินแผนดิน

(นางสาวพุทธชาด ตันหยง)
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15

(นางสาวธัญญาลักษณ์ ไชยจรัส)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563
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 • Identifies and assesses the risks of material misstatement of the financial statements in which 
the equity method is applied and separate financial statements, whether due to fraud or error, designs 
and performs audit procedures responsive to those risks, and obtains audit evidence that is sufficient 
and appropriate to provide a basis for the State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s opinion. 
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting  
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or  
the override of internal control.
 • Obtains an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit  
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the Company’s internal control.
 • Evaluates the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by the management.
 • Concludes on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting  
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. 
If the State Audit Office of the Kingdom of Thailand concludes that a material uncertainty exists, the 
State Audit Office of the Kingdom of Thailand is required to draw attention in the auditor’s report of 
the State Audit Office of the Kingdom of Thailand to the related disclosures in the financial statements 
in which the equity method is applied and separate financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify the State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s opinion. The State Audit 
Office of the Kingdom of Thailand’s conclusions are based on the audit evidence obtained up to the 
date of the auditor’s report of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand. However, future 
events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
 • Evaluates the overall presentation, structure and content of the financial statements in which 
the equity method is applied and separate financial statements, including the disclosures, and whether 
the financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements 
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 The State Audit Office of the Kingdom of Thailand communicates with those charged with  
governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant 
audit findings, including any significant deficiencies in internal control that the State Audit Office of 
the Kingdom of Thailand identifies during the State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s audit.

(Buddhachard Tanjong)
Director of Financial and Procurement Audit Office No. 15

(Tanyaluck Chaijarus)
Auditor, Senior Professional Level

February 28, 2020
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หนวย : บาท

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6.1 441,972,106.50         3,534,997,771.60       441,972,106.50         3,534,997,771.60       

เงินลงทุนชั่วคราว 6.2 4,912,176,824.41       2,513,574,493.40       4,912,176,824.41       2,513,574,493.40       

ลูกหนี้การคา 6.4 814,184.00               1,314,138.00             814,184.00               1,314,138.00             

ลูกหนี้อื่น 6.5 170,114,530.08         69,695,305.58           170,114,530.08         69,695,305.58           

เงินปนผลคางรับจากบริษัทรวม 250,615,299.16         277,850,373.95         250,615,299.16         277,850,373.95         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,775,692,944.15     6,397,432,082.53     5,775,692,944.15     6,397,432,082.53     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6.6.2 11,871,692,746.37     11,693,486,857.78     14,699,547,415.18     14,116,283,434.06     

อุปกรณ 6.7 2,689,786.54             3,390,680.19             2,689,786.54             3,390,680.19             

สินทรัพยไมมีตัวตน 6.8 978,482.82               1,142,009.13             978,482.82               1,142,009.13             

คาพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ 6.9 469,678,676.30         486,730,579.66         469,678,676.30         486,730,579.66         

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6.10 1,301,535.96             1,057,661.83             1,301,535.96             1,057,661.83             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,346,341,227.99   12,185,807,788.59   15,174,195,896.80   14,608,604,364.87   

รวมสินทรัพย 18,122,034,172.14   18,583,239,871.12   20,949,888,840.95   21,006,036,447.40   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายสันติชัย  โอสถภวภูษิต)

งบการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ

5

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

 100 รายงานประจ�าปี 2562



Unit : Baht

Notes

2019 2018 2019 2018

(Reclassified) (Reclassified)

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents 6.1 441,972,106.50 3,534,997,771.60 441,972,106.50 3,534,997,771.60

Temporary investments 6.2 4,912,176,824.41 2,513,574,493.40 4,912,176,824.41 2,513,574,493.40

Trade accounts receivable 6.4 814,184.00 1,314,138.00 814,184.00 1,314,138.00

Other accounts receivable 6.5 170,114,530.08 69,695,305.58 170,114,530.08 69,695,305.58

Accrued dividend income from associates 250,615,299.16 277,850,373.95 250,615,299.16 277,850,373.95

Total current assets 5,775,692,944.15 6,397,432,082.53 5,775,692,944.15 6,397,432,082.53

Non-current assets

Investment in associates 6.6.2 11,871,692,746.37 11,693,486,857.78 14,699,547,415.18 14,116,283,434.06

Equipment 6.7 2,689,786.54 3,390,680.19 2,689,786.54 3,390,680.19

Intangible assets 6.8 978,482.82 1,142,009.13 978,482.82 1,142,009.13

Project development costs - for collection 6.9 469,678,676.30 486,730,579.66 469,678,676.30 486,730,579.66

Deferred tax assets 6.10 1,301,535.96 1,057,661.83 1,301,535.96 1,057,661.83

Total non-current assets 12,346,341,227.99 12,185,807,788.59 15,174,195,896.80 14,608,604,364.87

TOTAL ASSETS 18,122,034,172.14 18,583,239,871.12 20,949,888,840.95 21,006,036,447.40

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

(Signed)       Santichai  Osotpavapusit

(Mr. Santichai  Osotpavapusit)

Senior Executive Vice President

Acting President

(TRANSLATION)

Separate financial statements

Financial statements
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EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2019

in which the equity method is applied

Unit : Baht

Notes

2019 2018 2019 2018

(Reclassified) (Reclassified)

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents 6.1 441,972,106.50 3,534,997,771.60 441,972,106.50 3,534,997,771.60

Temporary investments 6.2 4,912,176,824.41 2,513,574,493.40 4,912,176,824.41 2,513,574,493.40

Trade accounts receivable 6.4 814,184.00 1,314,138.00 814,184.00 1,314,138.00

Other accounts receivable 6.5 170,114,530.08 69,695,305.58 170,114,530.08 69,695,305.58

Accrued dividend income from associates 250,615,299.16 277,850,373.95 250,615,299.16 277,850,373.95

Total current assets 5,775,692,944.15 6,397,432,082.53 5,775,692,944.15 6,397,432,082.53

Non-current assets

Investment in associates 6.6.2 11,871,692,746.37 11,693,486,857.78 14,699,547,415.18 14,116,283,434.06

Equipment 6.7 2,689,786.54 3,390,680.19 2,689,786.54 3,390,680.19

Intangible assets 6.8 978,482.82 1,142,009.13 978,482.82 1,142,009.13

Project development costs - for collection 6.9 469,678,676.30 486,730,579.66 469,678,676.30 486,730,579.66

Deferred tax assets 6.10 1,301,535.96 1,057,661.83 1,301,535.96 1,057,661.83

Total non-current assets 12,346,341,227.99 12,185,807,788.59 15,174,195,896.80 14,608,604,364.87

TOTAL ASSETS 18,122,034,172.14 18,583,239,871.12 20,949,888,840.95 21,006,036,447.40

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

(Signed)       Santichai  Osotpavapusit

(Mr. Santichai  Osotpavapusit)

Senior Executive Vice President

Acting President

(TRANSLATION)

Separate financial statements

Financial statements
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EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2019

in which the equity method is applied
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หนวย : บาท

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 6.11 2,080,239.48             2,518,636.82             2,080,239.48             2,518,636.82             

เจาหนี้อื่น 6.12 32,364,336.74            38,131,637.55            32,364,336.74            38,131,637.55            

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6.15 531,206.03                498,979.71                531,206.03                498,979.71                

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6.13 881,457.04                1,062,611.21             881,457.04                1,062,611.21             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 35,857,239.29          42,211,865.29          35,857,239.29          42,211,865.29          

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 6.15 1,219,424.42             1,750,630.45             1,219,424.42             1,750,630.45             

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 6.14 6,523,994.00             5,349,497.00             6,523,994.00             5,349,497.00             

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 6.3.5 4,898,504,950.00       5,267,290,200.00        4,898,504,950.00        5,267,290,200.00        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 4,906,248,368.42      5,274,390,327.45      4,906,248,368.42      5,274,390,327.45      

รวมหนี้สิน 4,942,105,607.71      5,316,602,192.74      4,942,105,607.71      5,316,602,192.74      

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 6.16

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 1,219,740,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 12,197,400,000.00      12,197,400,000.00      12,197,400,000.00      12,197,400,000.00      

ทุนที่ชําระแลว

หุนสามัญ 1,219,740,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 12,197,400,000.00      12,197,400,000.00      12,197,400,000.00      12,197,400,000.00      

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 6.17 183,403,148.30          125,110,900.00          183,403,148.30          125,110,900.00          

ยังไมไดจัดสรร 1,402,487,891.45       1,232,480,546.46        3,626,980,084.94        3,366,923,354.66        

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (603,362,475.32)         (288,353,768.08)         -                           -                           

รวมสวนของผูถือหุน 13,179,928,564.43    13,266,637,678.38    16,007,783,233.24    15,689,434,254.66    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 18,122,034,172.14    18,583,239,871.12    20,949,888,840.95    21,006,036,447.40    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสันติชัย  โอสถภวภูษิต)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ

6

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
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Unit : Baht

Notes

2019 2018 2019 2018

(Reclassified) (Reclassified)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

Current liabilities

Trade accounts payable 6.11 2,080,239.48 2,518,636.82 2,080,239.48 2,518,636.82

Other accounts payable 6.12 32,364,336.74 38,131,637.55 32,364,336.74 38,131,637.55

Current portion of finance lease liabilities 6.15 531,206.03 498,979.71 531,206.03 498,979.71

Other current liabilities 6.13 881,457.04 1,062,611.21 881,457.04 1,062,611.21

Total current liabilities 35,857,239.29 42,211,865.29 35,857,239.29 42,211,865.29

Non-current liabilities

Finance lease liabilities 6.15 1,219,424.42 1,750,630.45 1,219,424.42 1,750,630.45

Non-currnt provisions for employee benefits 6.14 6,523,994.00 5,349,497.00 6,523,994.00 5,349,497.00

Accounts payable - related party 6.3.5 4,898,504,950.00 5,267,290,200.00 4,898,504,950.00 5,267,290,200.00

Total non-current liabilities 4,906,248,368.42 5,274,390,327.45 4,906,248,368.42 5,274,390,327.45

TOTAL LIABILITIES 4,942,105,607.71 5,316,602,192.74 4,942,105,607.71 5,316,602,192.74

Shareholders’ equity

Share capital 6.16

Authorized share capital

1,219,740,000 ordinary shares - Baht 10 per share 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00

Paid-up share capital

1,219,740,000 ordinary shares - Baht 10 per share 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00

Retained earnings

Appropriated

Legal reserve 6.17 183,403,148.30 125,110,900.00 183,403,148.30 125,110,900.00

Unappropriated 1,402,487,891.45 1,232,480,546.46 3,626,980,084.94 3,366,923,354.66

Other components of shareholders’ equity (603,362,475.32) (288,353,768.08) - -

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 13,179,928,564.43 13,266,637,678.38 16,007,783,233.24 15,689,434,254.66

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 18,122,034,172.14 18,583,239,871.12 20,949,888,840.95 21,006,036,447.40

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

(Signed)      Santichai  Osotpavapusit

(Mr. Santichai  Osotpavapusit)

Senior Executive Vice President

Acting President
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EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2019

in which the equity method is applied Separate financial statements

Financial statements

(TRANSLATION)

Unit : Baht

Notes

2019 2018 2019 2018

(Reclassified) (Reclassified)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

Current liabilities

Trade accounts payable 6.11 2,080,239.48 2,518,636.82 2,080,239.48 2,518,636.82

Other accounts payable 6.12 32,364,336.74 38,131,637.55 32,364,336.74 38,131,637.55

Current portion of finance lease liabilities 6.15 531,206.03 498,979.71 531,206.03 498,979.71

Other current liabilities 6.13 881,457.04 1,062,611.21 881,457.04 1,062,611.21

Total current liabilities 35,857,239.29 42,211,865.29 35,857,239.29 42,211,865.29

Non-current liabilities

Finance lease liabilities 6.15 1,219,424.42 1,750,630.45 1,219,424.42 1,750,630.45

Non-currnt provisions for employee benefits 6.14 6,523,994.00 5,349,497.00 6,523,994.00 5,349,497.00

Accounts payable - related party 6.3.5 4,898,504,950.00 5,267,290,200.00 4,898,504,950.00 5,267,290,200.00

Total non-current liabilities 4,906,248,368.42 5,274,390,327.45 4,906,248,368.42 5,274,390,327.45

TOTAL LIABILITIES 4,942,105,607.71 5,316,602,192.74 4,942,105,607.71 5,316,602,192.74

Shareholders’ equity

Share capital 6.16

Authorized share capital

1,219,740,000 ordinary shares - Baht 10 per share 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00

Paid-up share capital

1,219,740,000 ordinary shares - Baht 10 per share 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00

Retained earnings

Appropriated

Legal reserve 6.17 183,403,148.30 125,110,900.00 183,403,148.30 125,110,900.00

Unappropriated 1,402,487,891.45 1,232,480,546.46 3,626,980,084.94 3,366,923,354.66

Other components of shareholders’ equity (603,362,475.32) (288,353,768.08) - -

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 13,179,928,564.43 13,266,637,678.38 16,007,783,233.24 15,689,434,254.66

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 18,122,034,172.14 18,583,239,871.12 20,949,888,840.95 21,006,036,447.40

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

(Signed)      Santichai  Osotpavapusit

(Mr. Santichai  Osotpavapusit)

Senior Executive Vice President

Acting President
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2019

in which the equity method is applied Separate financial statements

Financial statements
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หนวย : บาท

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได

รายไดเงินปนผลจากบริษัทรวม 6.6.2 -                        -                        375,669,869.21        1,486,290,150.86      

รายไดจากการใหบริการ 6.18 4,585,346.00           6,403,329.94           4,585,346.00           6,403,329.94           

รายไดอื่น

ดอกเบี้ยรับ 141,940,403.43        122,744,794.26        141,940,403.43        122,744,794.26        

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 41,683,486.70          12,566,786.21          41,683,486.70          12,566,786.21          

รายไดอื่น ๆ 6.19 536,415.53              238,481.55              536,415.53              238,481.55              

รวมรายได 188,745,651.66        141,953,391.96       564,415,520.87        1,628,243,542.82    

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ 6.20 3,270,818.32           4,085,799.41           3,270,818.32           4,085,799.41           

คาใชจายในการบริหาร 6.21 159,575,489.28        160,605,248.09        159,575,489.28        160,605,248.09        

ตนทุนทางการเงิน 126,970.29              143,027.46              126,970.29              143,027.46              

รวมคาใชจาย 6.22 162,973,277.89        164,834,074.96       162,973,277.89        164,834,074.96       

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 25,772,373.77        (22,880,683.00)       401,442,242.98       1,463,409,467.86    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6.6.2 287,546,149.00        1,379,028,786.04      -                        -                        

กําไรกอนภาษีเงินได 313,318,522.77       1,356,148,103.04    401,442,242.98       1,463,409,467.86    

คาใชจายภาษีเงินได 6.23 (83,093,264.40)       (297,564,501.95)     (83,093,264.40)       (297,564,501.95)     

กําไรสําหรับป 230,225,258.37       1,058,583,601.09    318,348,978.58       1,165,844,965.91    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน (336,971,939.97)       (52,160,418.77)         -                        -                                                                                             

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 21,963,232.73          (25,654,911.59)         -                        -                                                                         

(315,008,707.24)     (77,815,330.36)       -                       -                       

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม (1,925,665.08)           3,957,924.21           -                        -                                                                                                                        

(1,925,665.08)         3,957,924.21          -                       -                       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี (316,934,372.32)     (73,857,406.15)       -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (86,709,113.95)        984,726,194.94       318,348,978.58        1,165,844,965.91    

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 6.24 0.19                     0.87                     0.26                     0.96                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ

7

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายสันติชัย  โอสถภวภูษิต)

งบการเงิน

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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Unit : Baht

Notes

2019 2018 2019 2018

REVENUES

Dividend income from associates 6.6.2 - - 375,669,869.21 1,486,290,150.86

Revenue from services 6.18 4,585,346.00 6,403,329.94 4,585,346.00 6,403,329.94

Other income

Interest income 141,940,403.43 122,744,794.26 141,940,403.43 122,744,794.26

Gain on foreign exchange rate 41,683,486.70 12,566,786.21 41,683,486.70 12,566,786.21

Others 6.19 536,415.53 238,481.55 536,415.53 238,481.55

Total revenues 188,745,651.66 141,953,391.96 564,415,520.87 1,628,243,542.82

EXPENSES

Cost of services 6.20 3,270,818.32 4,085,799.41 3,270,818.32 4,085,799.41

Administrative expenses 6.21 159,575,489.28 160,605,248.09 159,575,489.28 160,605,248.09

Finance costs 126,970.29 143,027.46 126,970.29 143,027.46

Total expenses 6.22 162,973,277.89 164,834,074.96 162,973,277.89 164,834,074.96

Profit (loss) before share of profit from investment in associates 25,772,373.77 (22,880,683.00) 401,442,242.98 1,463,409,467.86

Share of  profit from investment in associates 6.6.2 287,546,149.00 1,379,028,786.04 - -

PROFIT BEFORE INCOME TAXES 313,318,522.77 1,356,148,103.04 401,442,242.98 1,463,409,467.86

INCOME TAX EXPENSES 6.23 (83,093,264.40) (297,564,501.95) (83,093,264.40) (297,564,501.95)

PROFIT FOR THE YEAR 230,225,258.37 1,058,583,601.09 318,348,978.58 1,165,844,965.91

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

ITEMS THAT WILL BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS

Currency translation differences (336,971,939.97) (52,160,418.77) - -

Share of other comprehensive income (loss) of associates 21,963,232.73 (25,654,911.59) - -

(315,008,707.24) (77,815,330.36) - -

ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS

Share of other comprehensive income (loss) of associates (1,925,665.08) 3,957,924.21 - -

(1,925,665.08) 3,957,924.21 - -

Other comprehensive loss for the year, net of taxes (316,934,372.32) (73,857,406.15) - -

