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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
และเป้าหมายการด�ำเนินงาน
วิสัยทัศน์
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนว่า “เป็นองค์กรชั้นน�ำระดับ
สากลเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่าง
ประเทศ” วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเติบโตทั้งขนาดและมาตรฐานการด�ำเนินงานในระดับสากล
(World Class) ในอนาคต เน้นภารกิจการลงทุนเป็นหลัก โดยจะด�ำเนินการเพือ่ สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และสนับสนุนความส�ำเร็จของ กฟผ. ต่อไป

พันธกิจ
• พัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุน ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศ เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คง
ให้ประเทศไทย
• สร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่องค์กร และ กฟผ.
• ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ไปลงทุน
พันธกิจของ EGATi ได้กำ� หนดให้เกิดความชัดเจนว่า บริษทั จะด�ำเนินงานเพือ่ สร้างความมัน่ คงด้านพลังงานให้ประเทศ และ
ด�ำเนินงานตามนโยบาย กฟผ. โดยด�ำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมทั้งการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปของบริษัทหรือหน่วยงานรัฐที่ต้องด�ำเนินการ

ค่านิยมองค์กร
ฝ่ายบริหารของ EGATi เล็งเห็นความส�ำคัญของค่านิยมองค์กร ดังนั้น ในปี 2556 จึงเป็นปีแรกที่ EGATi ด�ำเนินการจัดท�ำ
ค่านิยมองค์กร โดยน�ำความคิดเห็นของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานมาก�ำหนดเป็นค่านิยมองค์กรของบริษัท คือ “EGATi”

ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้ปรับปรุงค่านิยมองค์กรดังกล่าวให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยก�ำหนดพฤติกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อใช้เป็น
บรรทัดฐานในการด�ำเนินงานทุกด้านเพื่อผลักดันให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ รายละเอียดของค่านิยมองค์กร มีดังนี้
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เป้าหมายการด�ำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ประกอบกับการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Strength, Weakness,
Opportunity and Threat: SWOT) บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานไว้ ดังนี้

เป้าหมายภาพรวมของบริษัทระยะสั้น 2 ปี (ปี 2558 - 2559)
• ผลประกอบการมีก�ำไร เตรียมองค์กรสู่มาตรฐานสากล โดยก�ำหนดค่าเป้าหมายไว้ดังนี้
1. เข้าซื้อกิจการในวงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทให้ได้ภายในปี 2559 ด้วยผลตอบแทนประมาณร้อยละ 8 - 10
2. พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่มี Memorandum of Understanding (MOU) ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
3. พัฒนาโครงการศักยภาพให้ได้ MOU อย่างน้อย 1 โครงการภายในปี 2559

เป้าหมายระยะกลาง 5 ปี (ปี 2558 - 2562)
• เป็นองค์กรตามมาตรฐานสากล

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

		

ปี 2557

ปี 2556

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2555

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการให้บริการ
รายได้รับคืนค่าพัฒนาโครงการ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท และบริษัทร่วม
ฐานะการเงิน

12.21
1.56
38.86
154.41
365.66
22.18
(509.35)

1.65
43.83
59.42
143.43
27.29
(0.09)
(54.59)

1.49
6.74
97.09
21.88
97.08
(111.82)

สินทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน

3,950.69
3,043.30
884.51
412.50
3,538.19

2,893.98
2,459.37
314.45
100.44
2,793.54

189.58
170.16
79.46
110.12

(1.76)

(0.30)

(3.03)

ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น
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6

สารประธานกรรมการ
บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (EGATi) ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นตัวแทน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการลงทุนโครงการในต่างประเทศที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวกับ
หรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. ด้วยเหตุนี้ EGATi จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการ “เป็นองค์กรชั้นน�ำระดับสากลเชิงยุทธศาสตร์ของ
กฟผ. ด้านการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศ” และมีพนั ธกิจในการ “พัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุน
ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทย”
EGATi มุง่ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทีส่ ง่ ขายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทยเป็นหลัก และจะลงทุนในกิจการพลังงานทีเ่ ป็น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าให้ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเป็นภารกิจรอง ส�ำหรับการหารายได้ในระยะสั้นให้
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และลดภาระการขาดทุนนั้น EGATi จะเร่งหาโครงการที่เหมาะสม โดยตั้งเป้าที่จะเข้าลงทุนในกิจการเหมือง
ถ่านหินที่มีศักยภาพ เพื่อท�ำให้มีรายได้ทันทีจากเงินปันผล พร้อมทั้งสนับสนุนความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
ในปี 2557 EGATi ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อันดับแรก คือ บริษัท
ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท KPIC Netherlands B.V. ของญี่ปุ่น Lao Holding State Enterprise
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ EGATi โดยได้บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ
กฟผ. และสามารถท�ำ Financial Close ได้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
นอกจากนี้ EGATi ยังได้รับอนุมัติในหลักการเพื่อร่วมลงทุน และการขอเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำ
สาละวินตอนบน (มายตง) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) จากกระทรวงพลังงานไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ซึ่งโครงการนี้มีขนาดก�ำลังผลิตทั้งหมด 7,000 เมกะวัตต์ โดยจะส่งขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. สัดส่วน 90% และก�ำหนดจ่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2570-2571 ซึ่งการบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว และโครงการ
มายตง ในเมียนมา ถือได้ว่า EGATi ได้บรรลุพันธกิจหลักของบริษัทในการสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าของประเทศ
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ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ซึง่ เป็นโครงการ
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั นัน้ EGATi ก็ได้ลงนามบันทึก
ความเข้ า ใจกั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรมและการค้ า ของ
เวียดนาม ในการเริม่ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
กวางจิอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
หลังจากที่ EGATi ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามให้
เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ เมื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 โดยโครงการนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนเชื้อเพลิงถ่านหินน�ำเข้า ขนาดก�ำลังผลิตทั้งหมด
2x600 เมกะวัตต์ และก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้การ
ไฟฟ้าเวียดนามได้ในปี 2564-2565
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของ
EGATi ขอขอบคุณ กฟผ. หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานด้วยดีเสมอมา อันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาซึ่ง
ความส�ำเร็จของ EGATi และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั การ
สนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าไทยต่อไป

(นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (EGATi) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่สร้างความเชื่อมั่นว่า EGATi สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันทรัพยากรจากทุจริต ความเสียหาย และความสูญเปล่า และด�ำรงไว้ซงึ่ ข้อมูล
ทางการเงินที่เชื่อถือได้
นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ EGATi มีกระบวนการที่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และมีผลกระทบต่อบริษัท และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ EGATi
EGATi จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” เป็นคณะกรรมการย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท จ�ำนวน 3 ท่าน คือ
1. นางสาวจุฑารสา	 กาญจนสาย	 ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันธิกา	 ทังสุพานิช	

กรรมการ

3. นายประภาส	

กรรมการ

วิชากูล	

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้านการตรวจสอบ และผู้จัดการส่วนแผนธุรกิจ ท�ำ
หน้าที่เลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ของ EGATi ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2557 ได้ด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ จ�ำนวน 12 ครั้ง โดยมีการประชุมทุกเดือน มีฝ่ายบริหาร
และ ผู้แทนส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ EGATi เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง และได้น�ำเสนอรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส ซึง่ สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
1.

สอบทานรายงานทางการเงิน รายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีของ EGATi รวมทั้งผลการด�ำเนินงาน
ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้แทนส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นที่ส�ำคัญ
และให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป และ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้

2.

สอบทานการบริ หารความเสี่ย ง และการควบคุมภายใน โดยพิจารณากระบวนการด�ำเนินการว่ามีความเหมาะสม
ชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ EGATi
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3.

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข อย่างสม�่ำเสมอ

4.

หารือและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน

5.

พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2557 และ ปี 2558

6.

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประจ�ำปี 2557

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในปี 2557 EGATi มีการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลที่ดีมี
ประสิทธิผล รายงานทางการเงินแสดงผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อผู้บริหารโดยเข้าร่วมประชุม ชี้แจงข้อมูล และได้ให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการก�ำกับดูแล โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ EGATi

(นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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สถานการณ์ไฟฟ้ากับสภาวะเศรษฐกิจไทย
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ส่งขายพลังงานไฟฟ้าให้ประเทศไทยเป็นหลัก
และลงทุนในกิจการพลังงานเพือ่ ขายในกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam: CLMV) เป็นภารกิจ
รองลงมา ในแผนธุรกิจปี 2558-2562 EGATi ได้วเิ คราะห์อตุ สาหกรรมและภาพรวมของตลาดเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการวาง
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ โดยพิจารณาจากสภาวะอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและความต้องการการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย อุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้าในกลุ่มประเทศ CLMV และอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า และความต้องการการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
ในแผนธุรกิจปี 2557-2558 EGATi ได้พิจารณาโอกาสในการพัฒนาโครงการเพื่อส่งขายพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทย
จากแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) ปี 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2555 ซึ่งแผน PDP ฉบับดังกล่าวได้คาดการณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าไว้ ปรากฏดังแผนภาพ

EGATi จึงให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำ และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งมีที่ตั้งใกล้เคียงกับ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นโครงการที่มีเสถียรภาพด้านราคาเชื้อเพลิง และใกล้จุดเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) (กฟผ. รับซื้อไฟฟ้า ณ จุดรับของประเทศไทย) โดยมีขอบเขตการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเป็นโครงการความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) แนวทางนีเ้ ป็นการตอบสนองนโยบาย
ของ กฟผ. ผู้ก�ำกับดูแล และยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การเมืองของประเทศ ในช่วงครี่งปีหลังของปี 2556 ซึ่งรัฐบาลประกาศยุบสภาเมื่อวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2556 รวมทัง้ สถานการณ์ผชู้ มุ นุมประท้วงทางการเมืองต่อเนือ่ งจนถึงไตรมาส 2 ของปี 2557 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ท�ำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าชะลอตัวลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งกระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ได้ร่วมติดตาม
สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า และได้ประเมินข้อมูลใหม่ ดังนั้น ตามรายงานการวิเคราะห์และติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผน
PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เล่มที่ 1 ปี 2557 โดยฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ. เดือน กรกฎาคม 2557 ได้ปรับลดความ
ต้องการไฟฟ้าของประเทศในปี 2573 จากเดิม ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 52,256 เมกะวัตต์ จ�ำนวนก�ำลังผลิตตามสัญญา
70,686 เมกะวัตต์ เป็นความต้องการไฟฟ้าของประเทศ คงเหลือ 47,853 เมกะวัตต์ ก�ำลังผลิตตามสัญญา 69,507 เมกะวัตต์ และ
ได้ระบุการรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน�ำ้ สาละวินตอนบน (มายตง) ซึง่ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ EGATi ไว้ใน
เล่มการวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คาดว่าแผน PDP ฉบับนี้จะประกาศใช้เป็นทางการประมาณไตรมาสแรก ของ ปี 2558

การลงทุนในแผนธุรกิจปี 2558-2562
จากความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานและความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ และ กฟผ. EGATi จึงได้ทบทวนแผนธุรกิจปี
2558-2562 และให้ความส�ำคัญต่อโครงการที่ด�ำเนินการในปี 2558 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยด�ำเนินการพัฒนา
โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ซึ่งอยู่ในระยะการก่อสร้าง และโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำสาละวินตอนบน (มายตง) 7,000 เมกะวัตต์
ส�ำหรับสัดส่วนก�ำลังผลิตของโครงการมายตงส่วนที่ขายให้ไทยนั้น บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ 6,300 เมกะวัตต์ โดยจะเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ในปี 2570-2571 รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย คิดเป็น 8.46%
นอกจากนี้ EGATi ยังมีโครงการทีม่ ี Memorandum of Understanding (MOU) และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ อีก 2 โครงการ
คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ (Quang Tri) ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ และโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำฮัจยี (Hutgyi) ขนาด
1,360 เมกะวัตต์
ส�ำหรับการหารายได้ในระยะสั้นให้เพียงพอกับค่าใช้จา่ ยเพื่อช่วยลดภาระการขาดทุนนั้น EGATi จะเร่งหาโครงการที่เหมาะ
สมเพือ่ เข้าซือ้ กิจการซึง่ จะท�ำให้มรี ายได้ทนั ทีจากเงินปันผล โดยตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะลงทุนในกิจการเหมืองถ่านหิน เพือ่ รองรับความเสีย่ ง
ด้านเชื้อเพลิงของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ ที่ EGATi ด�ำเนินการอยู่ รวมทั้งยังสนับสนุนความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงให้
กฟผ. ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย โครงการดังกล่าวนี้ EGATi ตั้งเป้าหมายความส�ำเร็จ
ภายใน 2 ปี เนื่องจากหลังจากนั้น EGATi จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ในปี 2562 ดังนั้น โครงการลงทุนนี้
จะลดความส�ำคัญลง โดย EGATi มีแผนน�ำเงินลงทุนดังกล่าวไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป
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ผลการด�ำเนินงาน
1. การด�ำเนินการโครงการตามแผนการลงทุนในปี 2557
1.1 บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด (Nam Ngiep 1 Power Company Limited) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน ที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ร่วมทุน มีดงั นีค้ อื บริษทั KPIC Netherlands B.V. ญีป่ นุ่ สัดส่วน
45% EGATi สัดส่วน 30% และ Lao Holding State Enterprise สปป.ลาว สัดส่วน 25%

ลักษณะโครงการ
โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำ ตั้งอยู่บนแม่น�้ำเงี้ยบ แขวงบอลิค�ำไซ ตอนกลางของ สปป.ลาว
ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 145 กิโลเมตร ประกอบด้วย เขื่อนหลัก มีก�ำลังผลิตติดตั้ง
รวม 273 เมกะวัตต์ และ เขื่อนควบคุมท้ายน�้ำ มีก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 18 เมกะวัตต์ โดยก�ำลังผลิตที่เขื่อนหลักได้ท�ำสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�ำนวน 269 เมกะวัตต์ และ ก�ำลังผลิตที่เขื่อนควบคุมท้ายน�้ำได้ท�ำสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าลาว จ�ำนวน 18 เมกะวัตต์ โดยมีก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลการด�ำเนินโครงการในปี 2557
1. งานก่อสร้าง ได้มีการด�ำเนินการก่อสร้างถนนเข้าโครงการแล้วเสร็จ และเริ่มงานปรับพื้นที่บริเวณ Base Camp
และเขื่อนควบคุมท้ายน�้ำ
2. งานสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดท�ำรายงานด้านสังคมเพิ่มเติม เนื่องจากมีการตั้งแขวงใหม่คือ แขวงไชยสมบูน ปรับ
แก้รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB)
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3. การเจรจาสัญญาเงินกู้ ได้มกี ารเจรจาเงือ่ นไขส�ำคัญต่างๆ ของสัญญาเงินกู้ และเอกสารทางการเงิน กับผูใ้ ห้สนิ เชือ่
ทางการเงิน จนสามารถบรรลุการท�ำ Financial Close ได้แล้วเสร็จ
4. ด�ำเนินการขออนุมัติขยายวงเงินลงทุนและเพิ่มทุนส�ำหรับลงทุนในบริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด เพื่อครอบคลุม
ผลกระทบจากราคาโครงการทีป่ รับเพิม่ ขึน้ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น และเงินทุนส�ำรองตามข้อก�ำหนดของ
ผู้ให้สินเชื่อทางการเงิน