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR (86,709,113.95) 984,726,194.94 318,348,978.58 1,165,844,965.91

BASIC EARNINGS PER SHARE 6.24 0.19 0.87 0.26 0.96

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

(Signed)      Santichai  Osotpavapusit

 (Mr. Santichai  Osotpavapusit)

 Senior Executive Vice President

 Acting President

Financial statements

EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

(TRANSLATION)

8

in which the equity method is applied Separate financial statements

    IN SUBSEQUENT PERIODS

    IN SUBSEQUENT PERIODS
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 หนวย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ชําระแลว รวมสวนของผูถือหุน

จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 12,197,400,000.00   -                         2,326,189,288.75    14,523,589,288.75 

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

      สํารองตามกฎหมาย 6.17 -                         125,110,900.00         (125,110,900.00)        -                       

      กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                         1,165,844,965.91      1,165,844,965.91    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 12,197,400,000.00   125,110,900.00       3,366,923,354.66    15,689,434,254.66 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 12,197,400,000.00   125,110,900.00       3,366,923,354.66    15,689,434,254.66 

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

      สํารองตามกฎหมาย 6.17 -                         58,292,248.30          (58,292,248.30)         -                       

      กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                         318,348,978.58        318,348,978.58       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 12,197,400,000.00   183,403,148.30       3,626,980,084.94    16,007,783,233.24 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสันติชัย  โอสถภวภูษิต)

กําไรสะสม

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ
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บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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Unit : Baht

Notes  Paid-up Total Shareholders’ equity

share capital Appropriated Unappropriated

Balance as at January 1, 2018 12,197,400,000.00 - 2,326,189,288.75 14,523,589,288.75

Changes in shareholders’ equity for the year

     Legal reserve 6.17 - 125,110,900.00 (125,110,900.00) -

     Total comprehensive income for the year - - 1,165,844,965.91 1,165,844,965.91

Balance as at December 31, 2018 12,197,400,000.00 125,110,900.00 3,366,923,354.66 15,689,434,254.66

Balance as at January 1, 2019 12,197,400,000.00 125,110,900.00 3,366,923,354.66 15,689,434,254.66

Changes in shareholders’ equity for the year

     Legal reserve 6.17 - 58,292,248.30 (58,292,248.30) -

     Total comprehensive income for the year - - 318,348,978.58 318,348,978.58

Balance as at December 31, 2019 12,197,400,000.00 183,403,148.30 3,626,980,084.94 16,007,783,233.24

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

(Mr. Santichai  Osotpavapusit)

Senior Executive Vice President

Acting President

(TRANSLATION)

Retained earnings

10

EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

(Signed)       Santichai  Osotpavapusit
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หนวย : บาท

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 313,318,522.77        1,356,148,103.04      401,442,242.98       1,463,409,467.86      

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 6.7 929,869.35              850,488.59              929,869.35             850,488.59              

คาตัดจําหนาย 6.8 631,544.31              601,467.55              631,544.31             601,467.55              

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 9,312.60                  -                         9,312.60                 -                         

คาใชจายผลประโยชนพนักงานตามประมาณการ 6.14 1,174,497.00            1,097,131.00            1,174,497.00           1,097,131.00            

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 8,234,871.24            (6,384,039.72)           8,234,871.24           (6,384,039.72)           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6.6.2 (287,546,149.00)       (1,379,028,786.04)     -                        -                         

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 6.6.2 -                         -                         (375,669,869.21)      (1,486,290,150.86)     

ดอกเบี้ยรับ (141,940,403.43)       (122,744,794.26)       (141,940,403.43)      (122,744,794.26)       

ดอกเบี้ยจายตามสัญญาเชาการเงิน 126,970.29              143,027.46              126,970.29             143,027.46              

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (105,060,964.87)       (149,317,402.38)       (105,060,964.87)      (149,317,402.38)       

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคา 499,954.00              1,000,841.00            499,954.00             1,000,841.00            

ลูกหนี้อื่น (35,651,430.07)         (2,208,797.59)           (35,651,430.07)        (2,208,797.59)           

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน -                         433,715,846.66        -                        433,715,846.66        

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา (525,080.53)             720,738.19              (525,080.53)            720,738.19              

เจาหนี้อื่น (7,973,608.40)           5,300,649.98            (7,973,608.40)          5,300,649.98            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (181,154.17)             74,329.47                (181,154.17)            74,329.47                

(43,831,319.17)         438,603,607.71        (43,831,319.17)        438,603,607.71        

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน (148,892,284.04)       289,286,205.33        (148,892,284.04)      289,286,205.33        

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 32,324,057.80          46,243,100.97          32,324,057.80         46,243,100.97          

เงินสดรับจากภาษีเงินได -                         535,610.51              -                        535,610.51              

เงินสดจายภาษีเงินได (106,582,412.77)       (372,553,543.57)       (106,582,412.77)      (372,553,543.57)       

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (223,150,639.01)      (36,488,626.76)       (223,150,639.01)     (36,488,626.76)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อการลงทุนในบริษัทรวม 6.6.2 (583,263,981.12)       (334,252,922.40)       (583,263,981.12)      (334,252,922.40)       

เงินสดรับ (จาย) สุทธิเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว (2,787,171,928.78)     2,060,941,141.89      (2,787,171,928.78)    2,060,941,141.89      

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 406,298,226.45        1,586,707,749.88      406,298,226.45       1,586,707,749.88      

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 6,624.00                  -                         6,624.00                 -                         

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (80,892.00)               (404,300.70)             (80,892.00)              (404,300.70)             

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (114,210.00)             (465,664.00)             (114,210.00)            (465,664.00)             

เงินสดจายเพื่อคาพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ (23,017,693.80)         (20,488,671.08)         (23,017,693.80)        (20,488,671.08)         

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 67,150,280.22          92,011,628.70          67,150,280.22         92,011,628.70          

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,920,193,575.03)   3,384,048,962.29    (2,920,193,575.03)  3,384,048,962.29    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นายสันติชัย  โอสถภวภูษิต)

งบการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

หนวย : บาท

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 313,318,522.77        1,356,148,103.04      401,442,242.98       1,463,409,467.86      

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 6.7 929,869.35              850,488.59              929,869.35             850,488.59              

คาตัดจําหนาย 6.8 631,544.31              601,467.55              631,544.31             601,467.55              

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 9,312.60                  -                         9,312.60                 -                         

คาใชจายผลประโยชนพนักงานตามประมาณการ 6.14 1,174,497.00            1,097,131.00            1,174,497.00           1,097,131.00            

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 8,234,871.24            (6,384,039.72)           8,234,871.24           (6,384,039.72)           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6.6.2 (287,546,149.00)       (1,379,028,786.04)     -                        -                         

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 6.6.2 -                         -                         (375,669,869.21)      (1,486,290,150.86)     

ดอกเบี้ยรับ (141,940,403.43)       (122,744,794.26)       (141,940,403.43)      (122,744,794.26)       

ดอกเบี้ยจายตามสัญญาเชาการเงิน 126,970.29              143,027.46              126,970.29             143,027.46              

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (105,060,964.87)       (149,317,402.38)       (105,060,964.87)      (149,317,402.38)       

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคา 499,954.00              1,000,841.00            499,954.00             1,000,841.00            

ลูกหนี้อื่น (35,651,430.07)         (2,208,797.59)           (35,651,430.07)        (2,208,797.59)           

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน -                         433,715,846.66        -                        433,715,846.66        

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา (525,080.53)             720,738.19              (525,080.53)            720,738.19              

เจาหนี้อื่น (7,973,608.40)           5,300,649.98            (7,973,608.40)          5,300,649.98            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (181,154.17)             74,329.47                (181,154.17)            74,329.47                

(43,831,319.17)         438,603,607.71        (43,831,319.17)        438,603,607.71        

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน (148,892,284.04)       289,286,205.33        (148,892,284.04)      289,286,205.33        

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 32,324,057.80          46,243,100.97          32,324,057.80         46,243,100.97          

เงินสดรับจากภาษีเงินได -                         535,610.51              -                        535,610.51              

เงินสดจายภาษีเงินได (106,582,412.77)       (372,553,543.57)       (106,582,412.77)      (372,553,543.57)       

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (223,150,639.01)      (36,488,626.76)       (223,150,639.01)     (36,488,626.76)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อการลงทุนในบริษัทรวม 6.6.2 (583,263,981.12)       (334,252,922.40)       (583,263,981.12)      (334,252,922.40)       

เงินสดรับ (จาย) สุทธิเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว (2,787,171,928.78)     2,060,941,141.89      (2,787,171,928.78)    2,060,941,141.89      

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 406,298,226.45        1,586,707,749.88      406,298,226.45       1,586,707,749.88      

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 6,624.00                  -                         6,624.00                 -                         

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (80,892.00)               (404,300.70)             (80,892.00)              (404,300.70)             

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (114,210.00)             (465,664.00)             (114,210.00)            (465,664.00)             

เงินสดจายเพื่อคาพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ (23,017,693.80)         (20,488,671.08)         (23,017,693.80)        (20,488,671.08)         

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 67,150,280.22          92,011,628.70          67,150,280.22         92,011,628.70          

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,920,193,575.03)   3,384,048,962.29    (2,920,193,575.03)  3,384,048,962.29    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นายสันติชัย  โอสถภวภูษิต)

งบการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
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Unit : Baht

Notes

2019 2018 2019 2018

(Reclassified) (Reclassified)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income taxes 313,318,522.77 1,356,148,103.04 401,442,242.98 1,463,409,467.86

Adjustment to reconcile profit before income taxes to 

Depreciation 6.7 929,869.35 850,488.59 929,869.35 850,488.59

Amortization 6.8 631,544.31 601,467.55 631,544.31 601,467.55

Loss on disposal of assets 9,312.60 - 9,312.60 -

Employee benefit expense realized from estimates 6.14 1,174,497.00 1,097,131.00 1,174,497.00 1,097,131.00

Unrealized loss (gain) from foreign exchange rate 8,234,871.24 (6,384,039.72) 8,234,871.24 (6,384,039.72)

Share of profit from investment in associates 6.6.2 (287,546,149.00) (1,379,028,786.04) - -

Dividend income from investment in associates 6.6.2 - - (375,669,869.21) (1,486,290,150.86)

Interest income (141,940,403.43) (122,744,794.26) (141,940,403.43) (122,744,794.26)

Interest payment under finance leases 126,970.29 143,027.46 126,970.29 143,027.46

Loss from operating activities before change in operating assets and liabilities (105,060,964.87) (149,317,402.38) (105,060,964.87) (149,317,402.38)

Change in operating assets (increase) decrease

499,954.00 1,000,841.00 499,954.00 1,000,841.00

Other accounts receivable (35,651,430.07) (2,208,797.59) (35,651,430.07) (2,208,797.59)

Bank deposits as collateral - 433,715,846.66 - 433,715,846.66

Change in operating liabilities increase (decrease)

Trade accounts payable (525,080.53) 720,738.19 (525,080.53) 720,738.19

Other accounts payable (7,973,608.40) 5,300,649.98 (7,973,608.40) 5,300,649.98

Other current liabilities (181,154.17) 74,329.47 (181,154.17) 74,329.47

(43,831,319.17) 438,603,607.71 (43,831,319.17) 438,603,607.71

Cash received from (payment for) operating (148,892,284.04) 289,286,205.33 (148,892,284.04) 289,286,205.33

Cash received from interest 32,324,057.80 46,243,100.97 32,324,057.80 46,243,100.97

Cash received from income taxes - 535,610.51 - 535,610.51

Cash payment for income taxes (106,582,412.77) (372,553,543.57) (106,582,412.77) (372,553,543.57)

Net cash flows used in operating activities (223,150,639.01) (36,488,626.76) (223,150,639.01) (36,488,626.76)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash payment for investment in associates 6.6.2 (583,263,981.12) (334,252,922.40) (583,263,981.12) (334,252,922.40)

Net cash received from (payment for) temporary investments (2,787,171,928.78) 2,060,941,141.89 (2,787,171,928.78) 2,060,941,141.89

Dividend received from associates 406,298,226.45 1,586,707,749.88 406,298,226.45 1,586,707,749.88

Cash received from disposal of equipment 6,624.00 - 6,624.00 -

Cash payment for purchase of equipment (80,892.00) (404,300.70) (80,892.00) (404,300.70)

Cash payment for purchase of intangible asset (114,210.00) (465,664.00) (114,210.00) (465,664.00)

Cash payment for project development cost - for collection (23,017,693.80) (20,488,671.08) (23,017,693.80) (20,488,671.08)

Cash received from interest 67,150,280.22 92,011,628.70 67,150,280.22 92,011,628.70

Net cash flows provided by (used in) investing activities (2,920,193,575.03) 3,384,048,962.29 (2,920,193,575.03) 3,384,048,962.29

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

(Signed)        Santichai  Osotpavapusit

(Mr. Santichai  Osotpavapusit)

Senior Executive Vice President

Acting President

(TRANSLATION)
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EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Financial statements 

Trade accounts receivable

   net cash provided by (used in) from operating activities
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หนวย : บาท

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเพื่อหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (498,979.71)               (590,510.04)               (498,979.71)              (590,510.04)               

เงินสดจายดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงิน (126,970.29)               (143,027.46)               (126,970.29)              (143,027.46)               

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (625,950.00)             (733,537.50)             (625,950.00)            (733,537.50)             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (3,143,970,164.04)       3,346,826,798.03        (3,143,970,164.04)      3,346,826,798.03        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 3,534,997,771.60      309,700,598.07         3,534,997,771.60     309,700,598.07         

391,027,607.56           3,656,527,396.10        391,027,607.56         3,656,527,396.10        

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 50,944,498.94            (121,529,624.50)          50,944,498.94           (121,529,624.50)          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 6.1 441,972,106.50         3,534,997,771.60      441,972,106.50        3,534,997,771.60      

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

คาพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด 2,538,803.07              772,758.58                2,538,803.07             772,758.58                

คาซื้ออุปกรณที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด 164,020.30                45,721.10                  164,020.30               45,721.10                  

คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด 353,808.00                -                           353,808.00               -                           

สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น -                           2,680,370.20              -                          2,680,370.20              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายสันติชัย  โอสถภวภูษิต)

งบการเงิน
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Unit : Baht

Notes

2019 2018 2019 2018

(Reclassified) (Reclassified)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash payment for finance lease liabilities (498,979.71) (590,510.04) (498,979.71) (590,510.04)

Cash payment for interest expenses under finance lease (126,970.29) (143,027.46) (126,970.29) (143,027.46)

Net cash flows used in financing activities (625,950.00) (733,537.50) (625,950.00) (733,537.50)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (3,143,970,164.04) 3,346,826,798.03 (3,143,970,164.04) 3,346,826,798.03

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 3,534,997,771.60 309,700,598.07 3,534,997,771.60 309,700,598.07

391,027,607.56 3,656,527,396.10 391,027,607.56 3,656,527,396.10

Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents 50,944,498.94 (121,529,624.50) 50,944,498.94 (121,529,624.50)

Cash and cash equivalents at the end of the year 6.1 441,972,106.50 3,534,997,771.60 441,972,106.50 3,534,997,771.60

Supplementary cash flow information

Unpaid for outstanding payable on project development costs - for collection 2,538,803.07 772,758.58 2,538,803.07 772,758.58

Unpaid for outstanding payable on equipment 164,020.30 45,721.10 164,020.30 45,721.10

Unpaid for outstanding payable on intangible assets 353,808.00 - 353,808.00 -

Increase in finance lease assets - 2,680,370.20 - 2,680,370.20

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

(Signed)        Santichai  Osotpavapusit

(Mr. Santichai  Osotpavapusit)

Senior Executive Vice President

Acting President

(TRANSLATION)
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

1. ข้อมูลทั่วไป
 บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจาํกดัตามกฎหมายไทย จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม  
2550 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเป็นตัวแทนของ การไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ลงทุนในโครงการตาง ๆ  
เพื่อการจัดหาพลังงานไฟฟาสงเขาประเทศเพื่อความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟา รวมทั้งลงทุนในโครงการตาง ๆ  
ในตางประเทศที่เก่ียวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ. ท่ีสรางมูลคาเพิ่ม 
และเป็นประโยชนตอธรุกจิของ กฟผ. และประเทศโดยรวม บรษิทัมสีาํนกังานตัง้อยูเลขที ่53 หมูที ่2 ถนนจรญัสนทิวงศ 
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย 
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคลองกับการจัดรายการในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง “กําหนด 
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ใหมีผลบังคับใชสําหรับการจัดทํางบการเงินซ่ึงมีรอบปีบัญชีเริ่มตนในหรือ 
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นตนไป 
 หลักการบัญชีที่ใชอาจแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซ่ึงใชในประเทศอื่น ดังนั้นงบการเงินของบริษัท
ไดจัดทําขึ้นโดยมิไดมีจุดประสงคที่จะแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปที่กําหนดไวในประเทศอื่น ท้ังนี้งบการเงินไดจัดทําขึ้นดวยขอสมมติที่วาผูใชงบการเงินมีความเขาใจหลักการ 
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยแลว
 งบการเงินน้ีบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน
รายการบัญชีบางประเภทที่เปิดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือ 
มีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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1. General information
   EGAT International Company Limited, “EGATi”, is a limited company, incorporated in Thailand on  
December 18, 2007. EGATi is an investment arm for Electricity Generating Authority of Thailand “EGAT” of  
which the main objectives are to secure domestic power system by importing electricity and to create value  
added by investing abroad in power and power related businesses for benefits of EGAT businesses 
and the country. EGATi is located at 53 Moo 2, Charan Sanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi.

2. Basis of financial statements preparation
  These financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting  
Standards (TFRSs) and Thai accounting guidance promulgated by the Thailand Federation of Accounting  
Professions (“TFAC”) which is in compliance with the notification of the Department of Business  
Development “Definition of the abbreviated components required in the financial statements, B.E. 2554  
(2011)”, dated September 28, B.E. 2554 (2011), under the third paragraph of section 11 of the  
Accounting Act, B.E. 2543 (2000). The notification has been effective for the accounting periods  
beginning on or after January 1, 2011.
  The accounting principles applied might be different from the Generally Accepted Accounting 
Principles adopted in other countries. There is no objective to prepare these financial statements 
to present financial position and operation performance to be in line with the Generally Accepted 
Accounting Principles adopted in other countries. These financial statements have been prepared 
based on the assumption that users of the financial statements have an understanding of Thai  
Generally Accepted Accounting Principles and practices.
  These financial statements have been prepared under the historical cost convention, except 
explained otherwise as disclosed in Note 4, Significant accounting policies.
   The English version of the financial statements has been translated from the Thai version of 
the statutory financial statements. In the event of conflict or difference in the interpretation between 
two languages, the Thai version of the financial statements shall prevail. 
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3. การใช้ประมาณการ
 ในการจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย กําหนดใหฝ่ายบริหาร 
ตองประมาณการและใหขอสมมติที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลกระทบตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีรายงาน 
ไวในงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน ตัวเลข 
ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการถึงแมวาฝ่ายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจ 
ในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 
 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย 
และประจําไมเกิน 3 เดือน รวมทั้งตั๋วสัญญาใชเงินหรือตั๋วแลกเงินที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน โดยไมมีภาระผูกพัน

 4.2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุม 
โดยบริษัทไมวาจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทยอย  
และกจิการทีเ่ป็นบรษิทัยอยในเครอืเดยีวกนั บรษิทัรวม กิจการรวมคา ผูบริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบรษัิท
 ในการพจิารณาความสมัพันธระหวางบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนักับบริษทัแตละรายการ บริษทัคํานงึถงึเนือ้หา
ของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

 4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหนี ้
ทีค่าดวาจะเรยีกเกบ็เงนิไมได โดยประมาณจากจาํนวนหนีท้ีค่งเหลอือยู ณ วนัสิน้งวดตามประวตักิารชาํระเงินและสถานะ
ทางการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน รวมทั้งพิจารณาจากอัตรารอยละตามอายุหนี้ของยอดลูกหนี้ ณ วันส้ินงวด หนี้สงสัย
จะสูญที่เกิดขึ้นรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร 

 4.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน และแสดงในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียโดยใชวิธีสวนไดเสีย
 บริษัทรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามสัดสวนท่ีบริษัทมีสวนไดเสียในกําไรขาดทุนของบริษัทรวม 
 บรษัิทมกีารพจิารณาทกุสิน้รอบระยะเวลาบญัชวีามขีอบงชีท้ีแ่สดงวาเงินลงทนุในบริษทัรวมเกดิการดอยคาหรือไม
หากมีขอบงช้ีเกิดขึ้น บริษัทจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคา
ตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทรวมในกําไรหรือขาดทุน
 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวมจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรบัเพือ่สะทอนการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากการเปล่ียนแปลงมลูคาของส่ิงตอบแทนทีค่าดวาตองจาย 
ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
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3. Use of accounting estimates
 The preparation of the financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards requires  
management to make estimates and assumptions that affect the book value of assets and liabilities reported  
in the financial statements as well as the disclosure of contingent assets and liabilities as at financial 
statements’date. The actual results might be different from the estimation although the estimations have  
been conducted on the basis of the best comprehension of the current situation by the management. 

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

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

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

 4.4 Investment in associates
 Investment in associates have been presented in the separate financial statements under the cost 
method and in the financial statements in which the equity method is applied under the equity method.
 Share of gains or losses from associates are recorded in proportion to the company’s equity 
interest in those gains and losses.
 EGATi determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment  
in associates are impaired. If this is the case, EGATi calculates the amount of impairment as the  
difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognizes 
the amount to the share of profit (loss) from associates in profit or loss.
 In the separate financial statements, investment in associates are accounted for at cost less  
provision for impairment. The cost is adjusted to reflect changes in contingent consideration expected 
to be paid amendments. The cost also includes direct attributable costs of investment.
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4.5 อุปกรณ์
 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหักคาเสื่อมราคาสะสม
 คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชน 
โดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท ดังนี้
                    จํานวนปี
 โสตทัศนอุปกรณและอุปกรณสํานักงาน      5-10 ปี
 อุปกรณสื่อสาร             5  ปี
 คอมพิวเตอรและอุปกรณ          3  ปี

 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวา 
จะไดรับคืน
 รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนาย คํานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี
และรับรูในกําไรหรือขาดทุน

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ตัดจําหนายเป็นคาใชจายตามอายุการใหประโยชนไมเกิน 5 ปี โดยมีการทบทวนวิธีการ  
ตัดจําหนาย และระยะเวลาการตัดจําหนายทุกงวดปีบัญชี

4.7 ค่าพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ
 รายการคาใชจายในการพัฒนาโครงการบันทึกเป็นสินทรัพยเมื่อไดรับอนุมัติหลักการในการลงทุนโครงการจาก
กระทรวงพลังงาน
 ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหยุติการพัฒนาโครงการนั้น บริษัทจะตัดรายการมูลคา 
ของคาใชจายในการพัฒนาโครงการท่ีไดบันทึกเป็นสินทรัพยไว โดยรับรูเป็นคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
ในงวดนั้นทันที

4.8 การรับรู้รายได้
 รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ
 รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
 รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล

4.9 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สุทธิ หารดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวด

4.10 ภาษีเงินได้
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปีประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได 
ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน 
ประจําปีที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีกอน ๆ
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4.5 Equipment
Equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated by using  

the straight-line method in order to reduce the book value of each type of assets over the estimated  
useful lives of each class of asset as follows :

                    Useful lives (years)
 Audio visual equipment and office supplies  5-10   years
 Communication devices          5    years
 Computer and equipment        3    years

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

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

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

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

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

4.10 Income taxes 
 Income tax expenses for the year comprise current and deferred income tax. Current and deferred 
income tax is recognized in profit or loss except to items that recognized directly in equity or in other 
comprehensive income.
 Current tax income is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for 
the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment 
to tax payable in respect of previous years.

Annual Report 2019 119 



 บริษัทคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางราคาตามบัญชีกับฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สิน อยางไรก็ตามบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเร่ิมแรกของรายการ
สินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบ
ตอกําไรหรอืขาดทนุทัง้ทางบญัชหีรอืทางภาษ ีภาษเีงินไดรอการตัดบญัชคํีานวณจากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) 
ที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและคาดวาอัตราภาษี 
ดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดใชประโยชน หรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีไดมีการจายชําระ
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเป็นไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ 
ท่ีจะนาํจาํนวนผลตางชัว่คราวนัน้มาใชประโยชน บริษทัไดต้ังภาษเีงินไดรอการตัดบญัชโีดยพิจารณาจากผลตางชัว่คราว
ของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ตองเสียภาษี เวนแตกลุมกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตาง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลตางชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึน้ไดภายในระยะเวลาทีค่าดการณ
ไดในอนาคต
 สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัชจีะแสดงหักกลบกนัก็ตอเมือ่บรษัิทมสีทิธติาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และทั้งสินทรัพย
ภาษเีงนิไดรอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตัดบญัชทีีเ่กีย่วของกับภาษเีงินไดทีป่ระเมนิโดยหนวยงานจัดเก็บ
ภาษหีนวยงานเดยีวกนั โดยการเรยีกเกบ็เป็นหนวยภาษีเดียวกนัหรือหนวยภาษตีางกนัซ่ึงต้ังใจจะจายหนีสิ้นและสินทรพัย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ภาระหนีส้นิของบรษิทัเกีย่วกบัผลประโยชนพนักงานหลงัออกจากงาน ไดบนัทกึในงบการเงนิดวยวิธีคดิลดทีป่ระมาณ
การไว ซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 
 พนักงานบริษัทจะไดรับเงินตอบแทนเมื่อเกษียณอายุภายใตกฎหมายแรงงานในประเทศไทยเมื่อมีการดําเนินงาน
หรือเม่ืออยูครบวาระการทํางานตามขอตกลงระหวางบริษัทและพนักงาน หนี้สินผลประโยชนของพนักงานเป็นหนี้สิน
ประเภท Defined benefit obligation ซ่ึงคํานวณโดยวิธี Projected unit credit ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
(Actuarial basis) อนัเป็นประมาณการจากมลูคาปจจบุนัของกระแสเงนิสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตคาํนวณคิดลด
โดยใชอตัราดอกเบีย้ของหลกัทรัพยรฐับาลท่ีมกีาํหนดเวลาใกลเคยีงกับระยะเวลาของหนีส้นิดงักลาว คาใชจายทีเ่กีย่วของ
กับผลประโยชนจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุนเพื่อกระจายตนทุนตลอดระยะเวลาของการจางงาน
 บรษิทัจะมกีารทบทวนขอสมมตใินการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั ซึง่จะทบทวนทกุ 3 ปี โดยจะ
รับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) ของผลประโยชน
พนักงานหลังออกจากงานในสวนของผูถือหุนผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
 

4.12 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
 บรษัิทแปลงคางบการเงนิของบรษิทัรวมท่ีจดัทาํงบการเงนิเป็นเงนิตราตางประเทศเป็นเงนิบาทโดยแปลงคาสนิทรพัย
และหนี้สินดวยอัตราปิด ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงคางบกําไรขาดทุนโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ย
ระหวางงวด ผลตางที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารายการดังกลาว รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจํานวนสะสม
ภายใตหัวขอองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในสวนของผูถือหุน
 การแปลงคารายการทีเ่ป็นเงนิตราตางประเทศท่ีเกดิข้ึนใหเป็นเงินบาทโดยใชอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกดิรายการ 
และแปลงคาสนิทรพัยและหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิทีเ่ป็นเงินตราตางประเทศ ณ วันทีใ่นงบแสดงฐานะการเงินใหเป็นเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เป็นเงินตรา
ตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกลาว จะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน
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 EGATi calculates deferred income tax from temporary differences between the carrying amounts 
and tax base of assets and liabilities. However, the deferred income tax is not accounted for if it arises 
from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that 
at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income 
tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the 
end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset 
is realized or the deferred income tax liability is settled.
 Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable 
profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred income tax is 
provided on temporary differences arising from investment in associates, except where the timing of 
the reversal of the temporary difference is controlled by EGATi and it is probable that the temporary 
difference will not reverse in the foreseeable future.
 Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to 
offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and 
liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable 
entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

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

4.12 Foreign currency translation
 Assets and liabilities of integrated foreign operations are translated into Thai Baht using the closing  
rate at the statement of financial position date. Revenues and expenses are translated into Thai 
Baht using the average rate during the period. Differences arising from foreign currency translation 
are included in other comprehensive income and accumulated differences are presented in other 
components of shareholders’ equity under equity.
 Foreign currency transactions are translated into Thai Baht by using the exchange rates prevailing 
at the date of the transaction. The monetary assets and liabilities denominated in foreign currency 
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4.13 สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 แสดงดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอง
จายตามสญัญาเชาแลวแตจาํนวนใดจะต่ํากวา หกัคาเสือ่มราคาสะสม คาเชาสวนหนึง่รบัรูเป็นคาใชจายทางการเงนิ และ
อีกสวนไปลดเงินตนตลอดอายุสัญญาเชา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน คํานวณโดยใชวิธีเสนตรง
ตามอายกุารใหประโยชนโดยประมาณของสนิทรพัยแตละประเภท กรณไีมไดเป็นเจาของสนิทรพัย เมือ่ครบกําหนดตาม
สญัญาเชาตองคดิคาเสือ่มราคาของสนิทรพัยใหหมดภายในระยะเวลาของสญัญาเชา หรอืภายในอายกุารใหประโยชนของ
สินทรัพย แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

5. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่  ซึง่ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
มีรายละเอียดดังนี้

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1         เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2         เรื่อง สินคาคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7         เรื่อง งบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8         เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
                    ทางบัญชีและขอผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10         เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12         เรื่อง ภาษีเงินได
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16         เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19         เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20         เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
                    การเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
                    จากรัฐบาล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21         เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
                    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23         เรื่อง ตนทุนการกูยืม
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24         เรื่อง การเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
                    ที่เกี่ยวของกัน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26         เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
                    เมื่อออกจากงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27         เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28         เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29         เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ 
                    เงินเฟอรุนแรง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32         เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33         เรื่อง กําไรตอหุน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34         เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36         เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37         เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
                    สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
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are translated into Thai Baht by using the exchange rates prevailing at the date of financial statement. 
Gains and losses from foreign currency receiving or payment and from translation of monetary assets 
and liabilities are recognized in profit or loss.

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

5. New and revised Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) which are 
published in the Government Gazette are as follows :

Effective for accounting periods beginning on or after January 1, 2020
- Thai Accounting Standard No. 1        Presentation of Financial Statements
- Thai Accounting Standard No. 2        Inventories
- Thai Accounting Standard No. 7        Statement of Cash Flows
- Thai Accounting Standard No. 8        Accounting Policies, Changes in 
                   Accounting Estimates and Errors
- Thai Accounting Standard No. 10      Events after the Reporting Period
- Thai Accounting Standard No. 12      Income Taxes
- Thai Accounting Standard No. 16      Property, Plant and Equipment
- Thai Accounting Standard No. 19      Employee Benefits
- Thai Accounting Standard No. 20      Accounting for Government Grants and 
                  Disclosure of Government Assistance
- Thai Accounting Standard No. 21      The Effects of Changes in Foreign 
                  Exchange Rates
- Thai Accounting Standard No. 23      Borrowing Costs
- Thai Accounting Standard No. 24      Related Party Disclosures
- Thai Accounting Standard No. 26      Accounting and Reporting by Retirement 
                  Benefit Plans
- Thai Accounting Standard No. 27      Separate Financial Statements
- Thai Accounting Standard No. 28      Investments in Associates and Joint Ventures
- Thai Accounting Standard No. 29      Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
- Thai Accounting Standard No. 32      Financial Instruments : Presentation
- Thai Accounting Standard No. 33      Earnings per Share
- Thai Accounting Standard No. 34      Interim Financial Reporting
- Thai Accounting Standard No. 36      Impairment of Assets
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- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38          เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40          เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41          เรื่อง เกษตรกรรม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1      เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช
                     เป็นครั้งแรก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2      เรื่อง การจายโดยใชหุนเป็นเกณฑ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3      เรื่อง การรวมธุรกิจ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4      เรื่อง สัญญาประกันภัย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5      เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
                     การดําเนินงานที่ยกเลิก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6      เรื่อง การสาํรวจและการประเมนิคาแหลงทรพัยากรแร
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7      เรื่อง การเปิดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8      เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9      เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10      เรื่อง งบการเงินรวม 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11      เรื่อง การรวมการงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12      เรื่อง การเปิดเผยขอมลูเกีย่วกบัสวนไดเสยีในกจิการอืน่
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13      เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15      เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16      เรื่อง สัญญาเชา
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10       เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมี
                     ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ 
                     กิจกรรมดําเนินงาน
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25       เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
                     ภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29       เรื่อง การเปิดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32       เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  เรื่อง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน
                     การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
                     การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
                     ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
                     ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวางกาลและการดอยคา
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
                     ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของ
                     รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
                     ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
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- Thai Accounting Standard No. 37     Provisions, Contingent Liabilities and 
                 Contingent Assets
- Thai Accounting Standard No. 38     Intangible Assets
- Thai Accounting Standard No. 40     Investment Property
- Thai Accounting Standard No. 41     Agriculture
- Thai Financial Reporting Standard No. 1   First-time Adoption of Thai Financial Reporting 
                 Standards
- Thai Financial Reporting Standard No. 2   Share-Based Payment
- Thai Financial Reporting Standard No. 3   Business Combinations
- Thai Financial Reporting Standard No. 4   Insurance Contracts
- Thai Financial Reporting Standard No. 5   Non-current Assets Held for Sale
                 and Discontinued Operations
- Thai Financial Reporting Standard No. 6   Exploration for and Evaluation of Mineral
                 Resources
- Thai Financial Reporting Standard No. 7   Financial Instruments : Disclosures
- Thai Financial Reporting Standard No. 8   Operating Segments
- Thai Financial Reporting Standard No. 9   Financial Instruments
- Thai Financial Reporting Standard No. 10   Consolidated Financial Statements
- Thai Financial Reporting Standard No. 11   Joint Arrangements
- Thai Financial Reporting Standard No. 12   Disclosure of Interests in Other Entities 
- Thai Financial Reporting Standard No. 13   Fair Value Measurement
- Thai Financial Reporting Standard No. 15   Revenue from Contracts with Customers
- Thai Financial Reporting Standard No. 16   Leases
- Thai Standing Interpretation No. 10     Government Assistance-No Specific Relation
                 to Operating Activities
- Thai Standing Interpretation No. 25     Income Taxes-Changes in the Tax Status of
                 an Entity or its Shareholders
- Thai Standing Interpretation No. 29     Service Concession Arrangements : Disclosures
- Thai Standing Interpretation No. 32     Intangible Assets-Web Site Costs
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 1 Changes in Existing Decommissioning, 
                 Restoration and Similar Liabilities
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 5 Rights to Interest arising from Decommissioning,  
                 Restoration and Environmental Rehabilitation  
                 Funds
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 
                 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 10 Interim Financial Reporting and Impairment
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 12 Service Concession Arrangements
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 14 TAS 19 Employee benefits-The Limit on a Defined  
                 Benefit Asset, Minimum Funding Requirements  
                 and their Interaction
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- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
                     ในหนวยงานตางประเทศ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ตนทุนการเปิดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
                     เหมืองผิวดิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการทีเ่ป็นเงนิตราตางประเทศและสิง่ตอบแทน
                     รับหรือจายลวงหนา
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไมแนนอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได

 ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาว
ขางตนมาใชปฏิบัติมีผลกระทบตองบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

 1.  การจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
 2.  การจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีผลกระทบกับเงินลงทุนในบริษัทรวมและกําไรสะสม 
ลดลงเป็นจํานวน 391.49 ลานบาท จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงินมาใช 
ปฏิบัติ

6. ข้อมูลเพิ่มเติม 
 6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดวย

หน่วย	:	บาท

2562 2561

(ปรับปรุงใหม)

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  1,000.00  1,000.00 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย  191,748,396.40  163,949,454.17 

เงินฝากธนาคารประจําไมเกิน 3 เดือน  153,180,770.38  2,331,522,764.51 

ใบรับเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน  97,041,939.72  1,039,524,552.92 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  441,972,106.50  3,534,997,771.60 

 6.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย

หน่วย	:	บาท

2562 2561

เงินฝากธนาคารประจําเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน  3,495,950,503.44  1,408,980,299.40 

ใบรับเงินฝากประจําเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน  1,416,226,320.97  1,104,594,194.00 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว  4,912,176,824.41  2,513,574,493.40 
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- Thai Financial Reporting Interpretation No. 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity  
                 Instruments
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 20 Stripping Costs in the Production Phase of  
                 a Surface Mine
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 21 Levies
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 22 Foreign Currency Transactions and Advance  
                 Consideration
- Thai Financial Reporting Interpretation No. 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

 The Management of EGATi has assessed and concluded that the adoption of these new and  
revised Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) are effective for the financial statements presented 
as at January 1, 2020 as follows :

 1.  The preparation of the separate financial statements has no significant impact.
 2.  The preparation of the financial statements in which the equity method is applied has an impact  
on the decrease in investment in associates and retained earnings in the amount of Baht 391.49 million  
from adopting the financial instruments standards.