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ (Quang Tri) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ลักษณะโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเชือ้ เพลิงถ่านหินน�ำเข้า ขนาดก�ำลังผลิตทัง้ หมด 2x600
เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ที่โครงการศูนย์พลังงานไฟฟ้า จังหวัด Quang Tri (กวางจิ) อ�ำเภอ Hai Lang (ไห่ลาง) ทางตอนใต้ของ
จังหวัดกวางจิ ตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ห่างจากเมือง Dong Ha (ดงฮา) ไปทางทิศใต้ประมาณ 21
กิโลเมตร และห่างจากเมือง Hue (เว้) ไปทางทิศเหนือ ใช้เครือ่ งผลิตไอน�ำ้ แรงดันยิง่ ยวด (Supercritical Pressure Steam Generator)
มีประสิทธิภาพเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งาน 30 ปี (Gross Plant Efficiency) ประมาณร้อยละ 43.48 ก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
Unit-1 ในเดือนธันวาคม ปี 2564 และ Unit-2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 ท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ The Electricity of
Vietnam (EVN)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน EGATi มีความประสงค์ที่จะถือหุ้นในสัดส่วน 40% ส�ำหรับสัดส่วนที่เหลือ EGATi จะ
ด�ำเนินการหาผู้ร่วมพัฒนาโครงการอีก 2 รายต่อไป

ผลการด�ำเนินโครงการในปี 2557
1. วันที่ 24 มิถนุ ายน 2557 EGATi ได้ลงนาม Memorandum of Understanding (MOU) กับ กระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้า (Ministry of Industry and Trade: MOIT) ประเทศเวียดนาม ในการเริ่มพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนกวางจิ อย่างเป็นทางการ
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2. วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 EGATi ได้ลงนามจ้าง Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2
(PECC2) เป็นทีป่ รึกษาจัดท�ำรายงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (Feasibility Study and
Environmental Impact Assessment Report: FS/EIA Report) เพื่อน�ำเสนอ MOIT พิจารณา
3. วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนประเทศเวียดนาม
อย่างเป็นทางการ และขอให้ฝ่ายเวียดนามเร่งรัดการด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่จังหวัดกวางจิ
ให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดใน MOU ที่ EGATi ลงนามกับ MOIT เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
4. วันที่ 15 ธันวาคม 2557 EGATi ประชุมร่วมกับ PECC2 และให้ PECC2 แก้ไขปรับปรุงแผนใน Final FS/EIA
Report ฉบับที่จะน�ำเสนอ MOIT เพื่อขออนุมัติ

1.3 โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำสาละวินตอนบน (มายตง) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ลักษณะโครงการ
โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำสาละวินตอนบน (มายตง) เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำ ตั้งอยู่บริเวณตอนบนของแม่น�้ำสาละวิน เมือง
มายตง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ห่างจากชายแดนไทย – เมียนมา ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประมาณ
120 กิโลเมตร หรือ ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 246 กิโลเมตร ขนาดก�ำลังผลิตทั้งหมด 7,000 เมกะวัตต์ (ก�ำลังผลิต
ส่วนของบริษัท 2,100 เมกะวัตต์) ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 34,717 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ใน
ปี 2570-2571 โดยจะส่งขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. สัดส่วน 90% และส่งไฟฟ้าให้เปล่ากับรัฐบาลเมียนมา สัดส่วน 10%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้ Chinese Consortium (CSC) จีน สัดส่วน 56% EGATi สัดส่วน 30%
Department of Hydropower Planning (DHPP) เมียนมา สัดส่วน 10% และ International Group of Entrepreneurs
Company (IGOEC) เมียนมา สัดส่วน 4%

ผลการด�ำเนินโครงการในปี 2557
2556

1. ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการได้จดั ส่ง Final Feasibility Study Report ให้กบั รัฐบาลเมียนมา เพือ่ ตรวจสอบตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน
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2. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) ด�ำเนินงานโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม Snowy Mountain
Engineering Consultant (SMEC) ประเทศออสเตรเลีย
3. วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 มีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงพลังไฟฟ้าเมียนมา และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พลังงานไทย โดยที่ประชุมมีมติว่า ทั้ง 2 ประเทศจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการมายตงร่วมกัน
4. บริษัทเตรียมการเจรจา Memorandum of Agreement (MOA) กับรัฐบาลเมียนมา
5. บริษัทได้รับอนุมัติหลักการและการเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำสาละวินตอนบน (มายตง) จาก
กระทรวงพลังงานไทย

1.4 โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำฮัจยี (Hutgyi) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ลักษณะโครงการ
โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำฮัจยี เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของแม่น้�ำสาละวิน จังหวัดผาอัน รัฐคะหยิ่น
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ขนาดก�ำลังผลิตทัง้ หมด 1,360 เมกะวัตต์ ก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2567 ส่งขาย
ไฟฟ้าให้กับ กฟผ. สัดส่วน 90% และส่งไฟฟ้าให้เปล่ากับรัฐบาลเมียนมา สัดส่วน 10%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้ Sinohydro จีน สัดส่วน 50.50% EGATi สัดส่วน 36.50% DHPP เมียนมา
สัดส่วน 10% และ IGOEC เมียนมา สัดส่วน 3%

ผลการด�ำเนินโครงการในปี 2557
1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมฝั่งไทย ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CHULA
UNISEARCH) เป็นผู้ด�ำเนินการ
2. บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในฝั่งไทย และเมียนมา
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1.5 แผนการเข้าซื้อกิจการ/ร่วมทุนในธุรกิจที่ดำ� เนินการแล้ว
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ EGATi ได้ในทันที ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสถานะทางการเงิน EGATi จึงมีแผนด�ำเนินการดังนี้

1) การเข้าซือ้ หุน้ โครงการไฟฟ้าพลังน�ำ้ น�ำ้ งึม 2 ในบริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด จากบริษทั
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ลักษณะโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำงึม 2 ก�ำลังการผลิต 615 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย
บริษัทต้องการซื้อหุ้นในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างราย
ได้ให้กับ EGATi ในสัดส่วน 33.33% โรงไฟฟ้าได้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2556 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ.

ผลการด�ำเนินโครงการในปี 2557
บริษัทได้ยุติการด�ำเนินงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 เนื่องจากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาซื้อขาย

2) การเข้าซื้อหุ้นโครงการเหมืองถ่านหิน ประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะโครงการ
วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อจัดหาแหล่งถ่านหินส�ำรองให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ ของ EGATi และ
สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของ กฟผ. โดยบริษทั วางแผนเข้าซือ้ หุน้ ในสัดส่วนประมาณ 25% ในบริษทั ทีม่ เี หมืองถ่านหินเป็น
ธุรกิจหลัก มีผลประกอบการดี และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย

ผลการด�ำเนินโครงการในปี 2557
บริษัทได้ท�ำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเหมืองถ่านหิน 2-3 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ กฟผ.
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2. แผนปฏิบัติการรองรับแผนธุรกิจ ปี 2557
ประกอบด้วยแผนงานปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จ�ำนวน 16 แผนงานดังนี้
			
แผนปฏิบัติการตามแผนธุกิจ ปี 2557
ผู้รับผิดชอบ
			
			
1.
2.
		
3.
4.
		
5.
		
6.
7.
8.
9.
		
10.
11.
12.
		
13.
		
14.
15.
16.1
		
16.2
		
		

ความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานสะสม
เดือนธันวาคม 2557
Plan
Actual

แผนรัฐกิจสัมพันธ์
ฝกม.
100.00% 100.00%
แผนงานติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ฝบง.
100.00% 100.00%
อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนแสวงหาแนวทางการพึ่งพาตนเองด้านการเงิน
ฝบง.
100.00% 100.00%
แผนการทบทวนจัดท�ำระเบียบปฏิบัติด้านบัญชี
ฝบง.
85.00%
85.00%
การเงิน และงบประมาณ
แผนทบทวนและจัดท�ำกฎระเบียบด้านบุคคล
ฝบอ.
100.00% 100.00%
และพัสดุจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก�ำกับดูแลที่ดี
แผนส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
ฝบอ.
100.00% 100.00%
แผนทบทวนค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ฝบอ.
100.00% 100.00%
แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝบอ.
100.00% 100.00%
แผนการจัดท�ำระบบคัดกรองโครงการ
ฝผท.
100.00%
63.20%
(Project Screening) 				
แผนการวางระบบควบคุมภายในของบริษัท
ฝผท.
100.00% 100.00%
แผนระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝผท.
100.00%
80.00%
แผนลดเวลาการขออนุมัติลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ
ฝผท.
100.00% 100.00%
ในประเทศ
แผนสร้างความร่วมมือการด�ำเนินงานระหว่าง กฟผ.
ฝผท.
100.00% 100.00%
และบริษัท
แผน CSR เพื่อสร้างความยั่งยืนของบริษัท
ฝพธ.1
100.00%
88.50%
แผนการสร้างความพึงพอใจของผู้ร่วมทุน
ฝพธ.1
100.00% 100.00%
แผนพัฒนาความสัมพันธ์ระดับรัฐและเอกชน
ฝพธ.1
100.00%
90.00%
เพื่อพัฒนาธุรกิจในประเทศที่ไปลงทุน สปป.ลาว พม่า
แผนพัฒนาความสัมพันธ์ระดับรัฐและเอกชน
ฝพธ.2
100.00% 100.00%
เพื่อพัฒนาธุรกิจในประเทศที่ไปลงทุน เวียดนาม
และอินโดนีเซีย

หมายเหตุ

เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
ล่าช้ากว่าแผน 36.80%
เป็นไปตามแผน
ล่าช้ากว่าแผน 20.00%
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
ล่าช้ากว่าแผน 11.50%
เป็นไปตามแผน
ล่าช้ากว่าแผน 10.00%
เป็นไปตามแผน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ และบริษัทในเครือ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และสถานภาพปัจจุบัน
ภารกิจตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทีอ่ นุมตั จิ ดั ตัง้ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (EGATi)
คือ ส่งเสริมนโยบายรัฐในการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ช่วยให้ต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าในประเทศมีเสถียรภาพ เมื่อ
ผนวกรวมกับสถานะการเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGATi จึงยึดถือภารกิจในการแสวงหา
แหล่งพลังงานราคาถูก ที่มีเสถียรภาพและเป็นพลังงานสะอาด เป็นอันดับแรก โดยให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการด้านพลังงาน
ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน�้ำ และถ่านหินเป็นหลัก และก�ำหนดขอบเขตการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam: CLMV) ซึ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานในประเทศเหล่านี้โดยส่วนใหญ่เป็นของ
ภาครัฐ ลักษณะการร่วมทุนจึงเป็นการด�ำเนินการกับภาครัฐเป็นหลักและมีผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพรายอื่นๆ เข้าร่วมลงทุนด้วย นอก
เหนือจากนี้ เพื่อรองรับพันธกิจด้านการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะแสวงหาโอกาสในการลงทุนกิจการด้านพลังงานใน
ประเทศต่างๆ ที่ก�ำลังเติบโตและมีศักยภาพ ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMV ยังคงเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพตรงตามเป้าหมายของบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในเครือ
ปัจจุบัน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ถือหุ้นตรงในบริษัทร่วมทุน บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด ร่วมกับ
บริษัท KPIC Netherlands B.V. (KPIC) ญี่ปุ่น และบริษัท Lao Holding State Enterprise (LHSE) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น KPIC 45%: EGATi 30%: LHSE 25% เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1
ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น�้ำเงี้ยบ ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ประมาณ 145 กิโลเมตร ประกอบด้วย เขื่อนหลัก (Main Dam)
เขื่อนควบคุมท้ายน�้ำ (Regulating Dam) และโรงไฟฟ้า โดยเขื่อนหลักเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด มีก�ำลังผลิตติดตั้ง 136.5 เมกะวัตต์
จ�ำนวน 2 เครื่อง รวมก�ำลังผลิต 273 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าส�ำหรับขายให้ไทยเฉลี่ยปีละ 1,490 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบง และส่งต่อเข้า
ไทยผ่านทางระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เข้าสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 ส�ำหรับเขื่อนควบคุมท้ายน�้ำเป็นเขื่อนคอนกรีตมีก�ำลัง
ผลิตติดตัง้ 18 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าส�ำหรับขายให้ สปป.ลาว เฉลีย่ ปีละ 122 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เชือ่ มต่อเข้ากับระบบสายส่ง
ไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากซัน ของการไฟฟ้าลาว โดยโครงการดังกล่าวจะช่วย
เพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของไทย ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของ สปป.ลาว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กฟผ.
ท�ำให้ไทยมีแหล่งพลังงานที่สะอาด และอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุสัมปทาน 27 ปี นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ลงทุนซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจ
ด้านพลังงานที่ส�ำคัญของไทย ญี่ปุ่น และ สปป.ลาว
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วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน
1.รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สรุปภาพรวมผลการด�ำเนินงานของ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (EGATi) ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 มีดังนี้
		
2557
2556
ผลการด�ำเนินงาน			
		
ล้านบาท
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ปี 2557 - ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

2555
ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

75.46

104.91

(29.45)

(28.07)

8.23

รายได้จากการให้บริการ

12.21

1.65

10.56

640.00

1.49

รายได้อื่นๆ

63.25

103.26

(40.01)

(38.75)

6.74

ค่าใช้จ่าย

531.00

171.66

359.34

209.32

120.05

ต้นทุนการให้บริการ

10.93

0.94

9.99

1,062.77

1.08

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน

154.41

143.43

10.98

7.66

97.09

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ

365.66

27.29

338.37

1,239.90

21.88

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน (455.54)
ในบริษัทร่วม

(66.75)

(388.79)

582.46

(111.82)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(109.21)

(5.96)

(103.25)

1,732.38

ขาดทุนส�ำหรับปี

(564.75)

(72.71)

(492.04)

676.72

55.40

18.12

37.28

205.74

(509.35)

(54.59)

(454.76)