6. Additional information 
 6.1 Cash and cash equivalents comprise ;

Unit	:	Baht

2019 2018

(Reclassified)

Current account  1,000.00  1,000.00 

Saving accounts  191,748,396.40  163,949,454.17 

Fixed deposits not more than 3 months  153,180,770.38  2,331,522,764.51 

Fixed deposit receipts not more than 3 months  97,041,939.72  1,039,524,552.92 

Total	cash	and	cash	equivalents  441,972,106.50  3,534,997,771.60 

 6.2 Temporary investments comprise ;
Unit	:	Baht

2019 2018

Fixed deposits more than 3 months
  but not more than 12 months  3,495,950,503.44  1,408,980,299.40

Fixed deposit receipts more than 3 months
   but not more than 12 months  1,416,226,320.97  1,104,594,194.00 

Total	temporary	investments  4,912,176,824.41  2,513,574,493.40 
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 6.3 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 กิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

กฟผ. ไทย เป็นผูถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด สปป. ลาว เป็นบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 30

PT Adaro Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 11.533

 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
หน่วย	:	บาท

2562 2561

6.3.1 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประกอบดวย

บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด  814,184.00  1,314,138.00 

6.3.2 ลูกหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประกอบดวย

ผูบริหารและเจาหนาที่  37,156.06  418,383.54 

บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด  61,795.00  59,685.00 

กฟผ.  8,085.00  14,085.00 

6.3.3 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประกอบดวย

กฟผ.  832,940.54  499,189.50 

6.3.4 เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประกอบดวย

เจ้าหนี้อื่น

ผูบริหารและเจาหนาที่  422,011.94  945,204.44 

กฟผ.  78,722.54  1,821,659.66 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

กฟผ.  2,150,802.52  295,962.29 

6.3.5 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประกอบดวย

PT Adaro Indonesia 4,898,504,950.00 5,267,290,200.00 

6.3.6 รายได้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประกอบดวย

บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด  4,585,346.00  6,403,329.94 

PT Adaro Indonesia  375,669,869.21 1,486,290,150.86 

6.3.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 
   ประกอบดวย

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  22,148,187.13  25,429,281.58 

กฟผ.  11,251,900.77  10,319,076.78 
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 6.3 Related party transactions
 Related parties to EGATi for the year ended December 31, 2019 are as follows :

Name	of	entity Country	of	incorporation/
nationality

Nature	of	relationship

EGAT Thailand 100% shareholding

Nam Ngiep 1 Power Company Limited Lao PDR Associated company, 

EGATi has 30% shareholding

PT Adaro Indonesia Republic of Indonesia Associated company, 

EGATi has 11.533% shareholding

 Related	party	transactions are as follows :
Unit	:	Baht

2019 2018

6.3.1 Trade	accounts	receivable-related	party comprise ;

Nam Ngiep 1 Power Company Limited  814,184.00  1,314,138.00 

6.3.2 Other	accounts	receivable-related	party	comprise ;

Managements and officers  37,156.06  418,383.54 

Nam Ngiep 1 Power Company Limited  61,795.00  59,685.00 

EGAT  8,085.00  14,085.00 

6.3.3 Trade	accounts	payable-related	party comprise ;

EGAT  832,940.54  499,189.50 

6.3.4 Other	accounts	payable-related	party	comprise ;

Other	accounts	payable

Managements and officers  422,011.94  945,204.44 

EGAT  78,722.54  1,821,659.66 

Accrued	expenses

EGAT  2,150,802.52  295,962.29 

6.3.5 Accounts	payable-related	party	comprise ;

PT Adaro Indonesia 4,898,504,950.00 5,267,290,200.00 

6.3.6 Revenues-related	party	comprise ;

Nam Ngiep 1 Power Company Limited  4,585,346.00  6,403,329.94 

PT Adaro Indonesia  375,669,869.21 1,486,290,150.86 

6.3.7 Administrative	expenses-related	party	comprise ;

Directors and managements remuneration  22,148,187.13  25,429,281.58 

EGAT  11,251,900.77  10,319,076.78 
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 6.4 ลูกหนี้การค้า ประกอบดวย
หน่วย	:	บาท

2562 2561

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.3.1)

บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด

   งานรับจางบริษัทรวมทุน  814,184.00  1,314,138.00 

รวมลูกหนี้การค้า  814,184.00  1,314,138.00 

 6.5 ลูกหนี้อื่น ประกอบดวย
หน่วย	:	บาท

2562 2561

(ปรับปรุงใหม)

ลูกหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ 6.3.2)

   ผูบริหารและเจาหนาที่  37,156.06  418,383.54 

   บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด  61,795.00  59,685.00 

   กฟผ.  8,085.00  14,085.00 

 107,036.06  492,153.54 

ลูกหนี้อื่น-กิจการรวมทุน  57,782,596.79  21,511,469.66 

คาใชจายจายลวงหนา  195,058.79  403,254.81 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ  60,926,141.11  19,430,004.48 

ลูกหนี้กรมสรรพากร  51,103,697.33  27,858,423.09 

รวมลูกหนี้อื่น  170,114,530.08  69,695,305.58 

 บรษัิทไดลงนาม Joint Development Agreement (JDA) 3 ฝ่าย เพ่ือรวมกนัลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
พลังความรอนกวางจิ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดชอบคาใชจายในการพัฒนา
โครงการ ตามสัดสวนการถือหุน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
มีลูกหนี้อ่ืน-กิจการรวมทุน ในสวนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCO) เป็นจํานวนเงิน 39.67 ลานบาท  
ตั้งแตปี 2559 ถึงปี 2562 เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาขอหารือของกรมสรรพากรประเด็นภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
และภาษีมูลคาเพิ่ม

 6.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 	 	 6.6.1	 ข้อมูลบริษัทร่วม

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน	 
(ร้อยละ)

บริษัทร่วม 2562 2561

บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด สปป. ลาว ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา 30 30 

PT Adaro Indonesia สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ผลิตและจําหนายถานหิน 11.533 11.533 
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 6.4 Trade accounts receivable comprise ;
Unit	:	Baht

2019 2018

Trade	accounts	receivable-related	party (Note 6.3.1)

Nam Ngiep 1 Power Company Limited

   Associate management services  814,184.00  1,314,138.00 

Total	trade	accounts	receivable	  814,184.00  1,314,138.00 

 6.5 Other accounts receivable comprise ;
หน่วย	:	บาท

2019 2018

(Reclassified)

Other	accounts	receivable-related	party	(Note 6.3.2)

   Managements and officers  37,156.06  418,383.54 

   Nam Ngiep 1 Power Company Limited  61,795.00  59,685.00 

   EGAT  8,085.00  14,085.00 

 107,036.06  492,153.54 

Other accounts receivable-co-developer  57,782,596.79  21,511,469.66 

Prepaid expenses  195,058.79  403,254.81 

Accrued interest income  60,926,141.11  19,430,004.48 

Revenue Department receivable  51,103,697.33  27,858,423.09 

Total	other	accounts	receivable  170,114,530.08  69,695,305.58 

 On June 10, 2016, EGATi singed Joint Development Agreement (JDA) between 3 parties to co-invest 
and jointly develop the Quang Tri 1 Thermal Power Project with the condition of project development 
cost responsibility, which allocate according to shareholding proportion as mentioned in Note 7.3. 
 As at December 31, 2019, the balance of other accounts receivable-co-developer in portion of  
Electricity Generating Public Company Limited (EGCO) from 2016 to 2019 is amount of Baht 39.67 million  
due to being under consideration of the Revenue Department’s Withholding Tax and Value Added 
Tax (VAT) issues.

 6.6 Investment in associates
	 	 	 6.6.1	Information	of	associated	company

Company	name Country	of	 
incorporation/nationality

Business Shareholding	 
proportion	 

(percentage)

Associated	company 2019 2018

Nam Ngiep 1 Power  
Company Limited

Lao PDR Generation and  
supply of electricity 

30 30 

PT Adaro Indonesia Republic of Indonesia Generation and  
supply of coal 

11.533 11.533 

Annual Report 2019 131 



 บริษัทมีเงินลงทุนใน PT Adaro Indonesia รอยละ 11.533 ซึ่งบริษัทมีตัวแทนอยูในคณะกรรมการบริษัท  
(Board of Commissioner) จาํนวน 1 คน จากทัง้หมดจาํนวน 6 คน เพ่ือควบคมุการบริหารงานของ Board of Directors 
โดยมีสิทธิออกเสียงจํานวน 1 เสียง

	 	 	 6.6.2	 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หน่วย	:	บาท

ชื่อกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน

(ร้อยละ)
วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน เงินปันผล

บริษัทรวม 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1  
   จํากัด

 30  30 2,100,008,388.11  2,011,573,310.70  3,096,231,265.18  2,512,967,284.06  -    -   

PT Adaro Indonesia 11.533 11.533 9,771,684,358.26  9,681,913,547.08 11,603,316,150.00 11,603,316,150.00 375,669,869.21 1,486,290,150.86 

รวม 11,871,692,746.37 11,693,486,857.78 14,699,547,415.18 14,116,283,434.06 375,669,869.21  1,486,290,150.86 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	สามารถวิเคราะหไดดังนี้
หน่วย	:	บาท

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

2562 2562 2562 2561

ยอดยกมา 11,693,486,857.78 11,540,352,706.35 14,116,283,434.06 13,782,030,511.66 

การเพิ่มทุน 583,263,981.12 334,252,922.40 583,263,981.12 334,252,922.40 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 287,546,149.00 1,379,028,786.04  -    -   

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

   แปลงคางบการเงิน  (336,971,939.97)  (52,160,418.77)  -    -   

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม

   การวัดมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย  21,963,232.73  (25,654,911.59)  -    -   

   การวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว  (1,925,665.08)  3,957,924.21  -    -   

รายไดเงินปนผลจากบริษัทรวม  (375,669,869.21)  (1,486,290,150.86)  -    -   

ยอดคงเหลือ  11,871,692,746.37  11,693,486,857.78  14,699,547,415.18  14,116,283,434.06 

เงินลงทุนในบริษัท ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ 1 จ�ากัด
 เมือ่วนัที ่11 กันยายน 2557 บรษิทั ไฟฟาน้ําเง้ียบ 1 จํากัด ไดบรรลขุอตกลงตามเงือ่นไขของผูใหสนิเชือ่ทางการเงนิ 
ในการเจรจาเงินกูกับสถาบันการเงิน เป็นผลใหสามารถเบิกเงินกูเพ่ือใชในโครงการแทนการใชเงินลงทุนจากผูถือหุน
จนกวาสดัสวนของเงนิกูตอเงนิลงทนุจะเป็น 71 : 29 ซึง่ในปี 2562 อตัราสวนเงนิกูตอเงนิลงทนุไดถงึอตัราสวนทีก่าํหนด 
จึงไดมีการเพิ่มเงินลงทุนตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 18.884 ลานเหรียญสหรัฐ
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิมจํานวน 2,627,600 หุน 
เป็น 3,000,000 หุน โดยสวนของบริษัทจะมีหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 111,720 หุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 900,000 หุน
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิมจํานวน 3,000,000 หุน 
เป็น 3,117,040 หุน โดยสวนของบริษัทจะมีหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 35,112 หุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 935,112 หุน
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิมจํานวน 3,117,040 หุน 
เป็น 3,140,000 หุน โดยสวนของบริษัทจะมีหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 6,888 หุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 942,000 หุน
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 EGATi has invested in PT Adaro Indonesia with a shareholding proportion of 11.533% which EGATi  
has 1 representative in the Board of Commissioners from total 6 representatives to control  
the management of Board of Directors which EGATi has 1 voting right. 

	 	 	 6.6.2	Details	of	investment	in	associates	
Unit	:	Baht

Company 
name

Shareholding	
proportion	

(percentage) Equity	method Cost	method Dividend

Associated company 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Nam Ngiep 1  
   Power Company 
   Limited 

 30  30 2,100,008,388.11  2,011,573,310.70  3,096,231,265.18  2,512,967,284.06  -    -   

PT Adaro Indonesia 11.533 11.533 9,771,684,358.26  9,681,913,547.08 11,603,316,150.00 11,603,316,150.00 375,669,869.21 1,486,290,150.86 

Total 11,871,692,746.37 11,693,486,857.78 14,699,547,415.18 14,116,283,434.06 375,669,869.21  1,486,290,150.86 

Movements	in	investment	in	associates	can	be	analyzed	as	follows	:
Unit	:	Baht

Equity	method Cost	method

2019 2018 2019 2018

Beginning balance 11,693,486,857.78 11,540,352,706.35 14,116,283,434.06 13,782,030,511.66 

Additional investments 583,263,981.12 334,252,922.40 583,263,981.12 334,252,922.40 

Share of profit from investment in associates 287,546,149.00 1,379,028,786.04  -    -   

Currency translation differences  (336,971,939.97)  (52,160,418.77)  -    -   

Share of other comprehensive income (loss) of 
associates

   Changes in fair value of available-for-sale  21,963,232.73  (25,654,911.59)  -    -   

      financial assets

   Remeasurements of defined benefit plans  (1,925,665.08)  3,957,924.21  -    -   

Dividend income  (375,669,869.21)  (1,486,290,150.86)  -    -   

Ending balance  11,871,692,746.37  11,693,486,857.78  14,699,547,415.18  14,116,283,434.06 

Investment in Nam Ngiep 1 Power Company Limited
 On September 11, 2014, Nam Ngiep 1 Power Company Limited achieved financial agreement 
which result in funding the loan to the project instead of money funded from share capital by the 
shareholders. Loan will be drawn down until debt to equity ratio reaches 71 : 29. In 2019, the debt to 
equity ratio has reached to the defined point, therefore EGATi has increased investment in associated 
company in the amount of USD 18.884 million.
 On January 22, 2019, Nam Ngiep 1 Power Company Limited has increased the registered capital 
from 2,627,600 shares to 3,000,000 shares which EGATi has increased 111,720 shares, total amount 
of shares 900,000.
 On August 5, 2019, Nam Ngiep 1 Power Company Limited has increased the registered capital from  
3,000,000 shares to 3,117,040 shares which EGATi has increased 35,112 shares, total amount of shares 
935,112.
 On December 19, 2019, Nam Ngiep 1 Power Company Limited has increased the registered capital from  
3,117,040 shares to 3,140,000 shares which EGATi has increased 6,888 shares, total amount of shares 
942,000.
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 บรษัิทไดจํานําหุนทัง้หมดทีถ่อือยูในบรษิทั ไฟฟานํา้เง้ียบ 1 จาํกดั จํานวน 942,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 เหรียญสหรฐั  
และวางหลักประกันสินเชื่อเป็นสิทธิในเงินปนผล และสิทธิอื่น ดอกผลและผลประโยชนทั้งหมดอันเกิดจากหุนดังกลาว
ไวแกสถาบันการเงินผูใหกูของบริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด และเจาหนี้มีประกันรายอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทมีจํานวนหุนที่ชําระแลว จํานวน 942,000 หุน

เงินลงทุนใน PT Adaro Indonesia
 บริษัทไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน (Subscription Agreement) เพ่ือซ้ือหุนใน PT Adaro Indonesia คิดเป็น
จํานวนเงินทั้งส้ิน 325 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัทไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลว 
เป็นจํานวน 163.500 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบเทากับ 5,829.85 ลานบาท และบริษัทจะชําระคาหุนสวนที่เหลือจํานวน  
161.500 ลานเหรียญสหรัฐ ในปี 2565-2570 เมื่อ PT Adaro Indonesia ไดบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายหุน  
ซึ่งบริษัทไดบันทึกมูลคาเงินลงทุนและเจาหนี้คาหุนสวนที่เหลือดังกลาวไวในงบการเงินแลว ตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ขอ 10.3

รายการป้องกันความเสี่ยงบริษัทร่วม
 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง Financial Instruments ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด ไดมีการปองกันความเสี่ยงโดยการเขาทําธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
(Interest Rate Swap : IRS) มีผลทําใหเกิดการปองกันความเสี่ยง ดังนี้
 1.  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเกิดขาดทุน จํานวน 16.732 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 532.57 ลานบาท) 
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ใชอัตราถัวเฉลี่ยระหวางงวด) 
 และ PT Adaro Indonesia ไดมีการปองกันความเสี่ยงโดยการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงของราคานํ้ามัน โดยใช 
ราคาของ GAS OIL-0.5 SINGAPORE-PLATTS ASIA-PACIFIC และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีผลทําใหเกิด 
การปองกันความเสี่ยง ดังนี้ 
 1.  สัญญาปองกันความเสี่ยงราคานํ้ามันเกิดขาดทุน จํานวน 0.544 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 17.47 ลานบาท) 
ในงบกําไรขาดทุน และกําไร จํานวน 9.027 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 283.38 ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 
 2.  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเกิดขาดทุน จํานวน 3.229 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 103.37 ลานบาท)  
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ใชอัตราถัวเฉลี่ยระหวางงวด)
 การจัดทํางบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทมิไดรับรูรายการปองกันความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธในเงินลงทุน
ตามวธิสีวนไดเสยีและสวนแบงกําไรขาดทุนจากบรษิทัรวม เนือ่งจากตามมาตรฐานการบญัชไีทยยงัมไิดบงัคบัใชมาตรฐาน
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง Financial Instruments 
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 EGATi has pledged all of shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited in amount of 942,000 
shares at USD 100.00 per share and grant security over all related dividends and other rights, interests 
and benefits arising from such shares in favor of Nam Ngiep 1 Power Company Limited’s lenders and 
other secured parties, as at December 31, 2019, EGATi has fully paid up share in amount of 942,000 
shares.