833.05

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ผลการด�ำเนินงานของ EGATi ส�ำหรับปี 2557 ขาดทุนสุทธิ จ�ำนวน 509.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 454.76
ล้านบาท หรือร้อยละ 833.05 เนื่องจาก EGATi ด�ำเนินธุรกิจลงทุนจัดหาพลังงานไฟฟ้าเข้าประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงด้าน
พลังงานไฟฟ้าของประเทศ ส่วนใหญ่จึงเป็นการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงฟ้าซึ่งเป็นโครงการระยะยาว ส่งผลให้ในช่วงแรกจึงยัง
ไม่มีรายได้หลักซึ่งได้แก่รายได้เงินปันผล ท�ำให้มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการลงทุนในบริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และขาย
ให้การไฟฟ้าลาว ในปี 2562 ซึ่งจะท�ำให้ EGATi เริ่มมีรายได้จากเงินปันผลในปีดังกล่าว
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2557
2556
ผลการด�ำเนินงาน			
		
ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้รับคืนค่าพัฒนาโครงการ
ดอกเบี้ยรับ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ปี 2557 - ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

2555
ล้านบาท

1.56

43.83

(42.27)

(96.44)

-

38.86

59.42

(20.56)

(34.60)

6.75

รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รายได้จากการรับคืนค่าพัฒนาโครงการ เมื่อโครงการที่ด�ำเนินการสามารถจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนได้แล้ว และรายได้ดอกเบี้ยรับ ส�ำหรับปี 2557 มีรายได้จากการรับคืนค่าพัฒนาโครงการจากบริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด
จ�ำนวน 1.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 42.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.44
ส�ำหรับรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารของเงินเพิ่มทุนที่ EGATi ได้รับจาก กฟผ. เพื่อการลงทุนในโครงการตาม
แผนธุรกิจของ EGATi ส�ำหรับปี 2557 มีรายได้ดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 38.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 20.56 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 34.60

2. วิเคราะห์ฐานะการเงิน
		
2557
2556
สถานะทางการเงิน			
		
ล้านบาท
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ปี 2557 - ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

2555
ล้านบาท

3,950.69

2,893.98

1,056.71

36.51

189.58

412.50

100.44

312.06

310.68

79.46

3,538.19

2,793.54

744.65

26.66

110.12
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สินทรัพย์รวมของ EGATi ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี จ�ำนวน 3,950.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,056.71 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 36.51 โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้
• ปัจจัยที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นเงินฝากธนาคารเพื่อค�้ำประกันในการออก Standby Letter of
Credit: SBLC และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,533 ล้านบาท และ
570.03 ล้านบาท ตามล�ำดับ
• ปัจจัยที่ลดลง ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้อื่น ลดลงจ�ำนวน 826 ล้าน
บาท 122.53 ล้านบาท และ 83.96 ล้านบาท ตามล�ำดับ
หนี้สินรวมของ EGATi ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 412.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 312.06 ล้านบาท หรือร้อยละ
310.68 ส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้การจ่ายคืนค่าพัฒนาโครงการให้ผู้ร่วมทุน ซึ่งยังไม่ถึงก�ำหนดการจ่ายเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น EGATi ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 3,538.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 744.65
ล้านบาท หรือร้อยละ 26.66 ดังนี้
• ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มทุนของ กฟผ. จ�ำนวน 1,254 ล้านบาท
• ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น จากผลการด�ำเนินงานของ EGATi ปี 2557 จ�ำนวน 564.75 ล้านบาท
• องค์ประกอบอืน่ ของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ซึง่ ได้แก่ ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน จ�ำนวน 55.40
ล้านบาท
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3. การวิเคราะห์กระแสเงินสด
EGATi มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 176.84 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 122.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบริหารสภาพคล่องตามแผนงาน ตามรายละเอียด ดังนี้
ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 56
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 57

299.37
(1,633.33)
233.67
1,254.00
23.13
176.84
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การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงของบริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักการของ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ COSO-ERM มีการปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า EGATi จะสามารถด�ำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจ
EGATi ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประกาศนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
บริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อการก�ำกับดูแลที่ดีและก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
รายงานคณะกรรมการบริษัท ถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของ EGATi นอกจากนี้รักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด เพือ่ รองรับ
การด�ำเนินงาน
EGATi ได้จดั ท�ำแผนบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี มีการติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของแผนงาน / มาตรการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยค�ำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมภายในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�ำเพื่อสามารถติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทด�ำเนินงานได้ส�ำเร็จตามพันธกิจ

การบริหารความเสี่ยงปี 2557
เพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์การเป็นองค์กรชัน้ น�ำระดับสากลเชิงยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ด้านการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจปี 2557-2562 EGATi ได้ท�ำการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับการจัดท�ำแผน
ธุรกิจ โดยวิเคราะห์ปจั จัยภายใน / ภายนอกทุกด้านทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป พร้อมทัง้ ก�ำหนด
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อเป็นกรอบในการวางยุทธศาสตร์องค์กร
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ทัง้ นี้ EGATi ได้ดำ� เนินการบริหารความเสีย่ งครอบคลุมความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทัง้ 4 ด้าน ตามแนวทางของ สคร. คือ ด้านกลยุทธ์
และการแข่งขัน ด้านการเงิน ด้านการด�ำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน (Strategic & Corporate Risk)
เพื่อบรรลุตามพันธกิจในการพัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุน ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทย และสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่องค์กร และ กฟผ.
EGATi ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 ท�ำให้บริษัทสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ
ร่วมทุนกับพันธมิตรผู้มีศักยภาพพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 โดยจัดตั้งบริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด และ ลงนามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทยได้ส�ำเร็จ

2. ด้านการเงิน (Financial Risk)
EGATi ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินให้เหมาะสม โดยการบริหารการเงินส�ำหรับ Project Finance ได้มีการ
บริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยมีการท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยง
ทัง้ สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Currency Swap Contract) และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap
Contract) ซึ่งเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับต้นทุนโครงการ ส�ำหรับ Corporate Finance บริษัทมุ่งเน้นการบริหารการเงิน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอส�ำหรับใช้ในกิจการ และมีเงินทุนเพียงพอส�ำหรับการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ

3. ด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)
EGATi ได้เตรียมความพร้อมรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นกระบวนการพัฒนาโครงการ การเจรจาเพื่อ
ร่วมทุน รวมไปถึงการบริหารความเสีย่ งของโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง หรือ โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาเพือ่ จัดตัง้ บริษทั
ร่วมทุน รวมไปถึงด้านบุคลากร และยังให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในโครงการที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง
ในปี 2557 EGATi ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบคัดกรองโครงการที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะท�ำให้การตัดสินใจเลือกโครงการที่
เหมาะสมส�ำหรับลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวจะครอบคลุมการวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น นโยบายเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ของประเทศที่ไปลงทุน สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ต้นทุนทางการเงิน กฎหมาย กฎระเบียบ
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าใน
กระบวนการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการลงทุนด้วย และยังบริหารความเสี่ยงเพื่อลดเวลาในการขออนุมัติการลงทุนซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการหลายขัน้ ตอนจากหลายหน่วยงานในประเทศ โดยพิจารณาทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึง่ สามารถบริหารความ
เสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมาย

4. ด้านการปฏิบัติการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
EGATi ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานอย่างครบถ้วน โดยจากการด�ำเนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยง EGATi ได้มีแผนงาน / มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้แก่ การจัด
ท�ำกฎระเบียบด้านบัญชี การเงิน ให้ครบถ้วน การติดตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ EGATi เข้าไป
ลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่า EGATi สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
จากการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งตลอดปี 2557 มีการกลัน่ กรองและติดตามอย่างรอบคอบ
เหมาะสม ทั้งจากคณะท�ำงาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้ EGATi สามารถบรรลุพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นและ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจ
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โครงสร้างบริษัท
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โครงสร้างการจัดการองค์กร
โครงสร้างการจัดการองค์กรของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ( EGATi) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ
ฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้วางนโยบายและก�ำกับดูแลกิจการของ EGATi รวมถึงการแต่งตั้งฝ่ายบริหารของ EGATi
ขณะที่ฝา่ ยบริหาร ท�ำหน้าที่บริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัท EGATi ในปี 2557 แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อ
EGATi ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. คณะกรรมการบริษัท EGATi
1.1

องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง
• คณะกรรมการบริษัท EGATi ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่เกิน 11 คน
• กรรมการบริษัท ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ
ของบริษัท และต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ไม่ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจาก EGATi เกิน 2 แห่ง รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
• ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการบริษทั EGATi และคณะกรรมการเป็นผูเ้ ลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธาน
กรรมการ

1.2

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กรรมการมีอ�ำนาจดังนี้
• ก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับฝ่ายบริหารของบริษัทให้ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• สอบทานนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหาร อย่าง
สม�่ำเสมอ และเมื่อมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ
• ออกระเบียบเพื่อใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยสรุป กรรมการบริษัท EGATi มีหน้าที่ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่และด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั
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3. จัดให้มีการท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และน�ำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพือ่ ขออนุมตั ภิ ายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั
และจัดส่งส�ำเนางบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล
4. ไม่อาจท�ำการในฐานะเป็นกรรมการของบริษทั ในกรณีทกี่ รรมการมีประโยชน์ได้เสียในกิจการดังกล่าวไม่วา่ โดยตรง
หรือโดยอ้อมในลักษณะที่เป็นการขัดกันกับประโยชน์ได้เสียของบริษัท
5. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุน้ ส่วนประเภทไม่จำ� กัดความรับผิดทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ต้องส่งส�ำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นไปยังนายทะเบียนอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. มีฐานะที่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ทุกครั้งที่เข้ารับ
ต�ำแหน่ง ทุกสามปีที่อยู่ในต�ำแหน่ง เมื่อพ้นจากต�ำแหน่ง และเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งครบหนึ่งปี ตามแบบที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดดังกล่าวแล้วแต่กรณี

1.3

รายนามคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท EGATi ปี 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายสุนชัย

ค�ำนูณเศรษฐ์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวนันธิกา	 ทังสุพานิช

กรรมการ

3. นายผาสุก

หลงสมบุญ

กรรมการ

4. พลเอก ช�ำนิ

รักเรือง

กรรมการ

5. นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย

กรรมการ

6. นายรัตนชัย

นามวงศ์

กรรมการ

7. นายประภาส

วิชากูล

กรรมการ

8. นายชนินทร์

เชาวน์นิรัติศัย

กรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

มีอ�ำนาจ และหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเรื่องดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
บริษทั ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุง
แก้ไขของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่ผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานตรวจ
สอบภายใน กฟผ. เสนอแนะ จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึง่ จัดตัง้ เพือ่ ประเมินการบริหารและการควบคุมความเสีย่ ง รวมถึงกระบวนการ
ตรวจสอบและรายงานผล
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3. ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง
4. ด�ำเนินการเพื่อให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
5. ประชุมร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 4 ครัง้ องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งต้องประกอบ
ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
6. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส และรายงานประจ�ำปี เสนอคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ เรือ่ งใดทีค่ ณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย และ
รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือว่าเรื่องนั้นได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2.2

1. นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย

ประธานกรรมการ

2. นางสาวนันธิกา	 ทังสุพานิช

กรรมการ

3. นายประภาส

กรรมการ

วิชากูล

คณะกรรมการบริหารการลงทุน

มีอ�ำนาจ และหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายการลงทุน การร่วมทุน และการร่วมมือพัฒนาธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายนามคณะกรรมการบริหารการลงทุน
1. นายรัตนชัย

นามวงศ์

ประธานกรรมการ

2. นายผาสุก

หลงสมบุญ

กรรมการ

3. พลเอกช�ำนิ

รักเรือง

กรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยคณะ
กรรมการบริษทั สามารถขอเอกสารข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของ EGATi จากฝ่ายบริหาร เพือ่ ประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ในแต่ละครัง้ ส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง มีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือนเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
บริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีการประชุมตามความจ�ำเป็นของงาน
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์
ประธานกรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด		

13 มิถุนายน 2499

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- EGAT Successor Development Program
- หลักสูตร Excellence in Situation Management
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ รุ่น 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้าน วิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 2
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 18
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้วา่ การบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
ผู้วา่ การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

16/16
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พลเอก ช�ำนิ รักเรือง
กรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด		

9 กันยายน 2499

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�ำคัญ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักชุดที่ 66 ประจ�ำโรงเรียน
		 เสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 40 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
- หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

15/16

32

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
กรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด		

6 ธันวาคม 2508

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาโท M.A. in Urban Studies, Long Island University, U.S.A.
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
		 รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ประจ�ำปี 2555 ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจ�ำปี 2553 ส�ำนักงาน ก.พ. และส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (น.บ.ส.) รุ่นที่ 66 ส�ำนักงาน ก.พ.