Investment in PT Adaro Indonesia 
 EGATi has signed Subscription Agreement for purchase shares in PT Adaro Indonesia in amount 
of USD 325 million. On November 22, 2016, EGATi has paid for such share in amount of USD 
163.500 million (approximately Baht 5,829.85 million) and EGATi will pay the remaining in amount of  
USD 161.500 million in 2022-2027 when PT Adaro Indonesia has met the conditions in Subscription 
Agreement as mentioned in Note 10.3.

Hedging items in associated company
 According to International Financial Reporting Standard No. 9 on Financial Instruments, as  
at December 31, 2019, Nam Ngiep 1 Power Company Limited entered into Interest Rate Swap Contract 
(IRS) as hedge of its exposure as follows :
 1.  Interest Rate Swap Contract incurred losses of USD 16.732 million (approximately Baht 
532.57 million) which recognized in the other comprehensive income (using the average rate during  
the period). 
 PT Adaro Indonesia entered into Fuel Hedging Contracts which are based on price on GAS OIL-  
0.5 SINGAPORE-PLATTS ASIA-PACIFIC and Interest Rate Swap Contract as hedges of its exposure  
as follows :
 1.  Fuel Hedging Contract incurred losses of USD 0.544 million (approximately Baht 17.47 million) 
which recognized in the profit and loss, and gains of USD 9.027 million (approximately Baht 283.38 
million) in the other comprehensive income. 
 2.  Interest Rate Swap Contract incurred losses of USD 3.229 million (approximately Baht 
103.37 million) which recognized in the other comprehensive income (using the average rate during  
the period).
 In the preparation of the financial statements under the equity method, EGATi does not recognize 
derivative transactions in the investment under the equity method and share of gains or losses from 
associates due to Thai Accounting Standards is not currently applicable for International Financial 
Reporting Standard No. 9 on Financial Instruments.
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 6.7 อุปกรณ์ ประกอบดวย
หน่วย	:	บาท

อุปกรณ์และ 
เครื่องใช้ส�านักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  5,206,023.85  -    5,206,023.85 

เพิ่มขึ้นระหวางปี  450,021.80  2,680,370.20  3,130,392.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  5,656,045.65  2,680,370.20  8,336,415.85 

เพิ่มขึ้นระหวางปี  244,912.30  -    244,912.30 

ขายและจําหนาย  (1,010,847.80)  -    (1,010,847.80)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  4,890,110.15  2,680,370.20  7,570,480.35 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  (4,095,247.07)  -    (4,095,247.07)

คาเสื่อมราคาสําหรับปี  (359,944.14)  (490,544.45)  (850,488.59)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  (4,455,191.21)  (490,544.45)  (4,945,735.66)

คาเสื่อมราคาสําหรับปี  (393,795.30)  (536,074.05)  (929,869.35)

ขายและจําหนาย  994,911.20  -    994,911.20 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  (3,854,075.31)  (1,026,618.50)  (4,880,693.81)

ราคาตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561  1,200,854.44  2,189,825.75  3,390,680.19 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562  1,036,034.84  1,653,751.70  2,689,786.54 

 บริษัทไดรวมสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินอยูในอุปกรณ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย	:	บาท

ยานพาหนะ รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

   ราคาทุน  2,680,370.20  2,680,370.20 

   คาเสื่อมราคาสะสม  (1,026,618.50)  (1,026,618.50)

   ราคาตามบัญชี  1,653,751.70  1,653,751.70 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	

   ราคาทุน  2,680,370.20  2,680,370.20 

   คาเสื่อมราคาสะสม  (490,544.45)  (490,544.45)

			ราคาตามบัญชี  2,189,825.75  2,189,825.75 
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 6.7 Equipment comprise ;
Unit	:	Baht

Furniture	and 
office	equipment Vehicles Total

Cost

As at January 1, 2018  5,206,023.85  -    5,206,023.85 

Additions during the year  450,021.80  2,680,370.20  3,130,392.00 

As at December 31, 2018  5,656,045.65  2,680,370.20  8,336,415.85 

Additions during the year  244,912.30  -    244,912.30 

Disposal/write-off  (1,010,847.80)  -    (1,010,847.80)

As at December 31, 2019  4,890,110.15  2,680,370.20  7,570,480.35 

Accumulated	depreciation

As at January 1, 2018  (4,095,247.07)  -    (4,095,247.07)

Depreciation for the year  (359,944.14)  (490,544.45)  (850,488.59)

As at December 31, 2018  (4,455,191.21)  (490,544.45)  (4,945,735.66)

Depreciation for the year  (393,795.30)  (536,074.05)  (929,869.35)

Disposal/write-off  994,911.20  -    994,911.20 

As at December 31, 2019  (3,854,075.31)  (1,026,618.50)  (4,880,693.81)

Net	book	value

As at December 31, 2018  1,200,854.44  2,189,825.75  3,390,680.19 

As at December 31, 2019  1,036,034.84  1,653,751.70  2,689,786.54 

 EGATi’s equipment has included finance lease asset as follows :
Unit	:	Baht

Vehicles Total

As at December 31, 2019

   Cost  2,680,370.20  2,680,370.20 

   Accumulated depreciation  (1,026,618.50)  (1,026,618.50)

			Net	book	value  1,653,751.70  1,653,751.70 

As at December 31, 2018

   Cost  2,680,370.20  2,680,370.20 

   Accumulated depreciation  (490,544.45)  (490,544.45)

			Net	book	value  2,189,825.75  2,189,825.75 
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 6.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบดวย
หน่วย	:	บาท

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์-
งานระหว่างท�า รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  3,487,300.07  -    3,487,300.07 

เพิ่มขึ้นระหวางปี  465,664.00  -    465,664.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  3,952,964.07  -    3,952,964.07 

เพิ่มขึ้นระหวางปี  -    468,018.00  468,018.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  3,952,964.07  468,018.00  4,420,982.07 

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  (2,209,487.39)  -    (2,209,487.39)

คาตัดจําหนายสําหรับปี  (601,467.55)  -    (601,467.55)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  (2,810,954.94)  -    (2,810,954.94)

คาตัดจําหนายสําหรับปี  (631,544.31)  -    (631,544.31)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  (3,442,499.25)  -    (3,442,499.25)

ราคาตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561  1,142,009.13 	-			  1,142,009.13 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562  510,464.82  468,018.00  978,482.82 

 6.9 ค่าพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคาใชจายในการพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ จํานวนเงิน 469.68 ลานบาท 
ประกอบดวย คาใชจายในการพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บของโครงการไฟฟาพลังนํ้าสาละวินตอนบน (มายตง) และ
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนกวางจ ิ1 ซ่ึงเป็นคาใชจายทีเ่กดิขึน้ภายหลังไดรับการอนมุติัหลักการในการลงทนุโครงการ
จากกระทรวงพลงังาน เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2557 และวันที ่16 พฤษภาคม 2559 ตามลําดบั โดยคาใชจายดงักลาว 
ไดรับการเห็นชอบจาก Management Committee ของโครงการใหสามารถเรียกชําระจาก Project Company  
ไดในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง Project Company มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า

สาละวินตอนบน	
(มายตง)

โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อน

กวางจิ	1 รวม

ยอดยกมา	ณ	วันที่	1	มกราคม	2561  483,458,625.45  12,751,145.86  496,209,771.31 

เพิ่มขึ้นระหวางปี  11,350,670.37  7,501,339.39  18,852,009.76 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (28,228,237.41)  (102,964.00)  (28,331,201.41)

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561  466,581,058.41  20,149,521.25  486,730,579.66 

เพิ่มขึ้นระหวางปี  513,039.32  24,270,698.97  24,783,738.29 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (40,283,862.24)  (1,551,779.41)  (41,835,641.65)

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562  426,810,235.49  42,868,440.81  469,678,676.30 
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 6.8 Intangible assets comprise ;
Unit	:	Baht

Computer
software

Computer
software-

work	in	process Total

Cost

As at January 1, 2018  3,487,300.07  -    3,487,300.07 

Additions during the year  465,664.00  -    465,664.00 

As at December 31, 2018  3,952,964.07  -    3,952,964.07 

Additions during the year  -    468,018.00  468,018.00 

As at December 31, 2019  3,952,964.07  468,018.00  4,420,982.07 

Accumulated	amortization

As at January 1, 2018  (2,209,487.39)  -    (2,209,487.39)

Amortization for the year  (601,467.55)  -    (601,467.55)

As at December 31, 2018  (2,810,954.94)  -    (2,810,954.94)

Amortization for the year  (631,544.31)  -    (631,544.31)

As at December 31, 2019  (3,442,499.25)  -    (3,442,499.25)

Net	book	value

As at December 31, 2018  1,142,009.13 	-			  1,142,009.13 

As at December 31, 2019  510,464.82  468,018.00  978,482.82 

 6.9 Project development costs-for collection
 As at December 31, 2019, EGATi has recognized project development costs-for collection  
in the amount of Baht 469.68 million of the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project  
and Quang Tri 1 Thermal Power Project. These costs are occurred after the principle of project  
investment was approved by the Minister of Energy on November 21, 2014 and May 16, 2016  
respectively and agreed by Project Management Committee to reimburse after establishment of  
the project company as follows :

Unit	:	Baht
Upper	Thanlwin

(Mong	Ton)
Hydropower	Project

Quang Tri 1
Thermal	Power
Plant	Project Total

Balance	at	January	1,	2018  483,458,625.45  12,751,145.86  496,209,771.31 

Additions during the year  11,350,670.37  7,501,339.39  18,852,009.76 

Loss on foreign exchange rate  (28,228,237.41)  (102,964.00)  (28,331,201.41)

Balance	at	December	31,	2018  466,581,058.41  20,149,521.25  486,730,579.66 

Additions during the year  513,039.32  24,270,698.97  24,783,738.29 

Loss on foreign exchange rate  (40,283,862.24)  (1,551,779.41)  (41,835,641.65)

Balance	at	December	31,	2019  426,810,235.49  42,868,440.81  469,678,676.30 
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 6.10 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 	 6.10.1	สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หน่วย	:	บาท
2562 2561

สนิทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีสทุธิ  1,301,535.96  1,057,661.83 

	 	 	 6.10.2	การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หน่วย	:	บาท

2561 ก�าไรหรือขาดทุน 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

   ผลประโยชนพนักงาน  1,069,899.40  234,899.40  1,304,798.80 

   หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  11,956.88  7,418.88  19,375.76 

			รวม  1,081,856.28  242,318.28  1,324,174.56 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

   อุปกรณ  24,194.45  (1,555.85)  22,638.60 

			รวม  24,194.45 	(1,555.85)  22,638.60 

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสีทุธิ  1,057,661.83  243,874.13  1,301,535.96 

 6.11 เจ้าหนี้การค้า ประกอบดวย
หน่วย	:	บาท

2562 2561

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ 6.3.3)

กฟผ.

   งานบริการบริษัท  832,940.54  499,189.50 

 832,940.54  499,189.50 

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลหรือกิจการอื่น

   คาจางที่ปรึกษา  1,247,298.94  2,019,447.32 

 1,247,298.94  2,019,447.32 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า  2,080,239.48  2,518,636.82 
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 6.10 Deferred income taxes
	 	 	 6.10.1	Deferred	tax	assets	and	liabilities

Unit	:	Baht
2019 2018

Net	deferred	tax	assets  1,301,535.96  1,057,661.83 

	 	 	 6.10.2	Movements	in	deferred	tax	assets	and	liabilities
Unit	:	Baht

2018 Profit	or	loss 2019

Deferred	tax	assets	:

   Employee benefits  1,069,899.40  234,899.40  1,304,798.80 

   Finance lease liabilities  11,956.88  7,418.88  19,375.76 

   Total  1,081,856.28  242,318.28  1,324,174.56 

Deferred	tax	liabilities	:

   Equipment  24,194.45  (1,555.85)  22,638.60 

   Total  24,194.45 	(1,555.85)  22,638.60 

Net	deferred	tax	assets  1,057,661.83  243,874.13  1,301,535.96 

 6.11 Trade accounts payable comprise ;
Unit	:	Baht

2019 2018

Trade	accounts	payable-related	party	(Note 6.3.3)

EGAT

   Service expenses  832,940.54  499,189.50 

 832,940.54  499,189.50 

Trade	accounts	payable-non-related	party

   Consultant fees  1,247,298.94  2,019,447.32 

 1,247,298.94  2,019,447.32 

Total	trade	accounts	payable  2,080,239.48  2,518,636.82 
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 6.12 เจ้าหนี้อื่น ประกอบดวย
หน่วย	:	บาท

2562 2561

เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ 6.3.4)

กฟผ.

   คาบัตรโดยสารเครื่องบิน  78,135.00  995,084.67 

   คาเชารถประจําตําแหนงของผูบริหาร 	-			  43,014.00 

   คาใชจายเดินทางพนักงาน กฟผ.  -    29,791.68 

   คาใชจายอื่น ๆ  587.54  753,769.31 

 78,722.54  1,821,659.66 

เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ 6.3.4)  422,011.94  945,204.44 

เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการอื่น  5,650,083.62  1,386,722.32 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ 6.3.4)

กฟผ.

   งานบริการบริษัท  866,241.57  159,243.07 

   คาใชจายเดินทาง  387,550.00  43,435.00 

   คาเชารถประจําตําแหนงของผูบริหาร  43,014.00  -   

   คาจางบริการงานสนับสนุนและวิเคราะหขอมูลถานหิน  743,650.00  -   

   คาจางอื่น ๆ  104,742.30  -   

   คาใชจายอื่น ๆ  5,604.65  93,284.22 

 2,150,802.52  295,962.29 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	ๆ	ประกอบดวย

   คาใชจายพัฒนาโครงการ  8,103,665.87  1,532,279.23 

   คาใชจายพนักงาน  13,568,548.06  22,336,530.37 

   คาจางอื่น ๆ  882,832.68  8,215,863.44 

   คาใชจายอื่น ๆ  1,507,669.51  1,597,415.80 

 24,062,716.12  33,682,088.84 

รวมเจ้าหนี้อื่น  32,364,336.74  38,131,637.55 

 6.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
หน่วย	:	บาท

2562 2561

เงินมัดจํารับและเงินคํ้าประกัน  334,972.33  548,192.10 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  546,484.71  514,419.11 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น  881,457.04  1,062,611.21 
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 6.12 Other accounts payable comprise ;
Unit	:	Baht

2019 2018

Other	accounts	payable-related	party,	entity	(Note 6.3.4)

EGAT

   Airfares  78,135.00  995,084.67 

   Car rental for executives 	-			  43,014.00 

   Travelling expenses-EGAT’s employees  -    29,791.68 

   Other expenses  587.54  753,769.31 

 78,722.54  1,821,659.66 

Other	accounts	payable-related	party,	individuals	 
   (Note 6.3.4)

 422,011.94  945,204.44 

Other	accounts	payable-non-related	party  5,650,083.62  1,386,722.32 

Accrued	expenses-related	party	(Note 6.3.4)

EGAT

   Service expenses  866,241.57  159,243.07 

   Travelling expenses  387,550.00  43,435.00 

   Car rental for executives  43,014.00  -   

   Service fees for supporting and analyzing coal data  743,650.00  -   

   Other service fees  104,742.30  -   

   Other expenses  5,604.65  93,284.22 

 2,150,802.52  295,962.29 

Other	accrued	expenses comprise ;

   Project development expenses  8,103,665.87  1,532,279.23 

   Employee expenses  13,568,548.06  22,336,530.37 

   Other service fees  882,832.68  8,215,863.44 

   Other expenses  1,507,669.51  1,597,415.80 

 24,062,716.12  33,682,088.84 

Total	other	accounts	payable  32,364,336.74  38,131,637.55 

 6.13 Other current liabilities comprise ;
Unit	:	Baht

2019 2018

Deposit received and security guarantee 334,972.33 548,192.10

Withholding tax  546,484.71  514,419.11 

Total	other	current	liabilities 881,457.04 1,062,611.21
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 6.14 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานที่แสดงในงบแสดง 
ฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท
2562 2561