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
- กรรมการบริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

16/16
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นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย
กรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด		

20 มกราคม 2502

วิชาชีพพิเศษ -

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

			

Certified Professional Internal Auditor (CPIA)

-

ศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลักสูตร Finance for Executives จัดโดย Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร University of Oxford, Said Business School ประเทศอังกฤษ

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนา 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
- ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ำกัด

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

15/16
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นายผาสุก หลงสมบุญ
กรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด		

10 ตุลาคม 2494

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
		 (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Electrical Distribution System, University of Trondheim, Norway
- หลักสูตร Electrical Engineering (Reliability Assessment of Power Systems, Energy Management System,
Distribution System Planning), University of Manchester Institute for Science and Technology, UK
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�ำงาน
- รองผู้ว่าการบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ผู้ช่วยผู้วา่ การธุรกิจก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
-

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

16/16
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นายประภาส วิชากูล
กรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด		

5 สิงหาคม 2498

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�ำคัญ
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีวิทยา), New Mexico Institute
		 of Mining and Technology, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน.รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระ
ปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน
- รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้วา่ การบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้วา่ การเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
รองผู้วา่ การเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

16/16
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นายรัตนชัย นามวงศ์
กรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด		

28 มกราคม 2499

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�ำงาน
- รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้วา่ การวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
รองผู้วา่ การพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

15/16
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นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย
กรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด		

15 ธันวาคม 2499

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�ำคัญ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) University of Missouri 		 Rolla , U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) University of Missouri 		 Rolla , U.S.A.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17
- หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 7
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน
- รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้วา่ การควบคุมระบบก�ำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
รองผู้วา่ การนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

16/16
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คณะผู้บริหารบริษัท
นายธนา พุฒรังษี
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
วัน/เดือน/ปี เกิด		

16 สิงหาคม 2498

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
		 (วธอ. รุ่นที่ 1)”
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group
- หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจส�ำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ EGATi
- รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้วา่ การปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

39

นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา
วัน/เดือน/ปี เกิด		

2 กุมภาพันธ์ 2498

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�ำคัญ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 4)
- หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 16 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.10)
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP 24) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปี 2553
- หลักสูตร ความรูด้ า้ นตลาดการเงินเพือ่ การตัดสินใจส�ำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา EGATi
- วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้วา่ การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้วา่ การบริหารธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

40

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร

(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)

วัน/เดือน/ปี เกิด		

5 กรกฎาคม 2501

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ ส�ำหรับ
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร EGATi
- วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้วา่ การพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 EGATi
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

41

นายวัชรา เหมรัชตานันต์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557)

วัน/เดือน/ปี เกิด		

11 สิงหาคม 2501

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�ำคัญ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 28 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 81
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
- หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)

ประวัติการท�ำงาน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร EGATi
- วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้วา่ การพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 EGATi
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

42

นางงามพิศ จิตรพรหมพันธุ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer)
วัน/เดือน/ปี เกิด		

27 กันยายน 2498

วิชาชีพพิเศษ		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- Master of Business Administration (Belgium Governmental
		 Scholarship), Catholic University of Leuven, Belgium
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The NIDA-Wharton Executive Leadership Program No.6, NIDA Business School Bangkok
and the Wharton School University of Pennsylvania, USA
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP 17) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประวัติการท�ำงาน
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer) EGATi (สัญญาให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่บริหารงานด้าน
บัญชีและการเงิน)
- Chief Financial Officer: Nam Theun 2 Power Company, Lao PDR
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า (มหาชน) จ�ำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารและการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
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นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
วัน/เดือน/ปี เกิด		

18 ธันวาคม 2500

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�ำคัญ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 27 สมาคม
		 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน EGATi
- วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผู้วา่ การนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นายพิสณห์ จันทร์ศรี
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1
วัน/เดือน/ปี เกิด		

14 กุมภาพันธ์ 2506

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 4)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 23 สมาคมส่งเสริม
		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 EGATi
- ผู้จัดการส่วนพลังน�้ำ 1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 EGATi
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
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นายภากร สงวนทรัพยากร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2
วัน/เดือน/ปี เกิด		

26 พฤษภาคม 2503

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�ำคัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 EGATi
- วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผู้วา่ การพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการส่วนพลังความร้อน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 EGATi
-		วิศวกรระดับ 11 สังกัดรองผู้วา่ การพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท�ำหน้าที่หัวหน้าโครงการ
รับบริการงาน EGATi
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นายสมชาย ชูประสิทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วัน/เดือน/ปี เกิด		

20 กุมภาพันธ์ 2501

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
- หลักสูตร EGAT Assistant Development Program (EADP)
- หลักสูตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน EGATi
- นักบัญชีระดับ 12 สังกัดรองผู้วา่ การพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลิตไฟฟ้าและเชือ้ เพลิง - 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- หัวหน้ากองวิเคราะห์และรายงานทางการเงินสายงานผลิตไฟฟ้า ฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลิตไฟฟ้าและ
เชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการกองบัญชีและการเงิน ส่วนบริหารและการเงินบ�ำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นางสุธนา กาญจนพิบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
วัน/เดือน/ปี เกิด		

20 กันยายน 2502

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่ส�ำคัญ
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 63 สมาคมส่งเสริม
		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.12)
- หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร EGATi
- วิทยากรระดับ 12 สังกัดรองผู้วา่ การนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- วิทยากรระดับ 11 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- วิทยากรระดับ 10 สังกัดรองผู้วา่ การควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นางจุมพิตา เรืองวิชาธร
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
วัน/เดือน/ปี เกิด		

12 กรกฎาคม 2500

ต�ำแหน่งพิเศษ		

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

			

การค้าระหว่างประเทศ

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ� คัญ
- ปริญญาเอก Ph.D. in Commercial Law, University of Exeter, UK
- ปริญญาโท LL.M in International Business Legal Studies, University
		 of Exeter, UK
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย EGATi
- นิติกรระดับ 10 ส�ำนักกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาสัญญาต่างประเทศ ฝ่ายกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความมุ่งมั่น
ในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพือ่ สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรในระยะยาวอย่าง
ยั่งยืน เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กรจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้ทัดเทียมกับสากล
EGATi มุ่งหวังให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีหลักส�ำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. Responsibility ความส�ำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีค�ำอธิบายได้
เป็นต้น
4. Transparency ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
• มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบ
การอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่า
ใดๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics การส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation การมีสว่ นร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ อง
ชุมชนหรือท้องถิ่น
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 2552 เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. การด�ำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
เนื่องด้วย EGATi มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีภาครัฐก�ำกับดูแลในฐานะเจ้าของกิจการ โดยภาครัฐจะใช้สิทธิต่างๆ ที่มีอยู่
ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน มีการก�ำหนดบทบาทและนโยบายจากภาครัฐไว้อย่างชัดเจน โดยไม่แทรกแซง
การบริหารงานประจ�ำ ท�ำให้ผู้บริหารยังมีอ�ำนาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อ
ก�ำหนดนโยบายและการบริหารกิจการของ EGATi
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2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทจะอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของได้ใช้สิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องส�ำคัญๆ ของบริษัท
อย่างเท่าเทียมกัน ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น พนักงาน คู่คา้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ ต่างก็มีความคาดหวังกับ EGATi ที่ต่างกัน คณะ
กรรมการได้ดูแลให้มีการคุ้มครองสิทธิ และมีการปฏิบัติต่อแต่ละกลุ่มด้วยดี เพื่อให้ EGATi และผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันสร้างความ
ก้าวหน้าและมั่นคงให้กับกิจการ

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม กรรมการแต่ละท่านได้แสดงบทบาทและหน้าที่อย่างเป็น
อิสระในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญ ดูแลไม่ให้มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ติดตามการท�ำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ EGATi และผู้ถือหุ้นโดยรวม ปัจจุบันนอกจาก
คณะกรรมการบริษัท ยังมีคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ อีก ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริหารการลงทุน

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
EGATi รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก�ำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถท�ำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
EGATi มีแผนงานนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีที่ EGATi มีการด�ำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สัมพันธ์กบั ชุมชนรอบพืน้ ทีโ่ ครงการของ EGATi เช่น กิจกรรมเสริมสร้างชีววิถใี ห้กบั ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการของ EGATi เป็นต้น

5. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
ข้อมูลข่าวสารของ EGATi ได้จัดท�ำขึ้นอย่างรอบคอบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง ชัดเจน โปร่งใส
และทันเวลา โดยข้อมูลข่าวสารที่ได้เปิดเผย เป็นไปตามค�ำสั่ง การให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การ
อนุญาต และการจัดท�ำข้อมูลข่าวสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยข่าวสาร
ของราชการได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�ำเนินงาน สรุปอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญและวิธีการด�ำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่
พร้อมให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู เช่น แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของปีที่ก�ำลังด�ำเนินการ เป็นต้น

6. จรรยาบรรณ
EGATi มีระเบียบจริยธรรมและจรรยาบรรณ และมีหลักเกณฑ์เรื่องวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ซึ่งจะ
ช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ EGATi คาดหวัง ซึ่งบางเรื่องอาจเป็นข้อพึงปฏิบัติที่
มิได้กำ� หนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ โดยทีค่ ณะกรรมการจะมีการติดตามให้ผเู้ กีย่ วข้องมีการปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
ธุรกิจ หรือจรรยาบรรณที่ก�ำหนดขึ้นอย่างจริงจัง
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การพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล
บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (EGATi) ตระหนักดีถงึ คุณค่าของบุคลากร และถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรทีส่ ามารถ
สร้างคุณค่าและเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคาดหวังว่าบุคลากรจะเจริญเติบโตไปพร้อมกับการเติบโต
ของธุรกิจของบริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายทรัพยากรบุคคลของบริษทั เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักของบริษัท สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมี
คุณธรรมเข้าท�ำงานกับบริษัท ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพ
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน และธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถ และระดับศักยภาพของบุคลากร
EGATi ได้ก�ำหนดค่านิยมองค์กร เพื่อให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรที่บริษัทได้ก�ำหนดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่ดี มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
นอกจากนี้ EGATi ยังให้ความส�ำคัญกับความคาดหวังของบุคลากรของบริษัท โดยด�ำเนินการส�ำรวจความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากรเพือ่ น�ำผลการส�ำรวจไปปรับปรุงพัฒนายกระดับความพึงพอใจของบุคลากรในบริษทั เพือ่ ให้บุคลากรมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงานที่บริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) มีหลักการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อน�ำไปสู่องค์กรชั้น
น�ำในธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าระดับภูมภิ าคอาเซียน และด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุง่ มัน่ ในความรับผิดชอบต่อการด�ำเนินงานของ EGATi
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลักการ
ด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมค�ำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์
ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
EGATi มีนโยบายการลงทุนในกิจการและโครงการต่างๆ ทีม่ กี ารด�ำเนินการด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีเ่ ป็นมาตรฐานทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยเคารพต่อกฎหมายและข้อก�ำหนด ตลอดจนพันธะสัญญาทีม่ ตี อ่ ทุกภาคส่วน และยังคงมุง่ มัน่ พัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการด�ำเนินงาน เพื่อคงไว้ถึงสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชนที่ยั่งยืนสืบไป
EGATi มีโครงการลงทุนที่ประสบผลส�ำเร็จในการเจรจาทางด้านการเงินและการสนับสนุนด้านต่างๆ จากธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank หรือ ADB) และสถาบันการเงินอื่นๆ คือ โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ1 (โครงการ) ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ADB มี
นโยบายในการปกป้องคุม้ ครองด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวติ มนุษย์ และความเท่าเทียมกันของมนุษย์
อย่างเข้มงวด (ADB Safeguard Policy) ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้โครงการประสบผลส�ำเร็จในการเจรจาด้านการเงินกับ ADB ได้นั้น
โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และสุขภาพอย่างเคร่งครัด ในการรับผิดชอบต่อการด�ำเนินการ
ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมนี้ โครงการได้รบั ใบรับรองความสอดคล้องต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (Environmental Compliance
Certificates หรือ ECC) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment
หรือ MoNRE) ของ สปป.ลาว ในขณะเดียวกันยังได้บรรลุข้อก�ำหนด Safeguard Policy Statement (SPS) อีกด้วย
EGATi ได้รบั มอบหมายจากผูร้ ว่ มทุนโครงการให้รบั ผิดชอบงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีแผนการด�ำเนินงานและคาด
หวังผลลัพธ์ในระดับสูง ดังนี้
• การอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม โครงการมีเป้าหมายในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรชีวภาพให้ไร้ผลกระทบสุทธิ (No
Net Loss) โดยการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ทดแทน (Biodiversity Offset Management)
• การจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Natural Resources Management) โครงการมีแผนการ
จัดการพืน้ ทีร่ บั น�ำ้ แบบบูรณาการ (Integrated Natural Resources Management Plan) ซึง่ ประกอบด้วยแผนการ
จัดการป่าไม้และสัตว์ปา่ การจัดการที่ดิน การจัดการประมง การจัดการคุณภาพน�้ำ โดยแผนงานนี้ จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากคณะผู้ตรวจสอบอิสระ (Independent Advisory Panel หรือ IAP) ทั้งในขั้นตอนการ
วางแผน การด�ำเนินงาน และการติดตามรายงานผล
• การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างเขื่อน โครงการด�ำเนินการติดตามและควบคุมผล
กระทบรอบด้าน ได้แก่ การจัดการน�้ำทิ้ง การจัดการขยะ การควบคุมฝุ่นและเสียง ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินการจะต้อง
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของ สปป.ลาว เป็นส�ำคัญ
• การช่วยเหลือและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้ด�ำเนินการร่วมกับภาครัฐ และประชาชนผู้ได้รับผล
กระทบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม การยอมรับร่วมกัน (Participation, Acceptation, Commitment)
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• การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม โครงการได้กำ� หนดแผนงานและด�ำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยมีเป้าหมายให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ภายในระยะเวลา 10 ปี
• ด้านสังคม โครงการก�ำหนดเป้าหมายในระดับ Zero Tolerance ทั้งในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
และในแคมป์ที่พักอาศัยของผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ การด�ำเนินงานดังกล่าว จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและยอมรับจากคณะผู้ตรวจสอบอิสระและคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงิน ผู้ให้การสนับสนุนอย่าง
เคร่งครัดและต่อเนื่อง
โดยภาพรวมแล้ว การด�ำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ได้ผา่ นการตรวจสอบและ
ยอมรับจากคณะผู้ตรวจสอบอิสระและองค์กรอิสระต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการยืนยันผลสัมฤทธิ์ของ EGATi ในการด�ำเนินการตาม
นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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เหตุการณ์สำ� คัญในรอบปี

โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (EGATi) ได้รับอนุมัติการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำเงี้ยบ 1 ซึ่งเป็นการร่วม
ทุนระหว่าง บริษัท KPIC Netherlands B.V. ญี่ปุ่น สัดส่วน 45% EGATi สัดส่วน 30% และ Lao Holding State Enterprise
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สัดส่วน 25% ตามสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2556 และจัดตั้งบริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ต่อมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ได้มีการ
ลงนามสัญญาที่ส�ำคัญ 3 สัญญา คือ
1. สัญญาสัมปทาน ระหว่าง รัฐบาล สปป.ลาว กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด
2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด
3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง การไฟฟ้าลาว กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด
หลังจากนั้น ได้มีเจรจาเพื่อการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ 5 แห่ง ประกอบด้วย Asian Development Bank
(ADB), Japan Bank of International Cooperation (JBIC), Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU), Mizuho Bank และ
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) และจากสถาบันการเงินในประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ซึง่ การเจรจาเพือ่ การกูเ้ งินดังกล่าวได้ประสบ
ความส�ำเร็จ โดยบรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อทางการเงิน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 และบรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไข
ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. สามารถท�ำ Financial Close ได้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
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ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการไฟฟ้าพลังน�ำ้ น�ำ้ เงีย้ บ 1 ได้เริม่ งานและเตรียมงานก่อสร้างทีพ่ นื้ ทีข่ องโครงการ โดยได้กำ� หนดจัดท�ำพิธที าง
ศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและมีความปลอดภัยในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 รวมทั้ง พิธีเลี้ยงฉลองความส�ำเร็จ
ในการจัดท�ำ Financial Close ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมดอนจันพาเลซ สปป.ลาว โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากรัฐบาล
สปป.ลาว เจ้าแขวง สถานทูตญี่ปุ่น และสถานทูตไทย ณ สปป.ลาว
การร่วมทุนของ EGATi ในบริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด สปป.ลาว นี้ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทย และท�ำให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มโอกาสของ EGATi ส�ำหรับการ
ลงทุนโครงการอื่นๆ ใน สปป.ลาว ในอนาคต

สรุปเหตุการณ์ส�ำคัญ
26 กุมภาพันธ์ 2556

ลงนามสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ระหว่างผู้ร่วมทุน

12 เมษายน 2556

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด

27 สิงหาคม 2556

• ลงนามสัญญาสัมปทาน ระหว่าง รัฐบาล สปป.ลาว กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด
• ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด
• ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง การไฟฟ้าลาว กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด

15 สิงหาคม 2557

ลงนามสัญญาเงินกูแ้ ละเอกสารทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง ระหว่าง ผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ทางการเงิน กับ บริษทั
ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด

11 กันยายน 2557

บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อทางการเงิน

12 กันยายน 2557

บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. (Financial Close Date)

16 พฤศจิกายน 2557

จัดท�ำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและมีความปลอดภัยในการก่อสร้าง

17 พฤศจิกายน 2557

จัดท�ำพิธีฉลองความส�ำเร็จในการจัดท�ำ Financial Close
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 มีการลงนาม Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่าง EGATi กับ People’s
Committee of Quang Tri Province (PCQT) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกความ
เข้าใจและก�ำหนดกรอบระหว่างทั้งสองฝ่ายในการร่วมมือศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
การเงิน เทคนิค และสิ่งแวดล้อมในการที่ EGATi จะเข้าร่วมพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย หากมีความเป็นไปได้
และข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม PCQT จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว EGATi รับผิดชอบในการด�ำเนินการส�ำรวจ ศึกษาความเหมาะสม ประเมินความเป็นไปได้
ในด้านต่างๆ ในการพัฒนาโครงการ และส่งมอบรายงานเพื่อยื่นความประสงค์ในการด�ำเนินโครงการแก่ PCQT และ Ministry of
Industry and Trade (MOIT)
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สรุปเหตุการณ์ส�ำคัญ
12 สิงหาคม 2556 		 EGATi ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามให้เป็นผู้พัฒนาโครงการและด�ำเนินการโครงการ
ตามรูปแบบ Build – Operate – Transfer (BOT) โดยได้รับการสนับสนุนจาก MOIT และ
PCQT
20 มกราคม 2557		 คณะผู้บริหารของ EGATi ได้เดินทางไปอวยพรปีใหม่แก่รัฐมนตรีของ MOIT และผู้บริหาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ากวางจิ ณ กรุงฮานอย และจังหวัด
กวางจิ
24 มิถุนายน 2557 		 EGATi ได้ลงนาม MOU กับ รัฐมนตรีของ MOIT ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายของประเทศเวียดนามก�ำหนด และเพือ่ ก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินการโครงการ
ระหว่าง MOIT และ EGATi เป็นการเริ่มพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ากวางจิ 1 อย่างเป็นทางการ
1 กรกฎาคม 2557 		 EGATi ได้ลงนามจ้างบริษัท Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2
(PECC2) เพือ่ จัดท�ำรายงานศึกษาความเหมาะสมและรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
(Feasibility Study and Environmental Impact Assessment Report (F/S & EIA))
เพื่อเสนอรัฐบาลเวียดนามภายในเดือนธันวาคม 2557
11 กรกฎาคม 2557 		 EGATi ได้ลงนาม MOU กับ PCQT ที่จังหวัดกวางจิ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และก�ำหนด
ขอบเขตการด�ำเนินการโครงการระหว่าง PCQT และ EGATi
31 กรกฎาคม 2557		 คณะผู้บริหารของ EGATi ได้เดินทางเข้าพบประธาน PCQT และหน่วยงานราชการที่จังหวัด
กวางจิเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ
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โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำสาละวินตอนบน (มายตง) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 EGATi ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ 3 ฝ่าย กับ China
Three Gorges Corporation (CTGC) และ International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำสาละวินตอนบน (มายตง) ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ซึ่ง
EGATi มีหน้าทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับสายส่ง และส่วนอืน่ ๆ ของโครงการเพือ่ สามารถเชือ่ มโยงกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และการจัดหา
เงินทุนในกรณีที่จ�ำเป็น รวมทั้งมีหน้าที่ร่วมกับ CTGC ที่จะรับผิดชอบในเรื่อง Environmental Impact Assessment Report (EIA
Report) และ Operation and Maintenance
ทั้งนี้ผู้ร่วมพัฒนาโครงการจะต้องจัดท�ำและน�ำส่ง Feasibility Study ต่อรัฐบาลเมียนมา และหากได้รับความเห็นชอบจึง
จะมีการเจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: MOA) และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนต่อไป
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สรุปเหตุการณ์ส�ำคัญ
13 มกราคม 2557		 คณะผู้บริหารของ EGATi เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำ
กรุงย่างกุ้ง
15 มกราคม 2557		 ผู้ร่วมพัฒนาโครงการมายตง เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังไฟฟ้าเมียนมา
7 มีนาคม 2557		 ผู้ร่วมพัฒนาโครงการมายตง เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงพลังงานไทย
5 พฤษภาคม 2557		 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังไฟฟ้าเมียนมา เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน
ไทย โดยการประชุมมีมติว่าทั้ง 2 ประเทศจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการมายตง
23 พฤศจิกายน 2557		 คณะผู้บริหารของ EGATi เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำ
กรุงย่างกุ้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ
3 ธันวาคม 2557		 ผู้บริหารของ CTGC เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแนะน�ำ
ตัวผู้บริหารใหม่ของโครงการ
4 ธันวาคม 2557		 ผู้ร่วมพัฒนาโครงการมายตง เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไทย
5 ธันวาคม 2557		 EGATi ร่วมสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำกรุงย่างกุ้ง ในการจัดกิจกรรมงาน
วันชาติ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียของบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล
จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เช่นเดียวกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อ
มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัท
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เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะทางการเงินของบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายอดิศร พัววรานุเคราะห์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 8

(นางกรรณาภรณ์ ด�ำรงกิจการ)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
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งบการเงิน
บริษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6

176,841,113.89
1,254,000,000.00
3,000,669.00
14,534,543.01
1,613,429,472.02
3,061,805,797.92

299,373,763.95
2,080,000,000.00
117,288,045.67
80,356,207.57
2,577,018,017.19

176,841,113.89
1,254,000,000.00
3,000,669.00
14,534,543.01
1,613,429,472.02
3,061,805,797.92

299,373,763.95
2,080,000,000.00
117,288,045.67
80,356,207.57
2,577,018,017.19

6.7
6.8
6.9

884,511,323.89
1,673,252.26
2,699,767.36
888,884,343.51
3,950,690,141.43

314,477,232.53
2,020,870.11
465,905.19
316,964,007.83
2,893,982,025.02

926,155,812.80
1,673,252.26
2,699,767.36
930,528,832.42
3,992,334,630.34

302,311,110.00
2,020,870.11
465,905.19
304,797,885.30
2,881,815,902.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุ นชัย คานูณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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บริษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

6.10
6.11
6.12

43,422,746.76
366,761,701.60
750,787.65
410,935,236.01

78,561,450.41
20,499,744.95
258,668.43
99,319,863.79

43,422,746.76
366,761,701.60
750,787.65
410,935,236.01

78,561,450.41
20,499,744.95
258,668.43
99,319,863.79

6.13

1,566,521.00
1,566,521.00
412,501,757.01

1,124,566.00
1,124,566.00
100,444,429.79

1,566,521.00
1,566,521.00
412,501,757.01

1,124,566.00
1,124,566.00
100,444,429.79

3,108,000,000.00
1,254,000,000.00

3,108,000,000.00
-

3,108,000,000.00
1,254,000,000.00

3,108,000,000.00
-

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
6.14
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 310,800,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 125,400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ทุนที่ชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 310,800,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 125,400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,108,000,000.00 3,108,000,000.00
1,254,000,000.00
(897,340,637.03) (332,592,007.29)
73,529,021.45
18,129,602.52
3,538,188,384.42 2,793,537,595.23
3,950,690,141.43 2,893,982,025.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุนชัย คานูณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

3,108,000,000.00 3,108,000,000.00
1,254,000,000.00
(782,167,126.67) (326,628,527.30)
3,579,832,873.33 2,781,371,472.70
3,992,334,630.34 2,881,815,902.49

64

บริษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : บาท
งบการเงิน
หมายเหตุ

ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

รายได้
รายได้จากการให้บริ การ

6.15

12,208,155.36

1,652,000.00

12,208,155.36

1,652,000.00

รายได้อื่น

6.16

63,251,521.67

103,263,311.89

63,251,521.67

103,263,311.89

75,459,677.03

104,915,311.89

75,459,677.03

104,915,311.89

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ

6.17

10,932,526.43

944,332.00

10,932,526.43

944,332.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

6.18

520,065,749.97

170,722,171.92

520,065,749.97

170,722,171.92

6.19

530,998,276.40

171,666,503.92

530,998,276.40

171,666,503.92

ขาดทุนก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

(455,538,599.37)

(66,751,192.03)

(455,538,599.37)

(66,751,192.03)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(109,210,030.37)

(5,963,479.99)

(564,748,629.74)

(72,714,672.02)

55,399,418.93

18,129,602.52

-

-

55,399,418.93

18,129,602.52

-

-

(509,349,210.81)

(54,585,069.50)

(455,538,599.37)

(66,751,192.03)

(1.76)

(0.30)

(1.42)

(0.28)

รวมค่ าใช้ จ่าย

ขาดทุนสาหรับปี

(455,538,599.37)

(66,751,192.03)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

6.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายสุนชัย คานูณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชั่ นแนล จากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ทุนทีช่ าระแล้ ว

ขาดทุนสะสม

370,000,000.00

(259,877,335.27)

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่ างของอัตราแลกเปลีย่ น
จากการแปลงค่ างบการเงิน

รวม

-

110,122,664.73

-

2,738,000,000.00

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
การเพิม่ ทุนหุน้ สามัญ

2,738,000,000.00

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

(72,714,672.02)

18,129,602.52

(54,585,069.50)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3,108,000,000.00

(332,592,007.29)

18,129,602.52

2,793,537,595.23

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

3,108,000,000.00

(332,592,007.29)

18,129,602.52

2,793,537,595.23

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
การเพิม่ ทุนหุน้ สามัญ

6.14

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,254,000,000.00
4,362,000,000.00

-

-

1,254,000,000.00

(564,748,629.74)

55,399,418.93

(509,349,210.81)

(897,340,637.03)

73,529,021.45

3,538,188,384.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายสุนชัย คานูณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ทุนที่ชาระแล้ว

ขาดทุนสะสม

รวม

370,000,000.00

(259,877,335.27)

110,122,664.73

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี
การเพิ่มทุนหุ ้นสามัญ

2,738,000,000.00

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

2,738,000,000.00

(66,751,192.03)

(66,751,192.03)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3,108,000,000.00

(326,628,527.30)

2,781,371,472.70

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

3,108,000,000.00

(326,628,527.30)

2,781,371,472.70

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี
การเพิ่มทุนหุ ้นสามัญ

6.14

1,254,000,000.00

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

4,362,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุนชัย คานูณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

-

1,254,000,000.00

(455,538,599.37)

(455,538,599.37)

(782,167,126.67)

3,579,832,873.33
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บริษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบยอดขาดทุนสาหรับปี เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น

6.8
6.9
6.13

6.16

เงินสดจ่ายจากการดาเนิ นงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2557
2556

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(564,748,629.74)

(72,714,672.02)

(455,538,599.37)

(66,751,192.03)

1,126,291.50
159,048.38
441,955.00
(23,166,854.49)
109,210,030.37
(38,857,540.23)
(515,835,699.21)

854,258.32
106,204.59
495,486.00
5,963,479.99
(59,415,267.70)
(124,710,510.82)

1,126,291.50
159,048.38
441,955.00
(23,166,854.49)
(38,857,540.23)
(515,835,699.21)

854,258.32
106,204.59
495,486.00
(59,415,267.70)
(124,710,510.82)

(3,000,669.00)
72,021,458.04
(1,533,073,264.45)
-

(3,000,669.00)
(78,833,570.06)
72,021,458.04
(30,249,608.41) (1,533,073,264.45)
11,064,990.30
-

(78,833,570.06)
(30,249,608.41)
11,064,990.30

(35,138,703.65)
346,261,956.65
492,119.22
(1,152,437,103.19)
(1,668,272,802.40)
34,937,764.82
(1,633,335,037.58)

17,847,726.08
(35,138,703.65)
2,719,140.16
346,261,956.65
(78,716.37)
492,119.22
(77,530,038.30) (1,152,437,103.19)
(202,240,549.12) (1,668,272,802.40)
26,943,306.60
34,937,764.82
(175,297,242.52) (1,633,335,037.58)

17,847,726.08
2,719,140.16
(78,716.37)
(77,530,038.30)
(202,240,549.12)
26,943,306.60
(175,297,242.52)

6.8
6.9

(623,844,702.80) (302,311,110.00)
826,000,000.00 (2,029,577,253.32)
(778,673.65)
(1,121,476.05)
(2,392,910.55)
(327,882.24)
34,684,273.98
272,779.25
233,667,986.98 (2,333,064,942.36)

(623,844,702.80) (302,311,110.00)
826,000,000.00 (2,029,577,253.32)
(778,673.65)
(1,121,476.05)
(2,392,910.55)
(327,882.24)
34,684,273.98
272,779.25
233,667,986.98 (2,333,064,942.36)