ยอดยกมา  5,349,497.00  4,252,366.00 

ตนทุนบริการปจจุบัน  1,014,013.00  969,560.00 

ตนทุนดอกเบี้ย  160,484.00  127,571.00 

ยอดคงเหลือ  6,523,994.00  5,349,497.00 

 คาใชจายซึ่งไดแสดงอยูในคาใชจายในการบริหารสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท
2562 2561

ตนทุนบริการปจจุบัน  1,014,013.00  969,560.00 

ตนทุนดอกเบี้ย  160,484.00  127,571.00 

รวม  1,174,497.00  1,097,131.00 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

รอยละตอปี
อัตราคิดลด 3

อัตราเงินเฟอ

   ดัชนีราคาผูบริโภค 3

อัตราการลาออกของพนักงาน 4 สําหรับพนักงานอายุไมเกิน 49 ปี

0 สําหรับพนักงานอายุ 50 ปีขึ้นไป

อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน 6-8

วันลาพักผอนคงเหลือ 1.5 วัน/ปี (สูงสุด 30 วัน)

อัตรามรณะ ใชตาราง TMO17 (ตารางมรณะไทยปี 2560)

 การวเิคราะหความออนไหวของขอสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยัทีใ่ชในการกําหนด
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

อัตราเพิ่มขึ้น	1% อัตราลดลง	1%

อัตราคิดลด (887,537.00) 1,107,291.00

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1,053,665.00   (867,588.00)
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 6.14 Non-current provisions for employee benefits
 As at December 31, 2019, Non-current provisions for employee benefits as shown in the statements  
of financial position comprise of;

Unit	:	Baht
2019 2018

Beginning balance  5,349,497.00  4,252,366.00 

Current service costs  1,014,013.00  969,560.00 

Interest costs  160,484.00  127,571.00 

Ending balance  6,523,994.00  5,349,497.00 

 Expenses included in administrative expenses for the year ended December 31, are as follows:

Unit	:	Baht
2019 2018

Current service costs  1,014,013.00  969,560.00 

Interest costs  160,484.00  127,571.00 

Total  1,174,497.00  1,097,131.00 

Principal actuarial assumptions

Annual percentage
Discount rate 3

Inflation rate

   Consumer price index 3

Turnover rate 4 For the employees not over 49 years old

0 For the employees 50 years old or more

Salary increasing rate 6-8

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

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

 Sensitivity analysis of principal actuarial assumptions used in determining the present value of 
benefit obligations as at December 31, 2019 are as follows :

Unit	:	Baht

Increase	(decrease)	in	present	value	of	the	obligation

Increase	1% Decrease	1%

Discount rate (887,537.00) 1,107,291.00

Salary increasing rate 1,053,665.00   (867,588.00)
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 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการแรงงานไดออกประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
เรือ่ง มาตรฐานขัน้ตํา่ของสภาพการจางในรฐัวสิาหกิจ (ฉบับที ่4) ซึง่ไดเผยแพรในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วันที ่26 กนัยายน 
2562 โดยใหปรับเพิ่มอัตราคาชดเชยกรณีนายจางใหออกจากงานโดยไมมีความผิด สําหรับลูกจางท่ีทํางานติดตอกัน 
ครบ 20 ปีข้ึนไป ใหไดรบัไมนอยกวาคาจางอตัราสดุทาย 400 วนั และปรบัเพิม่เงนิเพือ่ตอบแทนความชอบในการทํางาน 
สําหรับลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบ 20 ปีขึ้นไป เป็นจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทาย 
400 วัน โดยใหมีผลใชบังคับแกลูกจางท่ีตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ 
หรือคําสั่งของนายจางตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นตนไป 
 บริษัทจําเป็นตองพิจารณาทบทวนขอสมมติที่ใชประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน ซ่ึงบริษัทอยูระหวาง
ดําเนินการจางผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรประกันภัย คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายหลังการนําเสนองบการเงิน 
ปี 2562 อยางไรกต็าม ผูบรหิารของบรษิทัไดประเมนิและเหน็วาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะไมมผีลกระทบตองบการเงนิ 
อยางมีสาระสําคัญ

 6.15 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หน่วย	:	บาท

2562 2561

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  1,930,012.50  2,555,962.50 

หัก ดอกเบี้ยจายรอการรับรู  (179,382.05)  (306,352.34)

 1,750,630.45  2,249,610.16 

หัก หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  (531,206.03)  (498,979.71)

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงนิ-สทุธจิากสวนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี  1,219,424.42  1,750,630.45 

หน่วย	:	บาท

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู้ สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

ไมเกิน 1 ปี  625,950.00  625,950.00  (94,743.97)  (126,970.29)  531,206.03  498,979.71 

1-5 ปี  1,304,062.50  1,930,012.50  (84,638.08)  (179,382.05)  1,219,424.42  1,750,630.45 

รวม  1,930,012.50  2,555,962.50 	(179,382.05) 	(306,352.34)  1,750,630.45  2,249,610.16 

 6.16 ทุนเรือนหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนมูลคา 12,197.40 ลานบาท เป็นหุนสามัญจํานวน 
1,219.74 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และชําระเต็มมูลคาแลว โดย กฟผ. ถือหุนในสัดสวน 99.99% และในสวน 
ที่เหลือเป็นของ กฟผ. โดยมอบหมายใหผูบริหาร กฟผ. ถือแทน
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 On September 25, 2019, the Labour Committee has issued the State Enterprise Labour Relations 
Commission’s minimum standards of conditions of employment for state enterprises (No. 4), which was  
published in the Government Gazette on September 26, 2019, by increasing the severance pay rate in 
case of layoff without fault for an employee who has worked for a continuous period of twenty years  
and more shall be paid for the amount of not less than the last rate of wages for four hundred days and  
increasing the special severance pay for an employee who has worked before retirement for a continuous  
period of twenty years and more shall be paid for the amount of equal to the last rate of wages for  
four hundred days, these standards are effective for an employee who retired from retirement due 
to regulations, rules or the order of the employer’s order from September 30, 2019, onwards.
  EGATi is required to review the assumptions that used to estimate the provisions for employee 
benefits. EGATi is in process of hiring actuarial experts and expects to be completed after the financial  
statements reporting in 2019. However, the management has assessed and determined there is  
no significant impact on the financial statements.

 6.15 Finance lease liabilities
Unit	:	Baht

2019 2018

Finance lease liabilities  1,930,012.50  2,555,962.50 

Less	:	Deferred interest expenses  (179,382.05)  (306,352.34)

 1,750,630.45  2,249,610.16 

Less	:	Current portion  (531,206.03)  (498,979.71)

Finance lease liabilities-net of current portion  1,219,424.42  1,750,630.45 

Unit	:	Baht

Finance	lease	liabilities Deferred	interest	expenses Net

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Within 1 year  625,950.00  625,950.00  (94,743.97)  (126,970.29)  531,206.03  498,979.71 

1-5 years  1,304,062.50  1,930,012.50  (84,638.08)  (179,382.05)  1,219,424.42  1,750,630.45 

Total  1,930,012.50  2,555,962.50 	(179,382.05) 	(306,352.34)  1,750,630.45  2,249,610.16 

 6.16 Share capital
 As at December 31, 2019 and 2018, EGATi’s registered paid-up capital was Baht 12,197.40 million 
which consisted of 1,219.74 million ordinary shares at Baht 10 per share. In this regard, 99.99% of share  
capital was held by EGAT, the remaining was assigned by EGAT to be held by EGAT’s executives.
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 6.17 ส�ารองตามกฎหมาย
หน่วย	:	บาท

2562 2561

ยอดยกมา  125,110,900.00  -   

กําไรสะสมจัดสรรระหวางปี  58,292,248.30  125,110,900.00 

ยอดคงเหลือ  183,403,148.30  125,110,900.00 

 ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํปี 2562 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2562 อนมุตัใิหจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2561 
จํานวน 58.29 ลานบาท เป็นสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามขอบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่กําหนดใหบริษัทตองตั้งสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสม 
ยกมา (ถามี) จนกวาสาํรองนีจ้ะมจีาํนวนถงึรอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนบรษิทั สาํรองตามกฎหมายนีไ้มสามารถนาํไป 
จัดสรรได

 6.18 รายได้จากการให้บริการ 
 รายไดจากการใหบริการสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท
2562 2561

รายได้จากการให้บริการ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.3.6)

บริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด

   งานรับจางบริษัทรวมทุน  4,585,346.00  6,403,329.94 

รวมรายได้จากการให้บริการ  4,585,346.00  6,403,329.94 

 6.19 รายได้อื่น ๆ
 รายไดอื่น ๆ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท
2562 2561

รายไดคาปรับ  42,304.84  16,559.82 

อื่น ๆ  494,110.69  221,921.73 

รวมรายได้อ่ืน	ๆ  536,415.53  238,481.55 

 6.20 ต้นทุนการให้บริการ 
 ตนทุนการใหบริการสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท
2562 2561

งานรับจางบริษัทรวมทุน  3,270,818.32  4,085,799.41 

รวมต้นทุนการให้บริการ  3,270,818.32  4,085,799.41 
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 6.17 Legal reserve
Unit	:	Baht

2019 2018

Beginning balance  125,110,900.00  -   

Appropriated retained earnings during the year  58,292,248.30  125,110,900.00 

Ending balance  183,403,148.30  125,110,900.00 

 According to the resolution of the annual general meeting of the shareholders for the year 2019 
held on April 23, 2019, the shareholders approved the distribution of net profit in 2018 for a legal 
reserve in the amount of Baht 58.29 million. EGATi is required to set aside as a legal reserve at least 
5% of its net profit, less any accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is not less 
than 10% of the registered capital, which comply with EGATi’s regulation and law. The legal reserve 
is non-distributable.

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

Unit	:	Baht
2019 2018

Revenue	from	services-related	party	(Note 6.3.6)

Nam Ngiep 1 Power Company Limited

   Management services agreement  4,585,346.00  6,403,329.94 

Total	revenue	from	services  4,585,346.00  6,403,329.94 

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

Unit	:	Baht
2019 2018

Penalty  42,304.84  16,559.82 

Others  494,110.69  221,921.73 

Total	other	income-others  536,415.53  238,481.55 

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

Unit	:	Baht
2019 2018

Associate management service expenses  3,270,818.32  4,085,799.41 

Total	cost	of	services  3,270,818.32  4,085,799.41 
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 6.21 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 คาใชจายในการบริหารสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท
2562 2561

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.3.7)

กฟผ.

   งานบริการบริษัท  9,812,440.47  6,099,624.23 

   คาเชารถประจําตําแหนงของผูบริหาร  516,168.00  516,168.00 

   คาจางงานสํารวจ-โครงการไฟฟาพลังนํ้าสาละวินตอนบน (มายตง)  74,900.00  189,404.55 

   คาจางที่ปรึกษา-โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกวางจิ 1  -    3,513,880.00 

   คาจางบริการงานสนับสนุนและวิเคราะหขอมูลถานหิน  743,650.00  -   

   คาจางอื่น ๆ  104,742.30  -   

 11,251,900.77  10,319,076.78 

คาใชจายพนักงาน  86,365,306.83  88,521,936.26 

คาใชจายพัฒนาโครงการ  24,040,880.47  12,714,510.53 

คาบริหารงานบริษัทรวมทุน/ในเครือ  4,066,068.79  3,058,132.15 

คาจางอื่น ๆ  6,241,492.48  14,532,614.76 

คาใชจายเดินทางคณะกรรมการบริษัท  7,176,580.27  4,485,550.07 

อื่น ๆ  20,433,259.67  26,973,427.54 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  159,575,489.28  160,605,248.09 

 คาใชจายพัฒนาโครงการสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 24.04 ลานบาท สวนใหญเป็นคาจาง 
ที่ปรึกษา จํานวน 12.67 ลานบาท และคาใชจายเดินทาง จํานวน 7.57 ลานบาท

 6.22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 คาใชจายตามลักษณะสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย	:	บาท
2562 2561

คาใชจายพนักงาน  86,881,474.83  89,038,104.26 

คาจางบุคคลภายนอก  16,158,675.25  21,425,236.94 

คาใชจายพัฒนาโครงการ  24,436,780.47  16,417,795.08 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  1,561,413.66  1,451,956.14 

คาใชจายอื่น ๆ  33,934,933.68  36,500,982.54 

รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  162,973,277.89  164,834,074.96 
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 6.21 Administrative expenses
 Administrative expenses for the year ended December 31, are as follows :

Unit	:	Baht
2019 2018

Administrative	expenses-related	party (Note 6.3.7)

EGAT

   Service expenses  9,812,440.47  6,099,624.23 

   Car rental for executives  516,168.00  516,168.00 

   Survey fees-Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project  74,900.00  189,404.55 

   Consultant fees-Quang Tri 1 Thermal Power Project  -    3,513,880.00 

   Service fees for supporting and analyzing coal data  743,650.00  -   

   Other service fees  104,742.30  -   

 11,251,900.77  10,319,076.78 

Employee expenses  86,365,306.83  88,521,936.26 

Project development expenses  24,040,880.47  12,714,510.53 

Associate administrative expenses  4,066,068.79  3,058,132.15 

Other service fees  6,241,492.48  14,532,614.76 

Committee travelling expenses  7,176,580.27  4,485,550.07 

Others  20,433,259.67  26,973,427.54 

Total	administrative	expenses  159,575,489.28  160,605,248.09 

 Project development expenses for the year ended December 31, 2019 in the amount of Baht 
24.04 million ; mostly are consultant fees amounted of Baht 12.67 million and travelling expenses 
amounted of Baht 7.57 million.

 6.22 Expenses by nature 
 Expenses by nature for the year ended December 31, are as follows : 

Unit	:	Baht
2019 2018

Employee expenses  86,881,474.83  89,038,104.26 

Outsourcing costs  16,158,675.25  21,425,236.94 

Project development expenses  24,436,780.47  16,417,795.08 

Depreciation and amortization  1,561,413.66  1,451,956.14 

Other expenses  33,934,933.68  36,500,982.54 

Total	expenses	by	nature  162,973,277.89  164,834,074.96 
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 6.23 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย	:	บาท
2562 2561

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน  83,337,138.53  297,813,196.59 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  (243,874.13)  (248,694.64)

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  83,093,264.40  297,564,501.95 

 ภาษเีงนิไดสาํหรบักาํไรกอนหกัภาษมียีอดจาํนวนเงนิทีแ่ตกตางจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคณูกับภาษขีองประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2562 2561

กําไรกอนภาษีเงินได  401,442,242.98  1,463,409,467.86 

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษีรอยละ  20  20 

ผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช  80,288,448.60  292,681,893.57 

ผลกระทบ : 

   คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษีไดและรายไดและคาใชจาย

      ที่รับรูตางงวดกันระหวางบัญชีและภาษี  3,092,747.18  5,219,746.47 

   รายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น  (287,931.38)  (337,138.09)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  83,093,264.40  297,564,501.95 

 อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยที่ใชสําหรับบริษัท ปี 2562 และปี 2561 คือ อัตรารอยละ 20.70 และ 20.33  
ตามลําดับ

 6.24 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท
งบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กาํไรสุทธิทีเ่ป็นสวนของผูถอืหุน  230,225,258.37 1,058,583,601.09 318,348,978.58 1,165,844,965.91 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
   ถวงนํ้าหนัก (หนวย : หุน) 1,219,740,000.00 1,219,740,000.00 1,219,740,000.00 1,219,740,000.00 

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน	  0.19  0.87  0.26  0.96 
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 6.23 Income tax expenses
 Income tax expenses for the year ended December 31, are as follow :

Unit	:	Baht
2019 2018

Current income tax  83,337,138.53  297,813,196.59 

Deferred income tax  (243,874.13)  (248,694.64)

Total	income	tax	expenses  83,093,264.40  297,564,501.95 

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

Unit	:	Baht

Separate	financial	statements
2019 2018

Profit before income taxes  401,442,242.98  1,463,409,467.86 

Tax calculated at a tax rate of 20% 20%

The result of the accounting profit

   multiplied by the income tax rate  80,288,448.60  292,681,893.57 

Tax effect of :

   Nondeductible expenses and income

      and expenses recognized in the different 

      periods between accounting and tax  3,092,747.18  5,219,746.47 

   Expenses deductible at a greater amount  (287,931.38)  (337,138.09)

Income	tax	expenses  83,093,264.40  297,564,501.95 

 The average effective tax rate for EGATi in 2019 and 2018 were 20.70% and 20.33%, respectively.