6.14

1,254,000,000.00

2,738,000,000.00

1,254,000,000.00

2,738,000,000.00

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,254,000,000.00

2,738,000,000.00

1,254,000,000.00

2,738,000,000.00

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

23,134,400.54
(122,532,650.06)
299,373,763.95
176,841,113.89

229,637,815.12
69,735,948.83
299,373,763.95

23,134,400.54
(122,532,650.06)
299,373,763.95
176,841,113.89

229,637,815.12
69,735,948.83
299,373,763.95

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

6.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุ นชัย คานู ณเศรษฐ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จำกัดตำมกฎหมำยไทย จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18
ธันวำคม 2550 โดยมี วตั ถุประสงค์หลักเพื่ อเป็ นตัวแทนของ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ลงทุ นใน
โครงกำรต่ำงๆ เพื่อกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ ำส่ งเข้ำประเทศเพื่อควำมมัน่ คงของระบบพลังงำนไฟฟ้ ำ รวมทั้งลงทุนใน
โครงกำรต่ำงๆ ในต่ำงประเทศที่เกี่ยวกับพลังงำนไฟฟ้ ำและธุ รกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรื อต่อเนื่ องกับกิจกำรของ กฟผ. ที่
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของ กฟผ. และประเทศโดยรวม บริ ษทั มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ที่ 2
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบำงกรวย อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและแนวปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทยที่ ประกำศใช้โดยสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งสอดคล้องกับกำรจัดรำยกำรในงบกำรเงิ น เป็ นไปตำมประกำศ
กรมพัฒ นำธุ ร กิ จกำรค้ำ เรื่ อ ง “กำหนดรำยกำรย่อ ที่ ต อ้ งมี ใ นงบกำรเงิ น พ.ศ. 2554” ลงวันที่ 28 กันยำยน 2554
ออกตำมควำมในมำตรำ 11 วรรคสำมแห่ งพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
หลักกำรบัญชี ที่ใช้อำจแตกต่ำงไปจำกหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปซึ่ งใช้ในประเทศอื่น ดังนั้นงบกำรเงิ น
ของบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้ นโดยมิได้มีจุดประสงค์ที่จะแสดงฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนให้สอดคล้องกับหลักกำร
บัญชี ที่รั บรองทั่วไปที่ กำหนดไว้ในประเทศอื่ น ทั้งนี้ งบกำรเงิ น ได้จัดทำขึ้ นด้วยข้อสมมติ ฐำนที่ ว่ำ ผูใ้ ช้งบกำรเงิ น
มีควำมเข้ำใจหลักกำรและวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยแล้ว
งบกำรเงิ นนี้ บริ ษทั ได้จดั ทำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุ นเดิ มในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิ น
ยกเว้นรำยกำรบัญชีบำงประเภทที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกัน
หรื อมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
3. กำรใช้ ประมำณกำร
ในกำรจัด ทำงบกำรเงิ น ให้ส อดคล้องกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ในประเทศไทย กำหนดให้
ฝ่ ำยบริ หำรต้องประมำณกำรและให้ขอ้ สมมติ ฐำนที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อมูลค่ ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์และ
หนี้ สินที่ รำยงำนไว้ในงบกำรเงิ น รวมทั้งกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ย วกับสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ อำจเกิ ด ขึ้ น ณ วันที่ ใ น
งบกำรเงิน ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกตัวเลขประมำณกำรถึงแม้ว่ำฝ่ ำยบริ หำรได้จดั ทำตัวเลขประมำณกำรขึ้น
จำกควำมเข้ำใจในเหตุกำรณ์และสิ่ งที่ได้กระทำไปในปัจจุบนั อย่ำงดีที่สุดแล้ว
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4. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด หมำยควำมรวมถึง เงิ นสด เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน ออมทรัพย์
และประจำไม่เกิน 3 เดือน รวมทั้งตัว๋ สัญญำใช้เงินหรื อตัว๋ แลกเงินที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มีภำระผูกพัน
4.2 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อย และ
กิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน บริ ษทั ร่ วม กิจกำรร่ วมค้ำ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร บริ ษทั คำนึ งถึง
เนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่นแสดงด้วยมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญพิจำรณำจำกลูกหนี้
ที่คำดว่ำจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยประมำณจำกจำนวนหนี้ ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้ นงวดตำมประวัติกำรชำระเงินและ
สถำนะทำงกำรเงินของลูกหนี้ ในปั จจุบนั รวมทั้งพิจำรณำจำกอัตรำร้อยละตำมอำยุหนี้ ของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้ นงวด
หนี้ สงสัยจะสู ญที่เกิดขึ้นรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
4.4 เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธีรำคำทุน และแสดงในงบกำรเงิ นที่แสดง
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกำไรหรื อขำดทุนของบริ ษทั ร่ วมตำมสัดส่ วนที่ บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกำไรขำดทุนของ
บริ ษทั ร่ วม
4.5 อุปกรณ์
แสดงตำมรำคำทุน ณ วันที่ซ้ื อหรื อได้มำหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่ อมรำคำ คำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้
จำนวนปี
เครื่ องใช้สำนักงำน

10 ปี

อุปกรณ์สื่อสำร

5 ปี

คอมพิวเตอร์

3 ปี

ในกรณี ที่รำคำตำมบัญชี สูงกว่ำมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื น รำคำตำมบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืน
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กำรซ่ อมแซมและบำรุ งรักษำจะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนในระหว่ำงงวดบัญชี ที่เกิ ดรำยกำรขึ้ น ต้นทุนของ
กำรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอย่ำงมีสำระสำคัญจะแสดงไว้ในรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ
กำรปรับปรุ งนั้นจะทำให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์น้ นั
และจะตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยคำนวณโดยเปรี ยบเที ยบสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับกับรำคำ
ตำมบัญชีและแสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุน
4.6 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ตัดจำหน่ ำยเป็ นค่ ำใช้จ่ำยตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เกิ น 5 ปี โดยมีกำรทบทวน
วิธีกำรตัดจำหน่ำย และระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยทุกงวดปี บัญชี
4.7 รำยได้ ดอกเบีย้
รับรู ้ตำมเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลำ โดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
4.8 กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุ น) ต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐำน คำนวณจำกกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ หำรด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัว เฉลี่ ย
ถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่ำงงวด
4.9 ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ภำระผูกพันของบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนได้บนั ทึกในงบกำรเงินด้วยวิธีคิดลด
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่ งคำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
พนักงำน บริ ษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด จะได้รับเงินตอบแทนเมื่อเกษียณอำยุภำยใต้กฎหมำยแรงงำน
ในประเทศไทยเมื่อมีกำรดำเนิ นงำนหรื อเมื่ออยู่ครบวำระกำรทำงำนตำมข้อตกลงระหว่ำงบริ ษทั และพนักงำน หนี้ สิน
ผลประโยชน์ของพนักงำนเป็ นหนี้ สินประเภท Defined benefit obligation ซึ่ งคำนวณโดยวิธี Projected unit credit
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial basis) อันเป็ นประมำณกำรจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่ คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยในอนำคตคำนวณคิ ดลดโดยใช้อตั รำดอกเบี้ ยของหลักทรัพย์รัฐบำลที่ มีกำหนดเวลำใกล้เคียงกับระยะเวลำ
ของหนี้ สิ น ดัง กล่ำ ว ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์จ ะถูก บัน ทึ ก ในงบกำไรขำดทุ น เพื่ อ กระจำยต้น ทุ น
ตลอดระยะเวลำของกำรจ้ำงงำน
บริ ษทั จะมี กำรทบทวนข้อสมมติ ฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งจะทบทวน
ทุก 3 ปี โดยจะรับรู ้ผลกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) ของ
ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนในงบกำไรขำดทุนในงวดที่เกิดผลกำไรขำดทุน
4.10 กำรแปลงค่ ำเงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ำงบกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมที่จดั ทำงบกำรเงินเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศเป็ นเงินบำทโดยแปลงค่ำ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ด้ว ยอัต รำปิ ด ณ วัน ที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น และแปลงค่ ำ งบก ำไรขำดทุ น โดยใช้อ ัต รำ
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แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่ำงงวด ผลต่ำงที่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรดังกล่ำว รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
แลกเปลีำนวนสะสมภำยใต้
่ยนถัวเฉลี่ยระหว่ำหงงวด
่เกิดขึ้น่นจำกกำรแปลงค่
ำว รับถ้ รูือ้ใหุนกน้ ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
แสดงจ
วั ข้อผลต่
องค์ปำงที
ระกอบอื
ของส่ วนของผูำถ้ รำยกำรดั
ือหุ น้ ในส่งวกล่นของผู
แสดงจำนวนสะสมภำยใต้หวั ข้อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กำรแปลงค่ำรำยกำรที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศที่ เกิ ดขึ้ นให้เป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่เกิ ด
กำรแปลงค่ำสิำรำยกำรที
่ เป็ นเงิ้ สนิ นตรำต่
นเงิ นบำทโดยใช้
ตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันนทีให้่ ทเี่ เป็กินด
้ นให้เำป็งประเทศ
รำยกำร และแปลงค่
นทรัพย์และหนี
ที่เป็ ำนงประเทศที
ตัวเงินที่เป็ น่ เกิเงิดนขึตรำต่
ณ วันที่ใอนงบแสดงฐำนะกำรเงิ
รำยกำร
และแปลงค่
ำสิ นทรัพย์่ยแนละหนี
่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตรำต่
ำงประเทศ ณนวัทีน่เกิทีด่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ
นให้่เเป็ป็ นน
เงินบำทโดยใช้
อตั รำแลกเปลี
ณ วัน้ สทีิ น่ใทีนงบแสดงฐำนะกำรเงิ
น กำไรและขำดทุ
จำกกำรรับหรื อจ่ำยชำระที
เงิเงินนตรำต่
บำทโดยใช้
อตั รำแลกเปลี
่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ
นทีำว่เกิจะถู
ดจำกกำรรั
บหรืำไรหรื
อจ่ำยช
ำระทีน่เป็ น
ำงประเทศและที
่เกิดจำกกำรแปลงค่
ำสิ นทรัพย์และหนี้สนิ นทีก่เำไรและขำดทุ
ป็ นตัวเงินดังกล่
กรับรู ้ในก
อขำดทุ
เงินตรำต่ำงประเทศและที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่ำว จะถูกรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
5. มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน
5.
มำตรฐำนกำรบั
กำรตี
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ
น ทีญ่จชีะมีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
ผลบังคับใช้ในอนำคต มีรำยละเอีนยดดั
งนี้ ควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต มีรำยละเอียดดังนี้
มีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558
มีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลง
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
เรืประมำณกำรทำงบั
่ อง นโยบำยกำรบัญญชีชีแกำรเปลี
ละข้อผิด่ยนแปลง
พลำด
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง รำยได้
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง รำยได้
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
เรืและกำรเปิ
่ อง กำรบัดเผยข้
ญชีสำหรั
อุดบหนุ
นจำกรั
ฐบำลอ
อมูลบเกีเงิ่ยนวกั
ควำมช่
วยเหลื
และกำรเปิ
จำกรัฐบำลดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
เรือัต่ อรำแลกเปลี
ง ผลกระทบจำกกำรเปลี
่ยนแปลงของ
่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ ืม
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ ืม
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อ
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
เรืกิจ่ อกำรที
ง กำรเปิ
่เกี่ยดเผยข้
วข้องกัอนมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ ืม

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุ นแรง

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำไรต่อหุน้

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนิ นงำน

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10

เรื่ อง งบกำรเงินรวม

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11

เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจกำรอื่น

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนิ นงำน

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10

เรื่ อง งบกำรเงินรวม

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11

เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจกำรอื่น
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณี ที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรม
ดำเนินงำน

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
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- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)

เ รื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุน้

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้น
ตำมรู ปแบบกฎหมำย

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำน
บริ กำร

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำก
กำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
คล้ำยคลึงกัน

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน
กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุ นแรง

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ

(ปรับปรุ ง 2557)
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำก
กำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
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- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน
กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุ นแรง

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
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- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 14

เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงำน

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 20

เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
สำหรับเหมืองผิวดิน

มีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สัญญำประกันภัย

ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ได้ประเมินและเห็นว่ำหำกมีกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิ น
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ำวข้ำงต้นมำใช้ปฏิ บ ตั ิ จะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่ องบกำรเงินที่จะนำเสนอในปี ที่เริ่ มใช้
6. ข้ อมูลเพิม่ เติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

2556

1,000.00

1,000.00

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์

20,211,413.81

2,372,763.95

เงินฝากธนาคารประจาไม่เกิน 3 เดือน

76,628,700.08

277,000,000.00

ใบรับเงินฝากประจาไม่เกิน 3 เดือน

80,000,000.00

20,000,000.00

176,841,113.89

299,373,763.95

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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6.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557
เงินฝากธนาคารเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน

2556
-

ใบรับเงินฝากประจา 12 เดือน

1,254,000,000.00

รวมเงินลงทุนชั่วคราว

1,254,000,000.00

2,080,000,000.00
2,080,000,000.00

6.3 รายการระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กับบริ ษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ชื่ อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/

ลักษณะความสัมพันธ์

สัญชาติ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไทย

เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 100

บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด

สปป. ลาว

เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 30

รายการระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
2557

2556

6.3.1 ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน ประกอบด้วย
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด

3,000,669.00

-

6.3.2 ลูกหนีอ้ ื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่

497,200.00

20,509.00

บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด

189,222.62

83,153,578.53

41,160,138.55

60,535,335.32

6.3.3 เจ้ าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน ประกอบด้วย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
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หน่วย : บาท
2557

2556

ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่

310,986.01

499,396.47

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

703,075.34

508,102.57

10,881,932.06

14,434,789.16

13,772,048.23

45,486,865.37

6.3.4 เจ้ าหนีอ้ ื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน ประกอบด้วย
เจ้ าหนีอ้ ื่น

ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

6.3.5 รายได้ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน ประกอบด้วย
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
6.3.6 ต้ นทุนการให้ บริการ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน ประกอบด้วย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

8,648,195.84

-

6.3.7 ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

16,108,194.10

16,009,817.73

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

9,681,801.76

12,191,940.74

6.4 ลูกหนีก้ ารค้า ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557

2556

ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6.3.1)
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
งานรับจ้างบริ ษทั ร่ วมทุน

3,000,669.00

-

3,000,669.00

-
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6.5 ลูกหนีอ้ ื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557

2556

ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่

497,200.00

20,509.00

บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด

189,222.62

83,153,578.53

686,422.62

83,174,087.53

6,117,128.69

1,168,008.69

ลูกหนี้ อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.3.2)

ลูกหนี้ อื่น - บุคคลหรื อกิจการอื่น
ลูกหนี้ อื่น - ค่าตัว๋ เครื่ องบินรอตรวจสอบ

11,980.00

-

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

5,505,106.87

-

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

2,213,904.83

32,945,949.45

14,534,543.01

117,288,045.67

รวมลูกหนีอ้ ื่น

6.6 สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557
เงินฝากธนาคารประจา ค้าประกัน L/G
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

2556

1,612,461,145.68

80,000,000.00

968,326.34

356,207.57

1,613,429,472.02

80,356,207.57

เงินฝำกธนำคำร BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH อำยุ 1 ปี จำนวน 49.141 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ หรื อ
ประมำณ 1,612.46 ล้ำนบำท (ใช้อ ตั รำแลกเปลี่ ย นซื้ อ ถัว เฉลี่ ย ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2557 จำนวน 1 เหรี ยญสหรั ฐ
เท่ำกับ 32.8128 บำท) เป็ นหลักประกันในกำรออก Standby letter of credit : SBLC เพื่อใช้ในกำรค้ ำประกันเงินลงทุน
ส่ วนที่ยงั ไม่ได้ชำระให้กบั บริ ษทั ไฟฟ้ำน้ ำเงี้ยบ 1 จำกัด ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 10.2

6.7 เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
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6.7 เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จำนวน 926.16 ล้ำนบำท โดยลงทุนในบริ ษทั
ไฟฟ้ ำน้ ำเงี้ยบ 1 จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จำกัดจัดตั้งและจดทะเบี ยนในสำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว มีผถู ้ ือหุ ้น
ประกอบด้วย บริ ษทั KPIC Netherlands B.V. (KPN) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ Kansai Electric Power Company
บริ ษ ทั กฟผ. อิ นเตอร์ เ นชั่นแนล จำกัด และบริ ษ ทั Lao Holding State Enterprise (LHSE) มี สัด ส่ วนกำรถื อ หุ ้น
45 : 30 : 25 ตำมลำดับ ด้วยทุนจดทะเบียนครั้งแรก 200 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ เรี ยกชำระแล้วบำงส่ วนโดยบริ ษทั กฟผ.
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ชำระแล้วเป็ นเงิน 28.93 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ (ประมำณ 926.16 ล้ำนบำท) โดยบริ ษทั ดังกล่ำว
มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต จัดให้ได้มำ จัดส่ งหรื อจำหน่ำยซึ่ งพลังงำนไฟฟ้ำ
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม ตำมงบกำรเงินรวม
ชื่ อกิจการ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
รวม

หน่ วย : บาท

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56
30.00

30.00

2557

2556

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสีย

926,155,812.80

884,511,323.89

302,311,110.00

314,477,232.53

926,155,812.80

884,511,323.89

302,311,110.00

314,477,232.53

ณ วัน ที่ 12 กัน ยำยน 2557 บริ ษ ทั ไฟฟ้ ำ น้ ำ เงี้ ย บ 1 จำกัด ได้บ รรลุค วำมสำเร็ จ ในกำรเจรจำเงิ น กู ก้ บั
สถำบันกำรเงิ น (Financial Close) เป็ นผลให้สำมำรถเบิ กเงิ นกู้ เพื่อใช้ในโครงกำรแทนกำรใช้เงิ นลงทุนจำกผูถ้ ือหุ ้น
จนกว่ำสัดส่ วนของเงินกูต้ ่อเงินลงทุนจะเป็ น 71 : 29 ซึ่ งประมำณกำรว่ำเป็ นช่วงปลำยปี 2558
บริ ษทั ไฟฟ้ำน้ ำเงี้ยบ 1 จำกัด ได้จดั ทำสัญญำตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยง 2 รำยกำร คือ
1. สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย ( Interest Rate Swap : IRS ) เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2557 เพื่อป้ องกัน
ควำมเสี่ ยงที่เกิดกำรผันผวนจำกอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวเป็ นอัตรำดอกเบี้ยคงที่
2. สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ( Cross Currency Swap : CCS ) เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2557 เพื่อป้ องกันควำม
เสี่ ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินกูส้ กุลเงินบำทเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ
โดยปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่ อง Financial Instruments : Recognition and
Measurement จำกกำรป้ อ งควำมเสี่ ย งทำให้เ กิ ด ผลขำดทุ นจำกสัญญำแลกเปลี่ ย นอัต รำดอกเบี้ ย จำนวน 14.712
ล้ำ นเหรี ยญสหรั ฐ (ประมำณ 481.11 ล้ำนบำท) ในงบกำไรขำดทุ น และขำดทุ นจำนวน 10.750 ล้ำนเหรี ยญสหรั ฐ
(ประมำณ 351.55 ล้ำ นบำท) ในรำยกำรกำไรขำดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ นและเกิ ด ผลกำไรจำกสัญญำแลกเปลี่ ย นสกุลเงิ น
จำนวน 1.256 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ (ประมำณ 41.07 ล้ำนบำท) (ใช้อ ตั รำถัว เฉลี่ยระหว่ำงงวด จำนวน 1 เหรี ยญสหรั ฐ
เท่ำกับ 32.7020 บำท)
กำรจัดทำงบกำรเงิ นตำมวิธีส่วนได้เสี ย บริ ษทั มิได้รับรู ้รำยกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกตรำสำรอนุ พนั ธ์ใน
เงิ น ลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยและส่ วนแบ่ งกำไรขำดทุ นจำกบริ ษทั ร่ วม เนื่ องจำกตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทยยังมิได้
บังคับใช้มำตรฐำนกำรบัญชี ระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่ อง Financial Instruments : Recognition and Measurement
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6.8 อุปกรณ์ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
อุปกรณ์และ

รวม

เครื่ องใช้ สานักงาน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

3,333,349.44

3,333,349.44

778,673.65

778,673.65

4,112,023.09

4,112,023.09

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

(1,312,479.33)

(1,312,479.33)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

(1,126,291.50)

(1,126,291.50)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(2,438,770.83)

(2,438,770.83)

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2,020,870.11

2,020,870.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,673,252.26

1,673,252.26

เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสะสม

6.9 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
โปรแกรม

รวม

สาเร็จรูป
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

605,932.44

605,932.44

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

2,392,910.55

2,392,910.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,998,842.99

2,998,842.99

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

(140,027.25)

(140,027.25)

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

(159,048.38)

(159,048.38)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(299,075.63)

(299,075.63)

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

465,905.19

465,905.19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,699,767.36

2,699,767.36

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
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6.10 เจ้ าหนีก้ ารค้า ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557

2556

40,211,860.09

40,211,860.09

เจ้ าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6.3.3)
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ค่าจ้างงานสารวจ - โครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยี
ค่าจ้างงานสารวจ - โครงการไฟฟ้าพลังน้ าน้ าเงี้ยบ 1

-

20,323,475.23

งานจ้างบริ หารจัดการบริ ษทั

478,640.96

-

ค่าบริ การงาน Key Managers Services

469,637.50

-

41,160,138.55

60,535,335.32

2,262,608.21

18,026,115.09

2,262,608.21
43,422,746.76

18,026,115.09
78,561,450.41

เจ้ าหนีก้ ารค้า - บุคคลหรื อกิจการอื่น
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้า

6.11 เจ้ าหนีอ้ ื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557

2556

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน

560,417.00

447,745.00

ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร

113,790.69

เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6.3.4)
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายเดินทางพนักงาน กฟผ.

-

9,470.00

7,313.61

19,397.65

53,043.96

703,075.34

508,102.57

ผูบ้ ริ หาร

66,452.36

125,092.65

เจ้าหน้าที่

244,533.65

374,303.82

310,986.01

499,396.47

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เจ้ าหนีอ้ ื่น - บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6.3.4)
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หน่วย : บาท
2557

2556

บุคคลอื่น

19,553.33

23,895.00

กิจการอื่น

340,898,043.38

1,689,316.66

340,917,596.71

1,713,211.66

11,286.36

6,702,500.16

เจ้ าหนีอ้ ื่น - บุคคลหรื อกิจการอื่น

ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6.3.4)
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
งานจ้างบริ หารจัดการบริ ษทั
ค่าบริ การงาน Key Managers Services

1,520,901.00

-

ค่าจ้างงานสารวจ - โครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยี
งานสารวจถนนและพื้นที่ที่ต้งั โครงการ

7,517,497.50

7,536,383.00

ค่าจ้างที่ปรึ กษา - โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ
งานที่ปรึ กษาจัดทารายงานความเหมาะสม

1,573,950.00

-

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

150,370.00

-

ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร

106,168.97

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1,758.23

195,906.00
-

10,881,932.06

14,434,789.16

350,000.00

144,000.00

1,564,050.00

2,496,588.35

ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ ายอื่นๆ ประกอบด้วย
ค่าสอบบัญชี
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ

11,294,810.65

-

ค่าตอบแทนกรรมการ

-

175,000.00

ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร

-

110,905.50

ค่าจ้างเหมาบริ การ

49,520.14

141,348.61

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

606,308.37

219,350.00

ค่าโทรศัพท์

18,495.53

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

64,926.79

57,052.63

13,948,111.48
366,761,701.60

3,344,245.09
20,499,744.95

รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น

-
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6.12 หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557

2556

เงินมัดจารับและเงินค้าประกัน

276,736.98

-

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

474,050.67

258,668.43

รวมหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

750,787.65

258,668.43

6.13 ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2557 ภำระผู ก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งำนที่ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
มีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
2557
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี

2556

1,124,566.00

629,080.00

493,616.00

471,582.00

42,734.00

23,904.00

(94,395.00)
1,566,521.00

1,124,566.00

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2557

2556

493,616.00

471,582.00

42,734.00

23,904.00

(94,395.00)
441,955.00

495,486.00

ในปี 2557 บริ ษทั ได้ทบทวนข้อสมมติฐำนกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
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ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ร้อยละต่อปี
อัตราคิดลด
3.8
อัตราเงินเฟ้อ
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
3
อัตราการลาออกของพนักงาน
สาหรับพนักงานอายุไม่เกิน 49 ปี
4
สาหรับพนักงานอายุ 50 ปี ขึ้นไป
0
อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน
7-8
อัตรามรณะ ใช้ตาราง
(ตารางมรณะไทยปี 2551)
TMO08
6.14 ทุนเรื อนหุ้น
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนมูลค่ำ 3,108 ล้ำนบำท เป็ นหุ น้ สำมัญจำนวน 310.80 ล้ำนหุ ้น
มูลค่ำหุ น้ ละ 10 บำท และชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ต่อมำ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้เรี ยกชำระเงินค่ำหุ น้ เพิ่มทุน
และรับชำระจำกผูถ้ ือหุน้ เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 1,254 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยนมูลค่ำ 4,362 ล้ำนบำท เป็ นหุ ้นสำมัญจำนวน 436.20 ล้ำนหุ ้น
มูลค่ำหุ น้ ละ 10 บำท และชำระเต็มมูลค่ำแล้ว โดย กฟผ. ถือหุ น้ ในสัดส่ วน 99.99% และในส่ วนที่เหลือเป็ นของ กฟผ.
โดยมอบหมำยให้ผบู ้ ริ หำร กฟผ. ถือแทน
6.15 รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร ประกอบด้วย
2557
รายได้จากการให้ บริการ - กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 6.3.5)
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
งานรับจ้างบริ ษทั ร่ วมทุน

12,208,155.36
12,208,155.36

หน่วย : บาท
2556

1,652,000.00
1,652,000.00

6.16 รำยได้ อื่น ประกอบด้วย
รายได้อื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 6.3.5)
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
รายได้รับคืนจากค่าพัฒนาโครงการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าปรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

2557

1,563,892.87
1,563,892.87
38,857,540.23
9,999.22
22,175,252.11
644,837.24
63,251,521.67

หน่วย : บาท
2556

43,834,865.37
43,834,865.37
59,415,267.70
13,178.82
103,263,311.89

86

6.17 ต้ นทุนกำรให้ บริกำร ประกอบด้วย
ต้ นทุนการให้ บริการ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6.3.6)
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ค่าบริ การงาน Key Managers Services
งานรับจ้างบริ ษทั ร่ วมทุน
รวมต้ นทุนการให้ บริการ

หน่ วย : บาท
2556

2557

8,648,195.84
8,648,195.84
2,284,330.59
10,932,526.43

6.18 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร - บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 6.3.7)
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
งานจ้างบริ หารจัดการบริ ษทั
ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
ค่าจ้างงานสารวจ - โครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยี
งานสารวจถนนและพื้นที่ที่ต้ งั โครงการ
ค่าจ้างที่ปรึ กษา - โครงการไฟฟ้าพลังน้ าสาละวินตอนบน (มายตง)
งานศึกษาระบบไฟฟ้า
ค่าจ้างที่ปรึ กษา - โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ
งานที่ปรึ กษาจัดทารายงานความเหมาะสม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
ค่าจ้างงานสารวจ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ
ค่าบริ หารงานบริ ษทั ร่ วมทุน/ในเครื อ
ค่าจ้างอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางคณะกรรมการบริ ษทั
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

944,332.00
944,332.00

หน่วย : บาท
2556

2557

6,391,979.01
1,533,598.25

10,372,506.34
687,710.40

182,274.50

179,974.00

1,573,950.00
9,681,801.76
16,108,194.10
25,789,995.86
55,937,899.29
42,950,041.30
365,657,482.91
4,057,515.86
6,848,156.56
5,362,224.70
13,462,433.49
520,065,749.97

951,750.00
12,191,940.74
16,009,817.73
28,201,758.47
41,051,948.21
50,999,902.21
1,787,400.00
27,177,684.36
4,324,866.39
1,039,361.74
4,426,963.04
87,430.22
11,624,857.28
170,722,171.92
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6.19 ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557

2556

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

72,269,691.64

56,881,895.68

ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ

66,594,597.21

64,870,888.11

365,657,482.91

27,285,214.20

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

26,476,504.64
530,998,276.40

22,628,505.93
171,666,503.92

6.20 ขำดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
ขาดทุนสุทธิที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้น

2556

2557

2556

(564,748,629.74)

(72,714,672.02)

(455,538,599.37)

(66,751,192.03)

ถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุ้น)

320,419,726.03

241,787,397.26

320,419,726.03

241,787,397.26

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

(1.76)

(0.30)

(1.42)

(0.28)

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

7.