 6.24 Basic earnings per share
 Basic earnings per share for the year ended December 31, are as follows :

Unit	:	Baht
Financial	statements	in	which	
the	equity	method	is	applied Separate	financial	statements

2019 2018 2019 2018

Net profit attributable to 
   shareholders’ equity  230,225,258.37 1,058,583,601.09 318,348,978.58 1,165,844,965.91 

Weighted average number  
   of the ordinary shares  
   (unit : shares) 1,219,740,000.00 1,219,740,000.00 1,219,740,000.00 1,219,740,000.00 

Basic	earnings	per	share  0.19  0.87  0.26  0.96 
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7. บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) 
และบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) 

 7.1 การลงนามบันทกึความเข้าใจ (MOU) และบนัทกึข้อตกลง (MOA) โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ฮจัยี
 เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2549 ไดมกีารลงนามในบนัทกึความเขาใจ 2 ฝ่ายระหวาง กฟผ. และ Sinohydro Corporation  
Limited (SINOHYDRO) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคที่จะรวมมือกันพัฒนา ลงทุนและบริหาร
โครงการไฟฟาพลังนํ้าฮัจยีในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
 ตอมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 กฟผ. ไดจัดตั้งบริษัทโดย กฟผ. เป็นผูถือหุนและมีหนังสือขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงพลงังานเพือ่ใหบริษทัเป็นผูดําเนนิการพฒันาโครงการไฟฟาพลังน้ําฮจัยี สืบตอจาก กฟผ. และกระทรวงพลงังาน
เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
 ตอมาผูรวมพฒันาทัง้สองฝ่ายไดตออายบุนัทกึความเขาใจดงักลาวออกไป 3 ฉบบั คอื ฉบบัที ่1 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 
2550 ฉบับที่ 2 วันท่ี 10 มีนาคม 2551 และฉบับที่ 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ซึ่งฉบับสุดทาย มีอายุ 2 ปี นับจาก 
วันลงนาม และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัทจึงไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจฉบับที่ 4 กับ SINOHYDRO  
เพื่อตออายุบันทึกความเขาใจฉบับเดิมออกไปอีกจนถึงมีการทําสัญญา Joint Venture Agreement รวมทั้งมีการแกไข
เงื่อนไขบางประการในการบันทึกความเขาใจ
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 บริษัทไดรวมลงนามบันทึกขอตกลง (MOA) 4 ฝ่าย กับ
 1.  Department of Hydropower Planning Ministry of Electric Power No. (1), the Union of Myanmar 
(DHPP)
 2.  Sinohydro Corporation Limited, the People’s Republic of China (SINOHYDRO)
 3.  International Group of Entrepreneur Company Limited, the Union of Myanmar (IGOEC)
 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรมและการลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟาพลังนํ้าฮัจยี 
 ในปจจบัุนยงัคงมกีารขดัแยงระหวางชนกลุมนอยบรเิวณทีต่ัง้โครงการ ฝ่ายบรหิารจงึชะลอการพฒันาโครงการไปกอน

 7.2 การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ (Joint Development  
Memorandum of Understanding : JD-MOU) โครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน (มายตง)
 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 บริษัทไดรวมลงนามบันทึกความเขาใจเพื่อรวมกันพัฒนาโครงการ 3 ฝ่าย กับ
 1.  China Three Gorges Corporation (CTGC)
 2.  International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)
 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําสาละวินตอนบน (มายตง) ท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาซึ่งบริษัทมีหนาที่ศึกษาเกี่ยวกับสายสง และสวนอื่น ๆ ของโครงการเพื่อสามารถเชื่อมโยงกับระบบไฟฟาของ
ประเทศไทยและการจดัหาเงนิทนุในกรณทีีจ่าํเป็น รวมทัง้มหีนาทีร่วมกบั CTGC ทีจ่ะรบัผดิชอบในเรือ่ง EIA และ O&M
 ทั้งน้ี ผูรวมพัฒนาโครงการจะตองจัดทําและนําสง Feasibility Study ตอรัฐบาลสหภาพเมียนมา และหากไดรับ
ความเห็นชอบจึงจะมีการเจรจาและลงนามบันทึกขอตกลง (MOA) และจัดตั้งบริษัทรวมทุนตอไป
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7. Memorandum of Understanding (MOU) and Memorandum of 
Agreement (MOA)

 7.1 MOU and MOA for Hutgyi Hydropower Project
 On June 26, 2006, EGAT and Sinohydro Corporation Limited (SINOHYDRO), the People’s Republic 
of China signed a bilateral MOU in cooperation with the development of Hutgyi Hydropower Project 
in the Republic of the Union of Myanmar.
 Later, on December 18, 2007, EGAT has established EGATi as a wholly-owned subsidiary and  
an investing arm of EGAT. On June 26, 2008, the Ministry of Energy of Thailand approved EGAT’s  
letter requesting the transfer of Hutgyi Hydropower Project development from EGAT to EGATi.
 Both parties later extended the aforementioned MOU for 3 additional times on April 25, 2007, 
March 10, 2008 and December 25, 2008 respectively. The last extension indicated a validity period 
for 2 years from the effective date. Then, on December 24, 2010, the 4th MOU extension, with some 
modifications in terms and conditions, was signed between EGATi and SINOHYDRO which will be 
effective until the signing of the Joint Venture Agreement (JVA).
 On April 24, 2010, EGATi entered into a 4-party MOA with :
 1.  Department of Hydropower Planning Ministry of Electric Power No. (1), the Union of Myanmar 
(DHPP)
 2.  Sinohydro Corporation Limited, the People’s Republic of China (SINOHYDRO)
 3.  International Group of Entrepreneur Company Limited, the Union of Myanmar (IGOEC)
 The aim is for joint engineering and financial feasibility study for development of the Hutgyi  
Hydropower Project.
 There are still conflicts among ethnic minorities in the Project areas. Management of EGATi agreed 
to delay development of this Project.

 7.2 Joint Development Memorandum of Understanding (JD-MOU) for Upper  
Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project 
 On November 11, 2010, EGATi entered into a Joint Development MOU with
 1.  China Three Gorges Corporation (CTGC)
 2.  International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)
 The objective of JD-MOU was to jointly develop the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower 
Project in the Republic of the Union of Myanmar. EGATi will be responsible for the Transmission 
Line and Power System Study for connection to Thailand’s power grid as well as the project finance  
if required. Furthermore, EGATi and CTGC shall be responsible for EIA and O & M for the project.
 In order that, all parties of the project’s development shall prepare and submit the feasibility 
study report to the government of Republic of the Union of Myanmar and once approved, the parties 
will enter into a Memorandum of Agreement (MOA) and establish a Joint Venture Company.
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 7.3 การลงนามความร่วมมอืในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจ ิ1 ในประเทศ
เวียดนาม 
 เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2554 มกีารลงนาม MOU ระหวางบริษทักบั People’s Committee of Quang Tri Province  
(PCQT) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบันทึกความเขาใจและกําหนดกรอบระหวางทั้งสองฝ่ายในการรวมมือศึกษาแลกเปลี่ยน
ขอมลูความรูในการวเิคราะหความเป็นไปไดเชงิพาณชิย การเงิน เทคนคิ และส่ิงแวดลอมในการท่ีบริษทัจะเขารวมพฒันา
โครงการเพื่อใหเกิดประโยชนกับทั้งสองฝ่าย หากมีความเป็นไปไดและขอเสนอโครงการไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล
เวยีดนาม PCQT จะรวมมอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของในกระทรวงตาง ๆ ท่ีเกีย่วของเพ่ือสนบัสนนุใหบริษทัสามารถดาํเนนิ
การในขั้นตอนตอไปได   
 เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคดงักลาว บรษิทัรบัผดิชอบในการดําเนนิการสํารวจ ศกึษาความเหมาะสม ประเมนิความเป็น
ไปไดในดานตาง ๆ ในการพัฒนาโครงการ และสงมอบรายงานเพ่ือยื่นความประสงคในการดําเนินโครงการแก PCQT, 
Ministry of Industry and Trade, Government of Vietnam (MOIT)
 ทั้งนี้ แตละฝ่ายรับผิดชอบคาใชจายในสวนของตัวเอง (Internal Costs) และทั้งสองฝ่ายเห็นควรใหบริษัท  
หรือบริษัทรวมทุนที่จัดตั้งขึ้นรับผิดชอบคาใชจายอื่น ๆ (External Costs) โดยวิธีการชําระเงินคาพัฒนาโครงการและ 
คาใชจายอื่น ๆ (External Costs) และสัญญาที่เกี่ยวของภายใต MOU ฉบับนี้ ตองไดรับการอนุมัติจากบริษัท  
 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 บริษัทไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามใหเป็นผูพัฒนาโครงการและดําเนินการ
โครงการตามรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยไดรับการสนับสนุนจาก MOIT และ PCQT
 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหชะลอการลงนาม MOU ระหวางบริษัท กับ MOIT เป็น
เวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อหาแนวทางแกไขเกี่ยวกับสัดสวนการถือหุนในโครงการ
 เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2557 บรษัิทไดลงนาม MOU รวมกบั MOIT ทีก่รุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงเป็นไปตาม
ที่กฎหมายของประเทศเวียดนามกําหนด และเพื่อกําหนดขอบเขตการดําเนินการโครงการ ระหวาง MOIT และบริษัท 
ตอมาบริษัทไดลงนาม MOU ฉบับใหมเพื่อขยายระยะเวลา MOU ฉบับเดิม ในวันที่ 6 มีนาคม 2560
 เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2557 บรษิทัไดลงนามสญัญาจาง Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2  
(PECC2) เพื่อจัดทํารายงานศึกษาความเหมาะสมและรายงานศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (Feasibility Study 
and Environmental Impact Assessment Report (F/S & EIA)) เพื่อเสนอรัฐบาลเวียดนาม โดยในรายงานดังกลาว
ใชเทคโนโลยี Supercritical (SC) ซึ่งในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Ministry 
of Natural Resources and Environment หรือ MONRE) ไดอนุมัติรายงานศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) 
สวนรายงานศึกษาความเหมาะสม (F/S) อยูระหวางการพิจารณาของ MOIT และยังไมไดรับอนุมัติ
 ตอมาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 The Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) ไดประกาศเกีย่วกบันโยบายการใหกูเงนิของ Export-Credit Agency (ECA) สาํหรบัโครงการโรงไฟฟาถานหนิ 
โดยมีประเด็นที่เก่ียวของกับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกวางจิ 1 คือ เกณฑในการปลอยเงินกูของ ECA สําหรับ
โครงการที่มีกําลังผลิตมากกวา 500 MW ขึ้นไปใหเลือกใชเทคโนโลยี Ultra-Supercritical (USC) จากเดิมที่กําหนดให
สามารถใชเทคโนโลยี SC ได บริษัทจึงตองแกไขรายงานศึกษาความเหมาะสม (F/S) และรายงานศึกษาผลกระทบดาน 
สิ่งแวดลอม (EIA) โดยเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจาก SC เป็น USC เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการใหกูเงินของ ECA  
โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 MONRE ไดอนุมัติรายงานศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมฉบับท่ีแกไขเทคโนโลยีจาก 
SC เป็น USC และในวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 MOIT อนุมัติรายงานศึกษาความเหมาะสมฉบับท่ีแกไขเทคโนโลยีจาก  
SC เป็น USC
 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 บริษัทไดลงนาม MOU รวมกับ PCQT ที่จังหวัดกวางจิ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
และกําหนดขอบเขตการดําเนินการโครงการระหวาง PCQT และบริษัท
 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทไดลงนาม MOU กับ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCO) เพื่อเป็น 
ผูรวมทุนโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกวางจิ 1 อยางเป็นทางการ โดยมีสัดสวนการถือหุนในโครงการของผูรวมทุน 
รอยละ 30
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 7.3  MOU for Cooperation in the Development of Quang Tri 1 Thermal Power Project, 
Vietnam 
 On December 8, 2011, an MOU was signed between EGATi and People’s Committee of Quang Tri  
Province (PCQT) to set a scope of feasibility study regarding the commercial, financial, technical 
and environmental aspects in the joint cooperation for mutual benefits. If the project is feasible 
and Government of Vietnam approves this project, PCQT would cooperate with related ministries in  
supporting EGATi for further processes.
 To support this project, EGATi is responsible for conducting survey and feasibility studies to  
develop the project in order to submit the project proposal to PCQT, Ministry of Industry and Trade 
(MOIT), and Government of Vietnam.
 Each party will bear its own internal costs and both parties have agreed that the external costs 
will be ultimately borne by a new established Joint Venture Company. The method of project  
development cost reimbursement and external costs payment as well as related agreements under 
this MOU shall be approved by EGATi.
 On August 12, 2013, EGATi was approved by the Vietnamese government to be the project  
developer. The project shall be operated in a form of Build-Operate-Transfer (BOT) with the  
support from MOIT and PCQT.
 On December 17, 2013, EGATi’s Board of Directors had resolution to delay the signing of MOU 
between EGATi and MOIT for about 6 months to find solutions for proportion of project equity.
 On June 24, 2014, MOU between EGATi and MOIT was signed in Hanoi, Vietnam to specify 
scope in developing the project between MOIT and EGATi; which is in accordance with promulgated  
Vietnamese law. On March 6, 2017, EGATi signed a new MOU with MOIT for extend the terms to  
replace the original MOU which expired.
 On July 1, 2014, EGATi and Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) 
had signed on the service agreement to prepare Feasibility Study and Environmental Impact  
Assessment Report (F/S & EIA), in which the Supercritical (SC) technology was used, for submitting 
to the Vietnamese government. On October 8, 2015, Ministry of Natural Resources and Environment 
(MONRE) approved the Environmental Impact Assessment Report (EIA), while the Feasibility Study 
Report (F/S) is still under the reviewed of MOIT for approval.
 On November 27, 2015, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
announced the financing policy of the Export-Credit Agency (ECA) for the coal-fired power plants 
project which had an impact on Quang Tri 1 Thermal Power Project, ECA’s criteria for financing the 
project with capacity larger than 500 MW shall use the Ultra-Supercritical (USC) technology, which 
differ from the past criteria that allowed to use the Supercritical (SC) technology. For this reason, EGATi 
had to adjust the F/S & EIA, which had been conducted based on SC technology, to USC technology 
to be conform to ECA’s new financing policy. On October 14, 2016, the adjusted EIA was approved 
by MONRE. Subsequently, the adjusted F/S was approved by MOIT on December 7, 2016.
 On July 11, 2014, MOU between EGATi and PCQT in Quang Tri province was signed to strengthen 
relationship and specific scope in developing project between PCQT and EGATi.
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 เม่ือวนัที ่10 มถินุายน 2559 บรษิทัไดลงนาม Joint Development Agreement (JDA) กบั EGCO และ Kyushu 
Electric Power Co., Inc. (KYUSHU) เพื่อรวมกันลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกวางจิ 1 โดยมี
สัดสวนการถือหุนรอยละ 40 : 30 : 30 ตามลําดับ ซึ่งในการลงนาม JDA นี้มีผลทําให MOU ที่บริษัทไดลงนามไวกับ 
EGCO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดลง นอกจากนี้บริษัทไดลงนาม MOU เพิ่มเติมจํานวน 2 ฉบับกับ EGCO และ 
KYUSHU บริษัทละ 1 ฉบับ เพื่อกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่กําหนดไวใน JDA
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 KYUSHU ไดสงจดหมายแจงการปรับโครงสรางองคกรใหม โดยโอนยายงานพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนกวางจ ิ1 ไปยงั Kyuden International Corporation (KYUDEN) เพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการดําเนินงาน 
 
 7.4 การลงนามบนัทกึความเข้าใจเพือ่ร่วมกนัพัฒนาโครงการ (Memorandum of Understanding :  
MOU) โครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม 3
 โครงการไฟฟาพลงันํา้นํา้งมึ 3 ถอืหุนทัง้หมดโดยรัฐวสิาหกจิไฟฟาลาว (EDL) ซ่ึงตอมา EDL ไดปรับแผนการพฒันา
โครงการและไดมอบสทิธิใ์หกบั Chaleun Sekong Group Co., Ltd. (CSG) เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2560 เพือ่เขารวมพัฒนา 
ลงทนุ และแสวงหาผูรวมลงทนุโครงการทีเ่หมาะสม (Strategic Investor) และเมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2560 บริษทัไดรวม 
ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ CSG โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันพัฒนา และลงทุนในโครงการไฟฟาพลังน้ํา 
นํ้างึม 3 ตอมาในวันที่ 29 มิถุนายน และ 14 ธันวาคม 2561 ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจเพิ่มเติม (Amendment 
of MOU) เพื่อขยายระยะเวลารวมมือทั้งสองฝ่าย
 ปจจุบันผูรวมพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําน้ํางึม 3 อยูระหวางการเจรจาสัญญาหลักตาง ๆ ที่ใชในการลงทุนและ
โครงการมีความคืบหนาในการกอสรางไปแลวมากกวารอยละ 75

8. สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นเป็นคาใชจายในการพัฒนาโครงการท่ีเกิดข้ึนกอนไดรับการอนุมัติหลักการในการลงทุน
โครงการจากกระทรวงพลังงาน

 8.1 การรับเงินส�าหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการศึกษา EIA 
โครงการไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี ภายใตวงเงินงบประมาณ 4.52 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 135.49 ลานบาท  
(ใชอัตราแลกเปล่ียนซื้อ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 จํานวน 1 เหรียญสหรัฐ เทากับ 29.9767 บาท) จาก Project 
Company
 การรับเงินสําหรับการจายคาใชจายในการพัฒนาโครงการท่ีไดรับการเห็นชอบจาก Management Committee 
ของโครงการไฟฟาพลังน้ําฮัจยี ซึ่งสามารถเรียกชําระจาก Project Company ไดในภายหลังเมื่อมีการจัดต้ัง Project 
Company ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีจํานวนเงิน 49.52 ลานบาท (ประมาณ 1.65 ลานเหรียญสหรัฐ)
 จากการประชุม ระหวาง กฟผ. กับ SINOHYDRO ซึ่งเป็นผูรวมทุน ระหวางวันที่ 2-10 สิงหาคม 2549 โดยทั้ง 
สองฝ่ายแบงความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการรวมกัน รวมทั้งคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นจากงานในความรับผิดชอบน้ัน 
สามารถเรียกชําระจาก Project Company ไดในภายหลังการจัดตั้ง Project Company และตอมากระทรวงพลังงาน
ใหความเห็นชอบใหบริษัทเป็นผูดําเนินการโครงการสืบตอจาก กฟผ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
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 On December 28, 2015, MOU between EGATi and Electricity Generating Public Company Limited 
(EGCO) was signed for cooperation in the development of Quang Tri 1 Thermal Power Project which 
EGCO has 30 percent of shareholder.
 On June 10, 2016, Joint Development Agreement (JDA) between EGATi, EGCO and Kyushu Electric 
Power Co., Inc. (KYUSHU) was signed for cooperation in development of Quang Tri 1 Thermal Power 
Project in with shareholdings proportion of 40 : 30 : 30, respectively. Signing of the JDA resulted in the 
termination of the previous MOU with EGCO on December 28, 2015. Two addition MOUs were also 
signed, one between EGCO and EGATi and another between KYUSHU and EGATi, in order to specify 
other substantial terms and conditions that are not indicated in JDA.
 On March 28, 2017, KYUSHU had sent organization reform notice to EGATi which Quang Tri 1 
Thermal Power Project development had transfer to Kyuden International Corporation (KYUDEN)  
to strengthen and improve the efficiency of operations.

 7.4  MOU for Cooperation in the Development of Hydro Power Project Nam Ngum 3
 Hydro Power Project Nam Ngum 3 is owned by Electricite du Laos (EDL). Later, in July 2017, 
EDL has granted the development right to Chaleun Sekong Group Co., Ltd. (CSG) for cooperation in  
the development, investment and seeking for Strategic Investor.
 On September 22, 2017, EGATi and CSG signed MOU to cooperate with the development of  
Hydro Power Project Nam Ngum 3 and later, the MOU was amended in order to extend the exclusive 
period on June 29, 2018 and December 14, 2018 accordingly. 
 Currently, the project is in the document preparation and negotiation process. In addition,  
the construction progress is beyond 75% progress.

8. Contingent assets
 Contingent assets are project development costs incurred prior to approval of the investment 
project principles from the Ministry of Energy of Thailand.

 8.1  Receipt of the payment of engineering feasibility and EIA studies, Hutgyi  
Hydropower Project, for the amount of USD 4.52 million, or approximately Baht 135.49 million 
(using the buying rate as at December 30, 2019 at Baht 29.9767 per USD) from the Project Company.
 Receipt of the payment for the project development which has been approved by Management 
Committee of the Hutgyi Hydropower Project to be reimbursed from the Project Company after  
the Project Company has been established the amount of Baht 49.52 million, or approximately  
USD 1.65 million as at December 31, 2019. 
 According to the meeting between EGAT and investment partner, SINOHYDRO Company, during 
August 2-10, 2006, both parties have agreed to allocate their responsibilities in respect to their joint 
development of the project including costs arising from their allocated responsibilities respectively, 
which can be reimbursed later from the Project Company once it has been established. Thereafter, 
on June 26, 2008, Ministry of Energy of Thailand has approved to transfer the project development 
role from EGAT to EGATi accordingly.
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 8.2 การรับเงนิส�าหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการทีไ่ด้รบัการเห็นชอบจาก Management 
Committee ของโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้สาละวนิตอนบน (มายตง) ซ่ึงสามารถเรียกชําระจาก Project Company  
ไดในภายหลงัเมือ่มกีารจดัตัง้ Project Company ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 30.66 ลานบาท (ประมาณ 
1.02 ลานเหรียญสหรัฐ)
 ตามบนัทึกความเขาใจเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2553 บริษทัไดรวมลงนามเพ่ือรวมกนัพัฒนาโครงการ 3 ฝ่าย ตกลง
แบงความรบัผดิชอบในการพฒันาโครงการรวมกนั รวมท้ังคาใชจายท่ีจะเกดิข้ึนจากงานในความรับผิดชอบของแตละฝ่าย 
ซึ่งสามารถเรียกชําระจาก Project Company ไดในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง Project Company ตามที่ไดกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.2

 8.3 การรับเงินส�าหรบัการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1  
ในประเทศเวียดนาม ที่ผานการตรวจสอบโดยบริษัทบัญชีที่มีชื่อเสียงระดับสากลและ Ministry of Industry and  
Trade (MOIT) ยอมรับตามเงื่อนไขของสัญญา Build-Operate-Transfer (BOT) จะถือเป็นสวนหนึ่งของตนทุนราคา
โครงการ (Project’s investment capital) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงนิ 77.01 ลานบาท หรอืประมาณ 
2.57 ลานเหรียญสหรัฐ และคา Premium จากผูรวมทุน ซึ่งสามารถจะไดรับชําระในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง Project 
Company

9. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากงานโครงการไฟฟาพลงันํา้ฮจัย ีเป็นคาใชจายกอนมกีาร
จัดตั้งบริษัท เป็นจํานวนเงิน 80.86 ลานบาท
 โดยใหบริษัทคืนเงินให กฟผ. เมื่อมีการจัดตั้ง Project Company และเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นหลังมีการจัดตั้ง  
Project Company โดยใหชําระเมื่อบริษัทมีความพรอมในการจายเงิน

10. ภาระผูกพัน
 บริษัทมีภาระผูกพันที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

 10.1 สญัญาซือ้จ้าง
 บริษัทมีภาระผูกพันที่สําคัญ จํานวน 6 สัญญา จํานวนเงินคงเหลือตามสัญญาประมาณ 224.43 ลานบาท ดังนี้
 10.1.1 สัญญาจางที่ปรึกษาสกุลเงินบาท จํานวน 1 สัญญา วงเงินตามสัญญาประมาณ 97.91 ลานบาท จํานวน
เงินคงเหลือตามสัญญาประมาณ 82.45 ลานบาท
 10.1.2 สญัญาจางทีป่รกึษาสกลุเงินตราตางประเทศ จํานวน 5 สัญญา โดยเป็นสัญญาสกลุเงินเหรียญสหรัฐ จํานวน 
4 สญัญา วงเงินตามสญัญาประมาณ 5.196 ลานเหรยีญสหรฐั จาํนวนเงนิคงเหลอืตามสญัญาประมาณ 4.245 ลานเหรยีญ
สหรัฐหรือประมาณ 128.76 ลานบาท (ใชอัตราแลกเปลี่ยนขาย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 จํานวน 1 เหรียญสหรัฐ 
เทากับ 30.3313 บาท) และสัญญาสกุลเงินดองเวียดนาม จํานวน 1 สัญญา วงเงินตามสัญญาประมาณ 10,102.409  
ลานดองเวียดนามจํานวนเงินคงเหลือตามสัญญาประมาณ 10,102.409 ลานดองเวียดนาม หรือประมาณ 13.22  
ลานบาท (ใชอัตราแลกเปลี่ยนขาย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 จํานวน 100 ดองเวียดนาม เทากับ 0.1309 บาท)
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 8.2 Receipt of the payment for the project development, approved by Management  
Committee of the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project, for the amount of Baht 
30.66 million, or approximately USD 1.02 million as at December 31, 2019, to be reimbursed from 
the Project Company when it has been established.
 According to MOU dated November 11, 2010 for the project development, all 3 parties have 
agreed to allocate their responsibilities in their joint development of the project including costs  
arising from such allocated responsibilities respectively, which can be reimbursed later by the Project 
Company once it has been established as mentioned in Note 7.2.

 8.3 Receipt of the payment for the project development, Quang Tri 1 Thermal Power  
Project, Vietnam which is audited by the internationally accepted auditor and accepted by the  
Ministry of Industry and Trade (MOIT) under the Build-Operate-Transfer (BOT) scheme, will be  
recognized as project’s investment capital. As of December 31, 2019, the payment for the project 
development amount of Baht 77.01 million, or approximately USD 2.57 million and the premium fees 
from co-developer will be reimbursed after the Project Company has been established.

9. Contingent liabilities
 As at December 31, 2019, EGATi had contingent liabilities which were expenses incurred for Hutgyi 
Hydropower Project before the establishment of EGATi in the amount of Baht 80.86 million.
 EGATi shall repay expenses incurred to EGAT once the Project Company has been established 
and EGATi is ready for repayment.

10. Commitments
 As at December 31, 2019, EGATi had commitments as follows :

 10.1 Procurement Agreements
 EGATi has six significant procurement agreements with the remaining contract value in the amount 
of approximately Baht 224.43 million as follows :
 10.1.1 There is a consulting service agreement in local currency with the principal contract value 
in the amount of Baht 97.91 million and the remaining contract value in the amount of approximately 
Baht 82.45 million.
 10.1.2 There are five consulting service agreements in foreign currencies. The four agreements 
were made in US dollar with the principal contract value in the amount of USD 5.196 million and the 
remaining contract value in the amount of USD 4.245 million, or approximately Baht 128.76 million 
(using the selling rate as at December 30, 2019 at Baht 30.3313 per USD). Another agreement was 
made in Vietnam Dong with the principal contract value in the amount of VND 10,102.409 million 
and the remaining contract value in the amount of VND 10,102.409 million, or approximately Baht 
13.22 million (using the selling rate as at December 30, 2019 at Baht 0.1309 per VND 100).
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 10.2 หลกัประกนัเงนิทนุ
 บริษัทในฐานะผูถือหุนของบริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด ไดวางหลักประกันเงินทุน (Standby letter of credit :  
SBLC) ระยะเวลา 1 ปี (สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2562) ที่ออกโดย MIZUHO BANK, LTD. BANGKOK 
BRANCH ใหกับเจาหนี้เงินกูของบริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไดระบุในสัญญาเงินกู และเม่ือ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดตออายุหลักประกันเงินทุนระยะเวลา 1 ปี ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2563 วงเงินรวมจํานวน 15.620 ลานเหรียญสหรัฐ 
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงวงเงินรวมของหลักประกันเงินทุนจากเดิมจํานวน 15.620 ลาน
เหรยีญสหรฐั เป็นจาํนวน 14.540 ลานเหรียญสหรฐั ทัง้นี ้หลกัประกนัเงนิทนุมวีงเงินคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
จํานวน 6.438 ลานเหรียญสหรัฐ 

 10.3 สญัญาใช้เงนิ
 สัญญาใชเงิน (Promissory Notes) สําหรับการชําระคาหุนสวนที่เหลือจากการซ้ือหุนใน PT Adaro Indonesia 
โดยจะจายเมื่อบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายหุน (Subscription Agreement) จํานวนเงินรวม 161.500 ลาน
เหรียญสหรัฐ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6.6

 10.4 สญัญาจ�าน�าหุ้น
 การจํานําหุนในบริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด
 บริษัท ไฟฟาน้ําเงี้ยบ 1 จํากัด ไดรับสินเช่ือจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาใชเป็นเงินทุนสนับสนุนการดําเนิน
โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี 2557 โดยไดเขาทําสัญญา 
ขอตกลงรวม (Common Terms Agreement) ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และเอกสารเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ 
ทีเ่กีย่วของอืน่ ๆ (เรยีกรวมกนัวา “เอกสารทางการเงนิ”) กบัสถาบนัการเงนิซึง่เป็นคูสญัญาภายใตเอกสารทางการเงนินัน้ 
โดยเอกสารทางการเงินไดกําหนดเงื่อนไขใหผูถือหุนของบริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด จํานําหุนทั้งหมดที่ผูถือหุนถืออยู
ในบริษทั ไฟฟานํา้เงีย้บ 1 จาํกดั และวางหลกัประกนัสนิเช่ือเป็นสทิธใินเงนิปนผล และสทิธอิืน่ ดอกผลและผลประโยชน
ทั้งหมดอันเกิดจากหุนดังกลาวไวแกสถาบันการเงินผูใหกูของบริษัท ไฟฟานํ้าเงี้ยบ 1 จํากัด และเจาหนี้มีประกันรายอื่น 
ดังนั้น บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จึงไดเขาทําสัญญาจํานําหุนของบริษัท ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 
กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ในฐานะตัวแทนหลักประกันตามกฎหมาย สปป. ลาว มีอํานาจกระทําการแทน 
เจาหนี้มีประกัน) โดยตกลงจํานําหุนทั้งหมดในบริษัท ไฟฟาน้ําเง้ียบ 1 จํากัด ที่บริษัทถืออยูไวแกตัวแทนหลักประกัน 
ตามกฎหมาย สปป. ลาว (กระทําการในนามเจาหนี้มีประกัน) การจํานําหุนนี้จะไถถอนไดก็ตอเมื่อไดมีการชําระหนี ้
มีประกันแกเจาหนี้มีประกันครบถวนทั้งหมดแลวตามขอกําหนดของเอกสารทางการเงิน

11. การจัดประเภทรายการใหม่
 บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการใหมสําหรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ ดังนี้
 1.  เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระค้ําประกนัเป็นเงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด จากการทีบ่ริษทัไดพจิารณาทบทวน
สัญญาหลักประกันเงินทุนใหมแลวพบวาสัญญาดังกลาวไมมีเงื่อนไขการวางเงินฝากคํ้าประกัน
 2.  ภาษีเงินไดจายลวงหนาเป็นลูกหนี้อื่น เนื่องจากเป็นการทบทวนการจัดประเภทรายการใหมีความเหมาะสม 
มากยิ่งขึ้น
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 10.2 Letter of Credit
 EGATi, as a shareholder of Nam Ngiep 1 Power Company Limited, has provided the Standby Letter 
of Credit (SBLC) to guarantee EGATi’s equity in Nam Ngiep 1 Power Company Limited to lender with 
MIZUHO BANK, LTD. BANGKOK BRANCH for 1 year (expired on August 31, 2019), which is in accordance 
with the conditions specified in the loan agreement. On July 31, 2019, EGATi has renewed the SBLC 
for 1 year from September 1, 2019 to August 31, 2020 in the amount of USD 15.620 million.
 On September 2, 2019, EGATi has decreased the total amount of SBLC from USD 15.620 million to USD  
14.540 million and as at December 31, 2019, the remaining amount of the SBLC was USD 6.438 million.

 10.3 Promissory Notes
 Promissory Notes for the remaining shares amount of USD 161.500 million will be paid when PT 
Adaro Indonesia had met the conditions in Subscription Agreement as mentioned in Note 6.6.
 10.4 Pledge of Shares 
 EGATi Pledge of Shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC)
 Nam Ngiep 1 Power Company Limited obtained facilities from certain financial institutions to  
finance its hydropower project in the Lao PDR in 2014 and entered into a Common Terms Agreement 
dated August 15, 2014 and other related finance documents (collectively, the Financial Documents) 
with the financial institutions named therein in connection with the financing of the project. As  
a condition to the financing, the shareholders of Nam Ngiep 1 Power Company Limited are required 
under the Finance Documents to pledge all of their shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited 
and grant security over all related dividends and other rights, interests and benefits arising from such 
shares in favor of Nam Ngiep 1 Power Company Limited’s lenders and other secured parties. EGATi, 
therefore, entered into an EGATi Pledge of Shares dated August 15, 2014 with Bangkok Bank Public 
Company Limited (as the Lao PDR law security agent on behalf of the secured parties) pursuant to 
which EGATi pledged all of its shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited to the Lao PDR law 
security agent (on behalf of the secured parties) under the Lao PDR law. Under the terms of the 
Financial Documents, the share pledges will be released only upon the full discharge of all secured 
indebtedness owing to the secured parties.

11. Reclassifications 
 EGATi reclassified the transactions for comparative financial statements are as follows :
 1.  EGATi reclassified bank deposits as collateral to cash and cash equivalents due to EGATi  
has reviewed the letter of credit and found that there is no condition of bank deposits as collateral.
 2.  EGATi has reviewed to reclassify prepaid income taxes to other accounts receivable for more 
appropriation.
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 ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด สรุปไดดังนี้

หน่วย	:	บาท
ตามที่

รายงานไว้เดิม
รายการ

จัดประเภทใหม่
ตามที่

จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,431,059,209.95 103,938,561.65 3,534,997,771.60

   ลูกหนี้อื่น  41,836,882.49  27,858,423.09 69,695,305.58

   เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน  103,938,561.65  (103,938,561.65)  -   

   ภาษีเงินไดจายลวงหนา  27,858,423.09  (27,858,423.09)  -   

งบกระแสเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

   เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน  329,777,285.01  103,938,561.65 433,715,846.66

12. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงนินีไ้ดรบัอนมุตัใิหออกงบการเงนิโดยกรรมการผูมอีาํนาจลงนามของบริษทั เมือ่วันที ่28 กมุภาพันธ 2563 

(นายสันติชัย โอสถภวภูษิต)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
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 The impacts on the statements of financial position and statements of cash flows can be  
summarized as follows :

Unit	:	Baht
As	previously

reported Reclassified
As

reclassified

Statements	of	financial	position 
As at December 31, 2018

   Cash and cash equivalents 3,431,059,209.95 103,938,561.65 3,534,997,771.60 

   Other accounts receivable 41,836,882.49 27,858,423.09 69,695,305.58 

   Bank deposits as collateral 103,938,561.65 (103,938,561.65)  -   

   Prepaid income taxes 27,858,423.09 (27,858,423.09)  -   

Statements	of	cash	flows
As at December 31, 2018

   Bank deposits as collateral 329,777,285.01 103,938,561.65 433,715,846.66 

12. Authorization of financial statements
 The issuance of these financial statements has been authorized by EGATi’s authorized directors 
on February 28, 2020.

(Signed) Santichai Osotpavapusit 
(Mr. Santichai Osotpavapusit)

Senior Executive Vice President
Acting President
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Audit Fee
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

 บริษัทไดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเป็นผูสอบบัญชีสําหรับปีบัญชี 2562 โดยมีคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ดังนี้ คาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2562 เป็นเงิน 360,000 บาท และงบการเงิน
ฉบับคําแปลภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 100,000 บาท และสําหรับรายไตรมาส ไตรมาสละ 144,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 
เป็นเงิน 432,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 892,000 บาท

 EGATi’s financial statements are audited by the Office of the Auditor General of Thailand.  
For fiscal year 2019, audit fees and expenses are THB 892,000 in total, comprising THB 360,000 for 
the annual audit fees, THB 100,000 for the English version of financial statement and THB 432,000 
for the review fees of quarterly financial statements for three quarters in total or THB 144,000  
for each quarter.
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