บันทึกควำมเข้ ำใจ (Memorandum of Understanding : MOU) และบันทึกข้ อตกลง (Memorandum of
Agreement : MOA)
7.1 กำรลงนำมบันทึ ก ควำมเข้ ำใจเพื่ อร่ ว มกันพัฒนำโครงกำร (Joint Development Memorandum of
Understanding : JD-MOU) โครงกำรไฟฟ้ ำพลังนำ้ สำละวินตอนบน (มำยตง)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2553 บริ ษทั ได้ร่วมลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจเพื่อร่ วมกันพัฒนำโครงกำร 3 ฝ่ ำย กับ
1. China Three Gorges Corporation (CTGC)
2. International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมกันพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ ำพลังน้ ำสำละวินตอนบน (มำยตง) ที่ สำธำรณรัฐแห่ ง
สหภำพเมียนมำร์ ซึ่ งบริ ษทั มีหน้ำที่ ศึกษำเกี่ ยวกับสำยส่ ง และส่ วนอื่นๆ ของโครงกำรเพื่อสำมำรถเชื่ อมโยงกับระบบ
ไฟฟ้ ำของประเทศไทย และกำรจัดหำเงิ นทุนในกรณี ที่จำเป็ น รวมทั้งมีหน้ำที่ร่วมกับ CTGC ที่ จะรับผิดชอบในเรื่ อง
EIA และ O&M
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ทั้งนี้ ผรู ้ ่ วมพัฒนำโครงกำรจะต้องจัดทำและนำส่ ง Feasibility Study ต่อรัฐบำลสหภำพเมียนม่ำร์ และหำก
ได้รับควำมเห็นชอบจึงจะมีกำรเจรจำและลงนำมบันทึกข้อตกลง (MOA) และจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนต่อไป
7.2 กำรลงนำมควำมร่ วมมือในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังควำมร้ อนกวำงจิ ในประเทศเวียดนำม
เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2554 มีกำรลงนำม MOU ระหว่ำงบริ ษทั กฟผ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด กับ People’s
Committee of Quang Tri Province (PCQT) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบันทึกควำมเข้ำใจและกำหนดกรอบระหว่ำงทั้งสอง
ฝ่ ำยในกำรร่ วมมื อศึ กษำแลกเปลี่ ยนข้อมูลควำมรู ้ ในกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้เชิ งพำณิ ชย์ กำรเงิ น เทคนิ ค และ
สิ่ งแวดล้อมในกำรที่ บริ ษทั จะเข้ำร่ วมพัฒนำโครงกำรเพื่อให้เกิ ดประโยชน์กบั ทั้งสองฝ่ ำย หำกมีควำมเป็ นไปได้และ
ข้อเสนอโครงกำรได้รับกำรอนุ มตั ิ จำกรัฐบำลเวียดนำม PCQT จะร่ วมมือกับหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้องในกระทรวงต่ำงๆ
ที่ เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้บริ ษทั สำมำรถดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปได้
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำว บริ ษทั รับผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรสำรวจ ศึ กษำควำมเหมำะสม ประเมิน
ควำมเป็ นไปได้ในด้ำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำโครงกำร และส่ งมอบรำยงำนเพื่อยื่นควำมประสงค์ในกำรดำเนิ นโครงกำร
แก่ PCQT, Ministry of Industry and Trade, Government of Vietnam (MOIT)
ทั้งนี้ แต่ละฝ่ ำยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของตัวเอง (Internal Costs) และทั้งสองฝ่ ำยเห็นควรให้บริ ษทั
หรื อบริ ษทั ร่ วมทุนที่ จดั ตั้งขึ้นรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (External Costs) โดยวิธีกำรชำระเงิ นค่ำพัฒนำโครงกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (External Costs) และสัญญำที่เกี่ยวข้องภำยใต้ MOU ฉบับนี้ ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกบริ ษทั
เมื่ อ วันที่ 12 สิ ง หำคม 2556 บริ ษทั ได้รั บ กำรอนุ มตั ิ จ ำกรั ฐ บำลเวีย ดนำมให้เ ป็ นผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำรและ
ดำเนินกำรโครงกำรตำมรู ปแบบ Build – Operate – Transfer (BOT) โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก MOIT และ PCQT
เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้ชะลอกำรลงนำม MOU ระหว่ำงบริ ษทั กับ Ministry
of Industry and Trade (MOIT) เป็ นเวลำประมำณ 6 เดือน เพื่อหำแนวทำงแก้ไขเกี่ยวกับสัดส่ วนกำรถือหุน้ ในโครงกำร
เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557 บริ ษทั ได้ลงนำม MOU ร่ วมกับ MOIT ที่กรุ งฮำนอย ประเทศเวียดนำม ซึ่ งเป็ นไป
ตำมที่กฎหมำยของประเทศเวียดนำมกำหนด และเพื่อกำหนดขอบเขตกำรดำเนิ นกำรโครงกำร ระหว่ำง MOIT และบริ ษทั
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2557 บริ ษทั ได้ลงนำมสัญญำจ้ำง Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2
(PECC2) เพื่อจัดทำรำยงำนศึกษำควำมเหมำะสมและรำยงำนศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อม (Feasibility Study and
Environmental Impact Assessment Report (F/S & EIA)) เพื่อเสนอรัฐบำลเวียดนำมภำยในเดือนธันวำคม 2557
เมื่ อ วัน ที่ 11 กรกฎำคม 2557 บริ ษทั ได้ลงนำม MOU ร่ วมกับ PCQT ที่ จังหวัด กวำงจิ เพื่ อเสริ มสร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์และกำหนดขอบเขตกำรดำเนินกำรโครงกำรระหว่ำง PCQT และบริ ษทั
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7.3 กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ ำใจ (MOU) และบันทึกข้ อตกลง (MOA) โครงกำรร่ วมทุนไฟฟ้ ำพลังนำ้ ฮัจยี
เมื่ อวันที่ 26 มิ ถุนำยน 2549 ได้มีกำรลงนำมในบันทึ กควำมเข้ำใจ 2 ฝ่ ำยระหว่ำง กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย และ Sinohydro Corporation Limited the People’s Republic of China (SINOHYDRO) โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่จะร่ วมมือกันพัฒนำ ลงทุน และบริ หำรโครงกำรไฟฟ้ำพลังน้ ำฮัจยีในสำธำรณรัฐแห่ งสหภำพเมียนมำร์
ต่อมำเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2550 กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้จดั ตั้งบริ ษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุน้ และมีหนังสื อขอควำมเห็นชอบจำกกระทรวงพลังงำนเพื่อให้บริ ษทั
กฟผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังน้ ำฮัจยี สื บต่อจำก กฟผ. และกระทรวง
พลังงำนเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2551
ต่อมำผูร้ ่ วมพัฒนำทั้งสองฝ่ ำยได้ต่ออำยุบนั ทึ กควำมเข้ำใจดังกล่ำวออกไป 3 ฉบับ คื อฉบับที่ 1 เมื่อวันที่
25 เมษำยน 2550 ฉบับที่ 2 วันที่ 10 มีนำคม 2551 และฉบับที่ 3 วันที่ 25 ธันวำคม 2551 ซึ่ งฉบับสุ ดท้ำย มีอำยุ 2 ปี
นับจำกวันลงนำม และเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2553 บริ ษทั จึ งได้มีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจฉบับที่ 4 กับ Sinohydro
Corporation Limited (บริ ษทั Sinohydro) เพื่อต่ออำยุบนั ทึกควำมเข้ำใจฉบับเดิมออกไปอีกจนถึงมีกำรทำสัญญำ Joint
Venture Agreement รวมทั้งมีกำรแก้ไขเงื่อนไขบำงประกำรในกำรบันทึกควำมเข้ำใจ
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2553 บริ ษทั ได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลง (MOA) 4 ฝ่ ำย 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)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมศึกษำควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรมและกำรลงทุนพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน้ ำฮัจยี
8. สิ นทรัพย์ ที่อำจเกิดขึน้
8.1 กำรรั บ เงิ น สำหรั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยศึ ก ษำควำมเหมำะสมด้ ำ นวิ ศ วกรรมและกำรศึ ก ษำ EIA โครงกำรไฟฟ้ ำ
พลังนำ้ ฮัจยี จำนวน 4.42 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ หรื อ ประมำณ 145.03 ล้ำนบำท (ใช้อตั รำแลกเปลี่ยนซื้ อถัวเฉลี่ย ณ วันที่
30 ธันวำคม 2557 จำนวน 1 เหรี ยญสหรัฐ เท่ำกับ 32.8128 บำท) จำก Project Company
กำรรับเงินสำหรับกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรที่ได้รับกำรเห็นชอบจำก Management Committee
ของโครงกำรไฟฟ้ ำพลังน้ ำฮัจยี ซึ่ งสำมำรถเรี ยกชำระจำก Project Company ได้ในภำยหลังเมื่อมีกำรจัดตั้ง Project
Company ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจำนวนเงิน 26.52 ล้ำนบำท (ประมำณ 0.81 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ)
จำกกำรประชุม ระหว่ำง กฟผ. กับ บริ ษทั Sinohydro ซึ่ งเป็ นผูร้ ่ วมทุน ระหว่ำงวันที่ 2 - 10 สิ งหำคม 2549
โดยทั้ง สองฝ่ ำยแบ่ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรพัฒ นำโครงกำรร่ ว มกัน รวมทั้ง ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จำกงำนใน
ควำมรับผิดชอบนั้น สำมำรถเรี ยกชำระจำก Project Companyได้ในภำยหลังกำรจัดตั้ง Project Company และต่อมำ
กระทรวงพลังงำนให้ควำมเห็ นชอบให้บริ ษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรโครงกำรสื บต่อจำก
กฟผ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2551
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8.2 กำรรั บ เงิ น ส ำหรั บ กำรจ่ ำ ยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรพั ฒ นำโครงกำรที่ ไ ด้ รั บ กำรเห็ น ชอบจำก Management
Committee ของโครงกำรไฟฟ้ ำพลังน้ำสำละวินตอนบน (มำยตง) ซึ่ งสำมำรถเรี ยกชำระจำก Project Company ได้ใน
ภำยหลังเมื่อมีกำรจัดตั้ง Project Company ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็ นจำนวนเงิน 375.33 ล้ำนบำท (ประมำณ 11.44
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ)
ตำมบันทึกควำมเข้ำใจเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2553 บริ ษทั ได้ร่วมลงนำมเพื่อร่ วมกันพัฒนำโครงกำร 3 ฝ่ ำย
ตกลงแบ่งควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำโครงกำรร่ วมกัน รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นจำกงำนในควำมรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่ ำย ซึ่ งสำมำรถเรี ยกชำระจำก Project Company ได้ในภำยหลังเมื่อมีกำรจัดตั้ง Project Company ตำมที่กล่ำวไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 7.1
8.3 กำรรั บ เงิ นส ำหรั บ กำรจ่ ำยค่ ำ ใช้ จ่ำ ยในกำรพัฒ นำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ พลั งควำมร้ อนกวำงจิ ที่ ผ่ ำ นกำร
ตรวจสอบโดยบริ ษทั บัญชี ที่มีชื่อเสี ยงระดับสำกลและ Ministry of Industry and Trade (MOIT) ยอมรับตำมเงื่อนไข
ของสัญญำ BOT จะถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนรำคำโครงกำร (Project’s investment capital) โดยจะนำไปรวมเป็ น
ทุนจดทะเบียน BOT Company และใช้ในกำรลงทุนภำยหลังจำกกำรลงนำมสัญญำเงินกู้ (Financial Close) แล้วเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็ นจำนวนเงิน 52.35 ล้ำนบำท (ประมำณ 1.60 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ)
ตำมบันทึ กควำมเข้ำใจเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557 บริ ษทั ร่ วมลงนำมกับ Ministry of Industry and Trade
(MOIT) ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 7.2
9. หนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นจำกงำนโครงกำรไฟฟ้ ำพลังน้ ำฮัจยี เป็ นค่ำใช้จ่ำยก่อน
มีกำรจัดตั้งบริ ษทั เป็ นจำนวนเงิน 80.862 ล้ำนบำท
โดยให้บริ ษทั คื นเงิ นให้ กฟผ. เมื่อมีกำรจัดตั้ง Project Company และเรี ยกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้ นหลังมีกำร
จัดตั้ง Project Company โดยให้ชำระเมื่อบริ ษทั มีควำมพร้อมในกำรจ่ำยเงิน
10. ภำระผูกพัน
บริ ษทั มีภำระผูกพันที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ดังนี้
10.1 สั ญญำซื้ อจ้ ำง
สัญญำจ้ำงที่ปรึ กษำจำนวน 7 สัญญำ วงเงินตำมสัญญำประมำณ 341.91 ล้ำนบำท จำนวนเงินคงเหลือตำม
สัญญำประมำณ 277.40 ล้ำนบำท
10.2 สั ญญำคำ้ ประกัน
สัญญำค้ ำประกันเงินลงทุน (Standby letter of credit : SBLC) ในบริ ษทั ไฟฟ้ำน้ ำเงี้ยบ 1 จำกัด ระหว่ำงบริ ษทั
กับ เจ้ำหนี้เงินกู้ (Lender) อำยุ 1 ปี (สิ้ นสุ ดวันที่ 26 สิ งหำคม 2558) วงเงินรวมจำนวน 72.51 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ โดยมีเงิน
ฝำกประจำค้ ำประกัน จำนวน 49.141 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6.6
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10.3 สั ญญำจำนำหุ้น
กำรจำนำหุน้ ในบริ ษทั ไฟฟ้ำน้ ำเงี้ยบ 1 จำกัด
บริ ษทั ไฟฟ้ ำน้ ำเงี้ยบ 1 จำกัด ได้รับสิ นเชื่ อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อนำมำใช้เป็ นเงินทุนสนับสนุนกำรดำเนิ น
โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำพลังน้ ำในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำวในปี 2557 โดยได้เข้ำทำสัญญำ
ข้อตกลงร่ วม (Common Terms Agreement) ฉบับลงวันที่ 15 สิ งหำคม 2557 และเอกสำรเกี่ ยวกับกำรให้สินเชื่ อที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ (เรี ยกรวมกันว่ำ “เอกสำรทำงกำรเงิน”) กับสถำบันกำรเงินซึ่ งเป็ นคู่สัญญำภำยใต้เอกสำรทำงกำรเงินนั้น
โดยเอกสำรทำงกำรเงินได้กำหนดเงื่อนไขให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไฟฟ้ำน้ ำเงี้ยบ 1 จำกัด จำนำหุ น้ ทั้งหมดที่ผถู ้ ือหุ น้ ถืออยู่
ในบริ ษทั ไฟฟ้ ำน้ ำเงี้ยบ 1 จำกัด และวำงหลักประกันสิ นเชื่ อเป็ นสิ ทธิ ในเงินปั นผล และสิ ทธิ อื่น ดอกผลและผลประโยชน์
ทั้งหมดอันเกิดจำกหุน้ ดังกล่ำวไว้แก่สถำบันกำรเงินผูใ้ ห้กูข้ องบริ ษทั ไฟฟ้ ำน้ ำเงี้ยบ 1 จำกัด และเจ้ำหนี้ มีประกันรำยอื่น
ดังนั้น บริ ษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด จึงได้เข้ำทำสัญญำจำนำหุน้ ของบริ ษทั ฉบับลงวันที่ 15 สิ งหำคม 2557 กับ
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) (ในฐำนะตัวแทนหลักประกันตำมกฎหมำยลำว มี อำนำจกระทำกำรแทนเจ้ำหนี้ มี
ประกัน) โดยตกลงจำนำหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั ไฟฟ้ ำน้ ำเงี้ ยบ 1 จำกัด ที่ บริ ษทั ถืออยู่ไว้แก่ตวั แทนหลักประกันตำม
กฎหมำยลำว (กระทำกำรในนำมเจ้ำ หนี้ มีประกัน) กำรจำนำหุ น้ นี้ จะไถ่ถอนได้ก็ต่อเมื่อได้มีกำรชำระหนี้ มีประกันแก่
เจ้ำหนี้มีประกันครบถ้วนทั้งหมดแล้วตำมข้อกำหนดของเอกสำรทำงกำรเงิน
11. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2558 บริ ษทั ได้รับชำระเงินค่ำหุน้ เพิ่มทุนจำก กฟผ. จำนวน 1,746 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่
4 กุมภำพันธ์ 2558 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำว จำนวน 174.60 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 10 บำท ทำให้บริ ษทั มี
ทุนจดทะเบียนมูลค่ำ 6,108 ล้ำนบำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 610.80 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท และชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
12. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2558

(นำยสุ นชัย คำนูณเศรษฐ์)
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
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ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ส�ำหรับปีบัญชี 2557 โดย
มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี 2557 เป็นเงิน 200,000
บาท ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 300,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมการจัดท�ำงบการเงินฉบับค�ำแปลภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท

