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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์หลักของบริษัท

Vision, Mission, Corporate Values, Goals and Strategies of the Company
วิิสััยทััศน์์

พัันธกิิจ

เป็็นองค์์กรชั้้�นนำำ�เพื่่�อการลงทุุน
ในธุุรกิิจพลัังงานและธุุรกิิจ
เกี่่ย
� วเนื่่อ
� งในต่่างประเทศที่่ไ� ด้้รัับ
ความเชื่่�อถืือในระดัับสากล

• พั ัฒนา จััดหา ลงทุุน ร่่วมลงทุุน ธุุรกิิจด้้านพลัังงานไฟฟ้้า
และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องในต่่างประเทศ เพื่่�อเสริิมสร้้างความ
มั่่�นคงให้้ประเทศไทย
• ส ร้้างผลตอบแทนและมููลค่่าเพิ่่�มที่่�เหมาะสมให้้แก่่องค์์กร 
และ กฟผ.
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล ใส่่ใจสัังคม
เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อมในประเทศที่่�ไปลงทุุน

Vision

Mission

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

•	To develop, acquire, invest and co-invest in electricity
business and related businesses overseas in order to
enhance energy stability of Thailand
•	To generate the appropriate return on investment and
value added for the Company and for EGAT
•	To operate the sustainable business with good
governance, and with care for society, economy and
environment of the countries in which EGATi has
invested

ค่่านิิยมองค์์กร
Corporate Core Values
ตื่่น� ตััว คิิดและกล้าเปลี่่ย� นแปลงอย่างรวดเร็็ว ทัันกาลและ
ตลอดเวลา เพื่่�อพััฒนาองคกรใหดีีขึ้้�นอย่างตอเนื่่�อง
โดยไม่ย่อทอ ไม่หมดกํําลัังใจที่่�จะตอสููกัับปัญหาและ
อุุปสรรค
ปฏิิบัติั งิ านอย่างทุุม่ เทและเสีียสละเพื่่อ� องคกร ตระหนัักถึงึ
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรมของคููค่ า้ โดยวิิธีีการโน้มน้าว
เจรจา ตอรองเพื่่�อผลสํําเร็็จทางธุุรกิิจ

ENERGETIC

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

GOAL ORIENTED

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

มีีวิินััยในการทํํางาน ปรัับปรุุงพััฒนาตนเอง มุุ่งเน้น
คุุณภาพของงาน และสํํานึึกในหน้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ
ACCOUNTABILITY

มีีความเชื่่อ� มั่่น� ในองคกร เพื่่อ� นรวมงานและทีีมงาน ยอมรัับ
ในความคิิดเห็็น วิิธีีการทํํางาน ตลอดจนความสามารถ
ของแตละบุุคคลที่่�แตกตางกัันเพื่่�อความสมบููรณ และ
แข็็งแกรงของทีีม พรอมทั้้�งมีีความสามััคคีีปรองดอง
มุุ่งสูู่เป้าหมายเดีียวกััน
ปฏิิบััติิหน้าที่่� โดยยึึดถืือความถููกตองตามระเบีียบวิินััย
จรรยาวิิชาชีีพ  ด้วยความซื่่�อสััตยสุุจริิต  โปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได้้

TRUST & TEAM

INTEGRITY

Maintain work discipline; adopt self-improvement;
focus on quality of work; and being conscious of
work responsibility.
Have trust in Organization and colleagues and
teams; respect different opinions, working methods,
capability of each person to strive for work perfection
and team build-up with harmony and sharing
a common goal.
Perform duties by adhering to the correctness,
discipline, and professional ethics with honesty,
transparency, and verifiability.

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
EGATi
ระยะสั้้�น
Corporate Target
(ปีี 2563 - 2565)
Short-Term
(2020 - 2022)

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

ระยะยาว
(ปีี 2568 - 2572)
Long-Term
(2025 - 2029)

1. อั
 ัตราผลตอบแทน
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE)

6.95%

5.95%

9.69%

2. อั
 ัตราผลตอบแทน
จากสิินทรััพย์์ (ROA)

5.26%

4.59%

7.41%

3. ก
 ารเติิบโตของรายได้้
Revenue Growth
4. สััดส่่วนการลงทุุน
Proportion of Investment

21.68% ต่่อปีี/per year
• Return 63%
• Security 37%

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

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

Message from the Chairman
ในปีี 2563 ที่่ผ่� า่ นมา นัับเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายของบริิษัท ก
ั ฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล
จำำ�กัั ด (บริิ ษัั ท ) ท่่ า มกลางสถานการณ์์ เ ศรษฐกิิ จถ ดถอย ประกอบกัั บ สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรุุนแรงในทุุกประเทศทั่่�วโลก จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว บริิษััทปรัับ
กระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรอบคอบ ตลอดจนปรัับเปลี่่ย� นกลยุุทธ์ก์ ารดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษัทั ให้้มีีความเหมาะสมและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้ตามเป้้าหมาย
ผลกระทบจาก COVID-19 ทำำ�ให้้ราคาถ่่านหิินตกต่ำำ�� ส่ง่ ผลให้้รายได้้จากบริิษัท 
ั Adaro
Indonesia ลดลง ขณะเดีียวกัันปีี 2563 เป็็นปีีน้ำำ��แล้้ง ทำำ�ให้้บริิษััทไฟฟ้้าน้ำำ�� เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
มีีรายได้้ต่ำำ��กว่า่ เป้้าหมาย อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยการบริิหารงานและการทำำ�งานอย่่างรอบคอบ
โปร่่งใส และการปรัับวิิธีีการทำำ�งาน ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถดำำ�เนิินงานได้้สำำ�เร็็จลุุล่่วงตาม
แผนงาน โดยบริิษัทั ได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. ให้้เสนอขออนุุมัติั ลิ งทุุน
ในโครงการใหม่่ 4 โครงการจากกระทรวงพลัังงาน ได้้แก่่ โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์บนทุ่่�นลอยน้ำำ��ในไต้้หวััน โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3 ในสาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาว โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ ในสาธารณรััฐ
สัังคมนิิยมเวีียดนาม และธุุรกิิจที่่�เป็็นนวััตกรรมอีีก 1 โครงการ  และนอกจากนี้้� บริิษััท
ยัังสามารถรัักษาอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินจาก  TRIS Rating ในระดัับ AAA
และ S&P Global Ratings ในระดัับ BBB+ จััดอยู่่�ในกลุ่่�ม Investment Grade แสดงถึึง
ความสามารถในการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยยึึดหลัักความคุ้้�มค่่า ดำำ�เนิินการ
ตามกฎหมาย โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้
ในนามของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานบริิษััท  ผมขอขอบคุุณผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนทุุกท่่านที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััท  และ
มอบความไว้้วางใจในการขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทด้
ั ว้ ยดีีเสมอมา บริิษัทั เชื่่อ� มั่่น�
อย่่างยิ่่ง� ว่่า บริิษัทจ
ั ะดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปอย่่างรอบคอบ ให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์โลก
ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
และจะนำำ�พาบริิษัทั เติิบโตและก้้าวสู่่�ความเป็็นบริิษัทชั้้
ั น� นำำ�ในระดัับสากลด้้านธุุรกิิจพลังั งาน
และธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�องอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน สร้้างคุุณค่่าแก่่ประเทศชาติิ สัังคม และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในทุุกภาคส่่วนต่่อไป

(นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร)

ประธานกรรมการ
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่�น
่ แนล จำำ�กััด

The year 2020 was a challenging time for EGAT
International Co., Ltd. (EGATi). Amidst the economic
recession coupled with the spread of COVID-19 pandemic,
the businesses worldwide suffered tremendously. To cope
with the situation, EGATi had carefully modified its business
process and changed strategies in business operation to
be appropriate and to achieve business continuity so as
to reach its goal successfully.
As an impact of COVID-19 pandemic, the coal price
has become lowered resulted in the declining income of
Adaro Indonesia Co., Ltd. At the same time, the draught
in the year 2020 had a negative effect on the revenue of
Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC) which fell
below target. However, with its discretion and transparency
in management and operation and the change of working
procedure, EGATi was able to achieve its work plan. The
investment in 4 new projects, namely, Floating Solar
Power Plant Project in Taiwan, Nam Ngum 3 Hydropower
Project in Lao People’s Democratic Republic, Quang Tri
Thermal Power Plant Project in the Socialist Republic of
Vietnam and an involving innovative business project was
approved by EGAT Board of Directors to propose for approval of Ministry of Energy. Moreover, EGATi could maintain
its credit rating of AAA assigned by TRIS Rating Co., Ltd. and BBB+ in the investment grade by S&P Global Ratings
representing its efficiency in management based on the cost-effectiveness, lawfulness, transparency and verifiability.
On behalf of EGATi Board of Directors, the Management and employees, I wish to thank all stakeholders for their
constant support and their confidence in the operation of the Company. I believe that the Company will conduct its
operation with discretion in accordance with governance and social responsibility to cope with the changing situation
of the world. The successful operation will lead to business growth and development to be a world-class leading
company in energy and related business with stability and sustainability and to be a company which is of value to the
country, society and stakeholders.
(Mr. Boonyanit Wongrukmit)
Chairman,
EGATi Board of Directors
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

คณะกรรมการบริิษัท 
ั ในคราวประชุุมครั้้ง� ที่่� 1/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้้มีีมติิให้้ปรัับปรุุงคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริิหารความเสี่่�ยง โดยแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�ด้้านการตรวจสอบและด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงออกจากคณะเดีียวกััน เพื่่�อ
ความเหมาะสมและความเป็็นอิิสระในการสอบทานการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ของบริิษััท ทั้้�งนี้้�ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้้วยกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้แก่่
1. นายวิิจัักษณ์์ อภิิรักษ์
ั ์นัันท์์ชััย
2. นายเริิงชััย คงทอง
3. นางสาวชููศรีี เกีียรติิขจรกุุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีีผู้้�จััดการส่่วนตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่ด้� ้วยความรู้้� ความสามารถ ความระมััดระวััง รอบคอบตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�กัับดููแลการตรวจสอบและการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า บริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปตามหลัักการบััญชีีที่่รั� ับรองทั่่�วไป เชื่่�อถืือได้้ และ
การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง นโยบายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

The Board of Directors agreed in the meeting of 1/2020 on 21 January 2020 to
modify the structure of the Committee on Audit and Risk Management by separating
risk management from auditing for the purpose of appropriateness and independence
in reviewing the operation of the Company. The new Audit Committee consists of
3 members as follows:
1. Mr. Vichak
Apirugnunchai
2. Mr. Roengchai Khongthong
3. Ms. Choosri
Kietkajornkul

Chairman
Member
Member

Internal Audit Manger serves as secretary of the Audit Committee.
The Audit Committee has performed the work in supervising audit and internal
control as assigned by the Board of Directors with proficiency and discretion to ensure
that the Company has conducted the business with efficiency and effectiveness.
Its financial reports and disclosure of information are reliable and in accordance with
the generally recognized accounting principles and the operation complies with law,
rules and regulations, requirements, orders and related policies.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 9 ครั้้�ง และในการประชุุมทุุกครั้้�งจะมีีฝ่่ายบริิหารของบริิษััท
เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อรายงานข้้อมููลและตอบข้้อซัักถาม รวมทั้้�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุมในวาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�ง
ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีีการจััดทำำ�รายงานเสนอคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส สรุุปสาระสำำ�คััญ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ดัังนี้้�
1. ส อบทานรายงานทางการเงิินรายเดืือน รายไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�ปีขี องบริิษัท ร
ั วมทั้้�งผลการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับ
ฝ่่ายบริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี  และผู้้�ตรวจสอบภายใน โดยพิิจารณาในประเด็็นที่่�สำำ�คััญและให้้ข้้อคิิดเห็็นที่่�เป็็นประโยชน์์
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายงานทางการเงิินจััดทำำ�ขึ้้�นตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่สำ� �คั
ำ ัญอย่่างเพีียงพอ เชื่่�อถืือได้้
2. สอบทานการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในโดยพิิจารณากระบวนการดำำ�เนิินการของบริิษััท มีีแนวทางการ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�ชััดเจน มีีการประเมิินความเสี่่�ยงรายโครงการ วิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่�ยง จััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยง
กำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบชััดเจน มีีการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ เหมาะสม การประเมิินผลการควบคุุมภายในและการจััดทำำ�
รายงานเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลััง ว่่าด้้วยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการควบคุุมภายในสำำ�หรัับ
หน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2561
3. ให้้คำำ�ปรึึกษา ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะแก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน ให้้หน่่วยงานมีี
การติิดตามและรายงานความก้้าวหน้้า มีีแผนงานชััดเจน มีีการบริิหารความเสี่่�ยง และมีีแผนหรืือมาตรการเพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามระเบีียบ คำำ�สั่่�ง
ข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. กำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายในโดยพิิจารณาและอนุุมััติิแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2564 รวมถึึงการปรัับปรุุงแผนฯ
ปีี 2563 พร้้อมทั้้�งให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการตรวจสอบเพื่่�อให้้การตรวจสอบมีีความเหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น
5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส รวมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขตาม
ข้้อเสนอแนะอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  ประสิิทธิิผล การรายงานทาง
การเงิินถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ และมีีการปฏิิบััติิตามระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบััตรการตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ายัังคงมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมสาระสำำ�คััญ
อย่่างครบถ้้วน
7. จัดั ทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาสและรายงานประจำำ�ปีี เสนอคณะกรรมการบริิษัท 
ั
EGATi
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ในปีี 2563 บริิษัทมีีก
ั ารบริิหารความเสี่่ย� ง ระบบควบคุุมภายใน และการกำำ�กับั ดููแลที่่ดีี 
�
มีีประสิิทธิิภาพ รายงานทางการเงิินแสดงผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป การดำำ�เนิินงาน
เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความเห็็น ข้้อเสนอแนะอย่่างเป็็นอิิสระ
แก่่ฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปโดยเกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

(นายวิิจัักษณ์์ อภิิรัักษ์์นัันท์์ชััย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Report of the Audit Committee
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In 2020, the Audit Committee held 9 meetings. In each meeting, the Management was present to give information
and answer the questions. The Company’s auditor also attended the meetings in the relevant agenda. The Audit
Committee reported to the Board of Directors quarterly. The significant issues can be summarized as follows:
1. Review with the Management, auditor and internal auditor, of the monthly and quarterly financial reports and
annual financial statements particularly important issues to give useful recommendations to ensure that the
financial reports have been prepared in accordance with acceptable accounting principles, having appropriate
internal control system, and adequate, reliable important information disclosure
2. Review of risk management and internal control to consider if the operation process includes the clear risk
management guidelines. Review of risk assessment for each project, risk factors analysis, risk management
plan and responsible persons. Review of the sufficiency and appropriateness of internal control system  and
reporting process in accordance with the Internal Control Standard for Government Agency, B.E. 2561 (2018)
3. Giving advice, comments and recommendations to different units of the Company to improve efficiency of the
operation. Requesting the monitored unit to report their progress, to have a clear work plan and risk management,
and plans or measures to reduce risk to meet the target. Overseeing the compliance with relevant rules and
regulations, orders, requirements and law
4. Oversight of the Internal Audit Office. Approving an annual audit plan for 2021. Improvement of the 2020 audit
plan and giving advice for the appropriateness of auditing
5. Review of the quarterly internal audit reports. Following-up the performance and improvement in accordance
with the recommendations consistently to ensure the efficiency and effectiveness of the operation,
the correctness and reliability of financial reports and the compliance with relevant law and regulations
6. Review of the appropriateness of Charters of the Internal Audit to ensure its complete coverage of significant
issues
7. Preparation of the quarterly and annual Report of the Audit Committee submitted to EGATi Board of Directors.
The Audit Committee believes that throughout the year 2020, the Company has maintained efficient and
effective risk management process, internal control system and good governance practices. Its financial statements
were also prepared in accordance with generally accepted accounting principles and were presented with adequate
information disclosure. The Company also operated in compliance with laws, rules and regulations and relevant
policies. In discharging their duties, members of the Audit Committee expressed their opinions independently and
provided straightforward recommendations to the Management and concerned parties to ensure the maximum
benefit for all concerned parties.

(Mr. Vichak Apirugnunchai)

Chairman of the Audit Committee
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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาแผน
ประเมินผล และบริหารความเสี่ยง

Report of the Planning Performance, Evaluation and
Risk Management Committee
บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง โดยกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ในการกำำ�กัับดููแลพิิจารณา กลั่่�นกรอง การจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานและเกณฑ์์การวััดผลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทและกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ หรืือรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา รวมทั้้�งสอบทานนโยบาย
และระบบควบคุุม เพื่่�อประเมิินการบริิหาร การควบคุุมและรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งคณะกรรมการพิิจารณาแผน
ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วยกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้แก่่
1. นายเติิมศัักดิ์์� สุุขวิิบููลย์์
2. นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รักมิ
ั ิตร
3. นายณััฏฐวุุฒิิ โพธิิสาโร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีีรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ - พััฒนาธุุรกิิจ ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการ  และผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผนและบริิหารการลงทุุน
ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

The Planning Performance Evaluation and Risk Management Committee is appointed to be
responsible for overseeing and scrutinizing the preparation of the work plan and evaluation criteria for
operation of the Company and performance of the President or Acting President prior to submitting to the
Board of Directors for consideration. The Committee is also responsible for verifying policy and control
system for evaluation of the management, control and reporting of the result of the risk management.
The Planning Performance, Evaluation and Risk Management Committee comprises 3 experts, namely:
1. Mr. Toemsak
2. Mr. Boonyanit
3. Mr. Nuttavudh

Sukhvibul
Wongrukmit
Photisaro

Chairman
Member
Member

Senior Executive Vice President - Business Development serves as Secretary. Vice President Corporate Planning and Portfolio Management Division serves as Assistant Secretary.
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In 2020, the Committee held 5 regular meetings. Members of the management relevant to the items
on the agenda were invited to attend the meeting to give information and answer to the questions raised in
the meetings. Significant issues are as follows:
ในปีี 2563 คณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยงได้้มีีการประชุุมเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งสิ้้�น 5 ครั้้�ง
ในการประชุุมจะเชิิญผู้้�บริิหารของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุม เพื่่�อรายงานข้้อมููลและตอบข้้อซัักถามตามวาระการประชุุม
โดยสรุุปสาระสำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ดัังนี้้�
1. พิิจารณากลั่่�นกรองการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานและเกณฑ์์การวััดผลการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั และกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่
หรืือรัักษาการกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ ก่อ่ นนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณา โดยกำำ�หนดให้้มีีเป้้าหมายและแผนการ
ดำำ�เนิินงานสอดคล้้องตามแผนธุุรกิิจของบริิษััทที่�ว่ างไว้้ รวมทั้้�งกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการวััดผลการปฏิิบััติิงานตาม
เป้้าหมาย โดยมีีมาตรฐานและหน่่วยวััดที่่ชั� ดั เจน สามารถประเมิินผลได้้ตามกรอบระยะเวลาที่่เ� หมาะสม
2. พิิจารณาอนุุมััติิแผนการบริิหารความเสี่่�ยงตามหลัักการ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) และสอดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจของบริิษััท โดยพิิจารณา
กระบวนการดำำ�เนิินการของบริิษัทั ให้้มีีแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� งที่่ชั� ดั เจน มีีการระบุุและประเมิินความเสี่่ย� งในแต่่ละ
กลยุุทธ์์ และจััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างชััดเจน เพีียงพอ เหมาะสม
3. ให้้คำำ�ปรึึกษา ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะแก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน ให้้หน่่วยงาน
มีีการติิดตามและรายงานความก้้าวหน้้า มีีแผนงานชััดเจน มีีการบริิหารความเสี่่�ยง และมีีแผนงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
คณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยงมีีความเห็็นว่่า ในปีี 2563 บริิษััทมีีการบริิหารความเสี่่�ยง
ระบบควบคุุมภายใน และการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี มีีประสิิทธิิภาพ การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่ย� งได้้ให้้ความเห็็น ข้้อเสนอแนะอย่่างเป็็นอิิสระ เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงาน
เป็็นไปโดยเกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

(นายเติิมศัักดิ์์� สุุขวิิบููลย์์)
ประธานกรรมการ

1. S crutinizing the preparation of work plan and evaluation criteria for the operation of the Company
and performance of the President or Acting President prior to submitting to the Board of Directors
for consideration. For the preparation of work plan, its goal and implementation had to be consistent
with the Company’s business plan including the evaluation criteria which had a clear, standard
measurement for evaluation within an appropriate timeframe.
2. Approve risk management plan based on Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) and in line with EGATi
business plan with consideration of working procedure of the Company to have the clear
guidelines for risk management. Risk identification and risk assessment of each strategy have
to be clear, sufficient and appropriate in risk management plan.
3. Giving advice, comments and recommendations to different units of the Company to improve
efficiency of the operation. Requesting the monitored unit to report their progress, to have a clear
work plan and risk management, and plans or measures to reduce risk to meet the target.
The Planning Performance Evaluation and Risk Management Committee believes that throughout
the year 2020, EGATi maintained efficient and effective risk management process, internal control system
and corporate governance practices. EGATi operated in compliance with law, rules and related policy.
In discharging their duties, members of the Planning Performance Evaluation and Risk Management Committee
expressed their opinions independently and provided straightforward recommendations to the management
and concerned parties to ensure the maximum benefit for all concerned parties.

(Mr. Toemsak Sukhvibul)

Chairman of the Planning Performance Evaluation
and Risk Management Committee
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รายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน
Report from the Investment Management Committee

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริิหารการลงทุุนของบริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด ประกอบด้้วย
กรรมการจำำ�นวน 4 ท่่าน ซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััท ได้้แก่่
1.
2.
3.
4.

นายหร่่อหยา
นายเติิมศัักดิ์์�
นายบุุญญนิิตย์์
นายสัันติิชััย

จัันทรััตนา
สุุขวิบูิ ูลย์์
วงศ์์รัักมิิตร
โอสถภวภููษิิต

As of December 31, 2020, the Investment Management Committee of EGAT International Company Limited
(EGATi) consists of 4 directors who were appointed from the Board of Directors, namely;
1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

คณะกรรมการบริิหารการลงทุุนได้้รับั การแต่่งตั้้ง� จากคณะกรรมการบริิษัทั ให้้กำำ�กับั ดููแลการลงทุุนของบริิษัท 
ั โดยคณะกรรมการ
บริิหารการลงทุุนมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายการลงทุุน ร่่วมทุุน และติิดตามผลการลงทุุน
ของบริิษััท รวมทั้้�งพิิจารณากลั่่�นกรองการลงทุุนให้้เชื่่�อมโยงและสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจและเป้้าหมายตามแผนธุุรกิิจ
ของบริิษัท พร้
ั อ้ มทั้้ง� พิิจารณาปััจจััยความเสี่่ย� ง มาตรการบริิหารความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น�  รวมถึงึ งบประมาณการลงทุุน ผลตอบแทน
ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับและผลประโยชน์์อื่่�น ๆ จากการลงทุุนเพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนแก่่บริิษััท 
ในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารการลงทุุนจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 5 ครั้้�ง และคณะกรรมการได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครบถ้้วน
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท  โดยมีีการตรวจสอบ ติิดตาม ประเมิินผลและรายงานผลของโครงการต่่อ
กรรมการบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งยัังพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ อย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วน รอบคอบ ระมััดระวััง มีีการอภิิปรายซัักถาม
และให้้ความเห็็นอัันเป็็นไปโดยอิิสระ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วนตามหลัักธรรมาภิิบาล

(นายหร่่อหยา จัันทรััตนา)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริิหารการลงทุุน

Mr. Roya
Mr. Toemsak
Mr. Boonyanit
Mr. Santichai

Juntaratana
Sukhvibul
Wongrukmit
Osotpavapusit

Chairman
Director
Director
Director and Secretary

The Investment Management Committee is appointed by the Board of Directors to oversee company investment.
The committee has the responsibility and duty for establishing a joint venture investment policy, tracking investment
performance as well as selecting investment in line with the vision, mission and goals according to the company
business plan. Furthermore, the Investment Management Committee has considered investment risk factors, measures
to manage or mitigate potential risks, investment budget, returns and other benefits from investment to create a stable
and sustainable growth to the Company.
In 2020, five Investment Management Committee meetings were held and the committee has carried out all
duties as assigned by the Board of Directors. The members have reviewed, followed up, evaluated and reported the
Company’s investment projects consecutively, considered various matters carefully, cautiously, discussed and gave
opinions independently for the best interest of the Company and stakeholders according to good governance principles.

(Mr. Roya Juntaratana)

Chairman of the Investment Management
Committee
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
Nature of Business

ในฐานะที่่�เป็็นบริิษััทในเครืือของ กฟผ. มีีพัันธกิิจในการ
ลงทุุนเกี่่ย� วกัับพลัังงานในต่่างประเทศ โดยการแสวงหาโครงการ
ที่่�มีีศัักยภาพ เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้องค์์กร  และส่่งคืืนกลัับมา
ที่่� กฟผ. และประเทศไทย นอกจากนี้้�ก็็ยัังมองอนาคตที่่มีีก
� าร
เปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีีอย่่างสููง โดยแสวงหาโครงการใน
อนาคตเพื่่�อให้้มีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนด้้วย
ในส่่ ว นของโครงการในประเทศเพื่่� อ นบ้้ า น บริิ ษัั ทมีี
เครืือข่่ายและได้้รัับการสนัับสนุุนจากภาครััฐ จึึงมีีการลงทุุนใน
กิิจการด้้านพลัังงานในประเทศเพื่่�อนบ้้าน หรืือกลุ่่�มประเทศ
CLMVI อัันประกอบด้้วยราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาว สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม และสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย
ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น การร่่ ว มทุุ น ระหว่่ า งภาครัั ฐ กัั บ ผู้้�ร่่ ว มทุุ น ที่่� มีี
ศัักยภาพรายอื่่น� ๆ เพื่่อ� รองรัับพัันธกิิจด้า้ นการเติิบโต และรัักษา
เสถีียรภาพของค่่าไฟฟ้้าในประเทศไทย และเป็็น Energy Hub
ของเอเชีียอาคเนย์์ในอนาคต 
บริิษัทมีี
ั สถานะเป็็นบริิษัทั ลงทุุน (Holding Company) โดยการจััดตั้้ง� บริิษัทั ในเครืือร่่วมกัับผู้้�ร่ว่ มทุุนในต่่างประเทศ เพื่่อ� ลงทุุน
ในโครงการด้้านพลัังงานและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องในต่่างประเทศเท่่านั้้�น
บริิษััทได้้จััดทำำ�แผนธุุรกิิจเพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางและกรอบการดำำ�เนิินงานในระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว พร้้อมทั้้�งมีี
การทบทวนปรัับปรุุงแผนการลงทุุนให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ตลอดมา มีีการทบทวนวิิสััยทััศน์์และจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของ
พัันธกิิจ รวมถึึงคััดกรองโครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างพััฒนาและนำำ�มาศึึกษาความเหมาะสมในการลงทุุนเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับพัันธกิิจ
และนโยบายของ กฟผ.
โดยปััจจุุบัันบริิษััทดำำ�เนิินการลงทุุนแล้้ว 2 โครงการ ดัังนี้้�
• บริิษััท Adaro Indonesia (AI) สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย
• บริิษััทไฟฟ้้าน้ำำ�� เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด (NNP1PC) สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา ดัังนี้้�
• โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม
• โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3 สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
• โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��สาละวิินตอนบน (มายตง) สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
• โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนทุ่่�นลอยน้ำำ�� ในไต้้หวััน

Nature of Business
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As an affiliate of EGAT, the mission of EGATi is oversea investment in energy related business. The Company
will explore potential projects for investment in order to create value for the organization and, consequently, for EGAT
and Thailand. Considering a lot of technological changes in the future, EGATi has tried to seek future projects which
will bring about its sustainable growth.
As the Company has network regarding energy projects of the neighboring countries as well as the support from
the government sector, therefore, the Company has invested in energy business of neighboring countries such as the
CLMVI (Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic, Republic of Union of Myanmar, Socialist Republic of
Vietnam and Republic of Indonesia). The investment is mainly a joint venture between the government and other potential
co-investors. The objective is to support the mission concerning organizational growth , to maintain stability of electricity
tariff of Thailand and to promote the aim of Thailand to become an energy hub of Southeast Asia in the future.
EGATi is a holding company and has an affiliate which is established jointly with the oversea co-investor for
oversea investment in energy projects and related activity.
EGATi’s business plan is prepared to give direction and framework for the short term, medium term and long term
operation. Investment plan is reviewed and revised regularly to be appropriate to the situation. The Company’s vision
is also reviewed whereas the mission is prioritized and the projects under development are screened and studied for
feasibility in investment according to EGAT’s mission and policy.
Presently, EGATi has invested in the following 2 projects:
• PT Adaro Indonesia (AI) in Republic of Indonesia
• Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC)
in Lao People’s Democratic Republic
The following projects are under development:
• Quang Tri Thermal Power Plant Project,
Socialist Republic of Vietnam
• Nam Ngum 3 Hydropower Project,
Lao People’s Democratic Republic
• Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton), Republic of the Union of Myanmar
• Floating Solar Power Plant Project, Taiwan
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Operating Results

1.
2.
3.
4.
5.

การดำำ�เนิินงานตามแผนการลงทุุนในปีี 2563 ที่่ผ่� ่านมา ประกอบด้้วยโครงการที่่�ได้้รัับอนุุมััติิการลงทุุนและโครงการที่่�ได้้รัับ
อนุุมััติิในหลัักการให้้ลงทุุนจากกรรมการบริิษััททั้้�งสิ้้�น 5 โครงการ  และมีีโครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาความเหมาะสมใน
การลงทุุน 1 โครงการ ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. บริิษัทั ไฟฟ้้าน้ำำ�� เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
2. บริิษััท Adaro Indonesia สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย
3. โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม
4. โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3 สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
5. โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนทุ่่�นลอยน้ำำ�� ในไต้้หวััน

1

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

รายละเอียดโครงการ / Project Information

บริษัทไฟฟ้าน้ำ�เงี้ยบ 1 จำ�กัด
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

EGATi 30%

KPN 45%

Nam Ngiep 1 Power Company Limited, Lao People’s Democratic Republic
PT Adaro Indonesia (AI), Republic of Indonesia
Quang Tri Thermal Power Plant Project, Socialist Republic of Vietnam
Nam Ngum 3 Hydropower Project, Lao People’s Democratic Republic
Floating Solar Power Plant Project, Taiwan

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

โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาความเหมาะสมในการลงทุุน
• โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��สาละวิินตอนบน (มายตง) สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา

บริิษััทไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด (บริิษััท  NNP1PC) ได้้รัับ
การจััดตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 12 เมษายน พ.ศ.  2556 เพื่่อ� พััฒนาโครงการ
ไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�น้ำ
� ำ��เงี้้�ยบ 1 ถืือหุ้้�นโดยบริิษัท 
ั KPIC Netherlands B.V.
(KPN) 45% บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (EGATi)
30% และ Lao Holding State Enterprise (LHSE) 25% โรงไฟฟ้้า
ของเขื่่�อนหลัักมีีกำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง 272 เมกะวััตต์์ (136 MW จำำ�นวน
2 unit) ผลิิตไฟฟ้้าขายให้้การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย และ
โรงไฟฟ้้าของเขื่่�อนควบคุุมท้้ายน้ำำ�มีีกำ
� ำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง 18 เมกะวััตต์์
(จำำ�นวน 1 unit) ผลิิตไฟฟ้้าขายให้้การไฟฟ้้าลาว
บริิ ษัั ท  NNP1PC เริ่่� ม เดิิ น เครื่่� อ งเชิิ ง พาณิิ ช ย์์ เ มื่่� อวัั น ที่่�
5 กัันยายน พ.ศ. 2562 ถึึงสิ้้�นปีี 2562 มีีรายได้้ 960 ล้้านบาท 
ในปีี 2563 เป็็ น ปีี น้ำำ��น้้ อ ย ตลอดทั้้� ง ปีี มีี ปริิ ม าณน้ำำ�� เข้้ า เพีียง
3,564 ล้้าน ลบ.ม. ผลิิตไฟฟ้้าไป 995 GWh มีีรายได้้ 2,477 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 มีีปริิมาณน้ำำ� 
� (Effective Storage)
ประมาณ 741 ล้้าน ลบ.ม. หรืือคิิดเป็็น 62% ของปริิมาณน้ำำ�สู
� ูงสุุด
ที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ในการผลิิตไฟฟ้้าได้้
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In 2020, EGATi has conducted its business according to the business plan with one project currently under
feasibility study and five projects have been either approved for investment or approved in principle for investment
from Board of Directors. Details are as follows.

ผลการดำ�เนินงาน

1
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LHSE 25%

ที่่ตั้้
� �ง / Location:

แม่่น้ำำ��เงี้้�ยบ แขวงบอลิิคำำ�ไซ ตอนกลางของสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
Nam Ngiep River, Bolikhamxay Province, Lao People’s Democratic Republic

ชนิิดของเขื่่�อน / Type of Dam:

เขื่่�อนหลััก Storage Dam / Main Dam is Storage Dam.
เขื่่�อนรอง Weir Dam / Re-regulation Dam is Weir Dam.

เชื้้�อเพลิิง / Fuel:

พลัังน้ำำ�� / Water stored in the dams

กำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง / Installed Capacity:

290 เมกะวััตต์์ / 290 MW

มููลค่่าโครงการ / Project Cost:

957 ล้้านเหรีียญ สรอ. / 957 MUSD

เงิินลงทุุนส่่วนของบริิษััท / Equity (EGATi):

94.2 ล้้านเหรีียญ สรอ. / 94.2 MUSD

COD:

5 กัันยายน 2562 / September 5, 2019

Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC) was
established on April 12, 2013 to develop Nam Ngiep 1 Hydropower
Project. NNP1PC is owned by KPIC Netherlands B.V. (KPN)
45%, EGAT International Company Limited (EGATi) 30%, and
Lao Holding State Enterprise (LHSE) 25%. The main powerhouse
has 272 MW installed capacity (136 MW x 2 Units) and all energy
produced is sold to EGAT. The re-regulation dam has 18 MW
installed capacity and all energy produced is sold to Electricite du
Laos (EDL) for local consumption.   
NNP1PC received Commercial Operation Date (COD)
certificate on September 5, 2019 and earned about 960 MTHB in
2019. In 2020, there was a drought condition and the inflow for this
period was 3,564 MCM, which was quite low. However, NNP1PC
produced 995 GWh in total and earned about 2,477 MTHB. At the
end of 2020, there was 741 MCM effective storage, which was equal
to 62% of maximum effective storage.

เขื่่อ� นหลััก / Main Dam
ปริิมาณน้ำำ�� สููงสุุด / Max. Effective Storage = 1,192 ล้้าน ลบ.ม. / MCM

เขื่่อ� นควบคุุมท้้ายน้ำำ�� / Re-regulation Dam
ปริิมาณน้ำำ�� สููงสุุด / Max. Effective Storage = 4.6 ล้้าน ลบ.ม. / MCM
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บริษัท Adaro Indonesia

2

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

บริิษัท 
ั Adaro Indonesia (AI) เป็็นบริิษัทั หนึ่่ง� ในผู้้�ผลิิตถ่า่ นหิินรายใหญ่่
ที่่� สุุ ด ของสาธารณรัั ฐ อิิ น โดนีีเซีีย มีีเหมืืองถ่่ า นหิิ น อยู่่�ที่่� เ มืืองตัั น จุุ ง
เกาะกาลิิมันั ตัันตอนใต้้ โดยเริ่่ม� ดำำ�เนิินการทำำ�เหมืืองตั้้ง� แต่่ปีี 2535 มีีพื้้�นที่่เ� หมืือง
ประมาณ 33,000 เฮกตาร์์ (206,250 ไร่่)
ปััจจุุบััน เหมืืองถ่่านหิินของ AI มีีทั้้�งหมด 3 เหมืือง ได้้แก่่ Tutupan
Wara และ Paringin ถ่่านหิินของ AI เป็็นที่่�รู้้�จัักในชื่่�อ Envirocoal เนื่่�องจาก
เป็็นถ่่านหิินที่่�มีีไนโตรเจน กำำ�มะถััน และขี้้�เถ้้าต่ำำ��มาก  จััดอยู่่�ในถ่่านหิิน
ประเภทซัับบิิทููมิินััส มีีค่่าความร้้อน (Calorific Value: GAR) ประมาณ
4,000 - 5,000 กิิโลแคลอรีีต่่อกิิโลกรััม ทั้้�งนี้้� ในปีี 2559 บริิษััทได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�น
AI และเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 11.533 คิิดเป็็นมููลค่่าการลงทุุนรวม
325 ล้้านเหรีียญ สรอ.

Adaro Energy

ATA
54.106%

Viscaya
29.194%

Dianlia
5.165%

Companies under Adaro Energy
88.467%

สััดส่่วนผู้ถื้� อื หุ้้�น PT Adaro Indonesia
Shareholder Equity Ratio of PT Adaro Indonesia

Coaltrade
0.002%

EGATi
11.533%

Adaro
Indonesia

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563

ในปีี 2563 AI ผลิิตถ่่านหิินได้้ทั้้�งสิ้้�น 46.8 ล้้านตััน หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 99 ของเป้้าหมายการผลิิตปีี 2563 โดยมีีปริิมาณดิิน
ที่่�ขุุดออกเพื่่�อทำำ�เหมืือง (Overburden Removal) 191.8 Bank Cubic Meter (BCM) ทำำ�ให้้มีีอััตราส่่วนดิินต่่อถ่่านหิินเฉลี่่�ย (Strip
Ratio) เท่่ากัับ 4.1 BCM ต่่อตััน ซึ่่�งดีีกว่่าเป้้าหมายที่่�คาดการณ์์ว่่าจะมีี Strip Ratio อยู่่�ที่่� 4.24 BCM ต่่อตััน ในส่่วนของปริิมาณ
ถ่่านหิินสำำ�รอง (Reserves) ณ สิ้้�นปีี 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 774.3 ล้้านตััน
ทำำ�ให้้ปีี 2563 AI มีีรายได้้จากการขายทั้้�งสิ้้�น 2,211.1 ล้้านเหรีียญ สรอ. ลดลงร้้อยละ 26.5 จากปีีที่่�ผ่่านมา ส่่งผลให้้
กำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563 มีีจำำ�นวน 121.4 ล้้านเหรีียญ สรอ. ลดลงร้้อยละ 45.8 จากปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากสถานการณ์์ Covid-19
ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจชะลอตััวส่่งผลให้้ความต้้องการถ่่านหิินลดลง และกดดัันให้้ราคาถ่่านหิินลดลงตามไปด้้วย สิินทรััพย์ร์ วมในปีี 2563
เท่่ากัับ 2,583.5 ล้้านเหรีียญ สรอ. ลดลงร้้อยละ 11.7 จากปีีที่ผ่่� า่ นมา โดยปััจจััยหลัักมาจากกระแสเงิินสดที่่ล� ดลงจากการจ่่ายเงิินปัันผล
การให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน และการชำำ�ระหนี้้�ธนาคาร เป็็นต้้น หนี้้�สิินรวมในปีี 2563 เท่่ากัับ 1,836.9 ล้้านเหรีียญ สรอ.
ลดลงร้้อยละ 16.2 จากปีีที่ผ่่� ่านมา เนื่่�องจากหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมจากธนาคารลดลง ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี 2563 เท่่ากัับ 746.7 ล้้านเหรีียญ
สรอ. เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.6 จากปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากกำำ�ไรสะสมเพิ่่�มขึ้้�น
ปีี 2563 บริิษััทได้้รัับเงิินปัันผลจาก AI ทั้้�งสิ้้�น 13.02 ล้้านเหรีียญ สรอ. โดยยอดรวมเงิินปัันผลตั้้�งแต่่บริิษััทเข้้าซื้้�อหุ้้�น AI
ในปีี 2559 จนถึงึ ปััจจุุบััน คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 169.06 ล้้านเหรีียญ สรอ.

21

PT Adaro Indonesia,
Republic of Indonesia

PT Adaro Indonesia (AI) is one of the largest coal
mining company operating in Tanjung, South Kalimantan,
Republic of Indonesia, since 1992 with coal mines covering
an area of about 33,000 hectares (206,250 rai).
Currently, AI has three coal mines in operations,
in Tutupan, Wara and Paringin. AI’s coal is named
Envirocoal due to its ultra-low nitrogen, sulfur and ash
contents. From the three mines, AI produces subbituminous coal of medium calorific value between
4,000 - 5,000 kcal/kg GAR. EGATi acquired an 11.533%
stake in AI since 2016 with 325 million US dollars
investment capital.
ที่่ตั้� ง�้ เหมืืองถ่่านหิินของบริิษัทั Adaro Indonesia
Location of PT Adaro Indonesia

Operating Performance in 2020

AI’s coal production up to December 2020 totaled 46.8 million tonnes or equal to 99% of the volume target.
For the total overburden removal volume, AI removed 191.8 million bank cubic meter (BCM) of overburden, with strip
ratio of 4.1 BCM/ton or lower than 4.24 BCM/ton targeted for 2020. While Coal reserves at the year-end stood at
774.3 million tonnes.
AI’s 2020 sale revenues declined 26.5% year-on-year to 2,211.1 million US dollars and the net income was
recorded of 121.4 million US dollars or decreased 45.8% year-on-year. The decline in economic was due to the
pandemic of COVID-19, so the coal demand decreased and the coal price dropped consecutively. Total assets in 2020
dropped 11.7% to 2,583.5 million US dollars, mainly due to decrease in cash and cash equivalents. The decrease
in cash and cash equivalents was mainly attributable to dividend payments to the shareholders, loan disbursement
to related parties, and payments of bank loans. Total liabilities in 2020 dropped 16.2% to 1,836.9 million US dollars,
mainly due to the decrease in AI’s long-term bank loans. Total shareholder’s equity in 2020 increased 1.6% to 746.7
million US dollars due to the increasing retained earnings.
In 2020, AI distributed dividend of 13.02 million US dollars to EGATi, raising cumulative amount of company
dividends received since its acquisition in 2016 to 169.06 million US dollars.
Marketing Performance in 2020
13.0%

0.6%

0.2%

South East Asia
East Asia
South Asia
Oceania

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการตลาดในปีี 2563

ในปีี 2563 AI ขายถ่่านหิินในประเทศร้้อยละ 26 และส่่งออกขายไปยัังต่่างประเทศร้้อยละ 74 ของปริิมาณถ่่านหิินที่่ข� ายทั้้ง� หมด
จำำ�นวน 51.4 ล้้านตััน โดยถ่่านหิินกว่่าร้้อยละ 50 ส่่งขายในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เช่่น สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม
มาเลเซีีย และราชอาณาจัักรไทย รวมถึึงสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย สำำ�หรัับลููกค้า้ ที่่สำ� �คั
ำ ญั ในภููมิภิ าคอื่่น� ๆ เช่่น เอเชีียตะวัันออก และ
เอเชีียใต้้ ได้้แก่่ สาธารณรััฐประชาชนจีีน ญี่่ปุ่่�� น สาธารณรััฐเกาหลีี และสาธารณรััฐอิินเดีีย
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Europe

35.8%

50.5%

In 2020, AI’s coal was delivered to domestic
customer 26% and exported to foreign countries 74%
of 51.4 million tonnes total sales volume. Sales to the
Southeast Asia region, most of which were delivered to
Socialist Republic of Vietnam, Malaysia and Kingdom
of Thailand, so that sales to these regions (including
Republic of Indonesia) accounted for 50% of the
company’s total sales volume. Other countries from
East Asia and South Asia were People’s Republic of
China, Japan,Republic of Korea and Republic of India.
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ

3

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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Quang Tri Thermal Power Plant Project,
Socialist Republic of Vietnam

รายละเอีียดโครงการ

Project Description

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนเชื้้�อเพลิิงถ่่านหิินนำำ�เข้้า ตั้้�งอยู่่�ในเขตเศรษฐกิิจจัังหวััด
กวางจิิ (Quang Tri Economic Zones) อำำ�เภอไห่่ลาง จัังหวััดกวางจิิ ตอนกลางของสาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม มีีขนาดกำำ�ลังั ผลิิต
ติิดตั้้�ง 1,320 เมกะวััตต์์ (2 x 660) มีีประสิิทธิภิ าพการผลิิตไฟฟ้้าเฉลี่่�ยตลอดอายุุการใช้้งาน 30 ปีี ประมาณร้้อยละ 42.41 (Gross
Plant Efficiency - HHV) โดยมีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ในปีี 2568 และปีี 2569 ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� บริิษััทถืือหุ้้�นบริิษััทร่่วมทุุน
ในสััดส่่วนร้้อยละ 40 หรืือคิิดเป็็นเงิินลงทุุนประมาณ 10,752 ล้้านบาท

Quang Tri Thermal Power Plant Project is fueled by imported coal, situated in the Quang Tri Economic Zone
in Hai Lang District, Quang Tri Province, Central Vietnam, with an installed capacity of 1,320 MW (2 x 660 MW). The
plant has a 30-year operating life span with gross plant efficiency (HHV) of about 42.41% and commercial operation
start-up is scheduled for the first unit in 2025 and 2026 for the second unit. EGATi holds a 40% stake in the Project,
representing an investment of 10,752 million baht.

ระยะเวลาก่อสร้าง 52 เดือน
Construction Period – Unit#2 52 months

- ลงนาม SHA
- จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (BOT Company)

บริษท
ั เริม
่ เจรจากับแหล่งเงินกู้ 
(Lenders)

ระยะเวลาก่อสร้าง 46 เดือน  
Constriction Period – Unit#1 46 months

-	Shareholder Agreement has been
signed.
-	Establishment of BOT Company.

The negotiation with Lenders
has been started.
มิ.ย. 2563
June 2020

มิ.ย. 2564
June 2021

ส.ค. 2564
Aug 2021

พ.ค. 2564
May 2021
- บ
 ริษัทเจรจา Project Documents
แล้วเสร็จ
- ครม. อนุมัติการลงทุนและจัดตั้ง
BOT Company
-	Main Contractors has been
finalized.

ก.ค. 2564
July 2021
บริษัทร่วมทุน
(BOT Company) ลงนาม
Project Documents
BOT Company will sign
Project Documents.

 Financial Close (FC)
และเริ่มการก่อสร้าง
โครงการ
Financial Closing
Date (FC) and Start
Construction

มิ.ย.* 2568
June* 2025

ธ.ค.* 2568
Dec* 2025

COD Unit1

COD Unit2

*

กำำ�ห นด  COD มีีการขยายเวลาจากแผนที่่� กำำ�ห นดไว้้ใน Approved FS
(เดิิมปีี 2566 และ 2567 ตามลำำ�ดัับ)
*	The COD is extended from the planned schedule in the Approved FS
(Formerly, it was 2023 and 2024 respectively.)

-	Thai cabinet has approved
the investment.

ความก้้าวหน้้าโครงการในปีี 2563

ในช่่วงต้้นปีี 2563 มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ บริิษััท Kyuden International Corporation ได้้ถอนตััวออกจากการเป็็น
ผู้้�ร่่วมพััฒนาโครงการ จึึงส่่งผลให้้บริิษััทต้้องดำำ�เนิินการสรรหาผู้้�ร่่วมพััฒนาโครงการรายใหม่่แทนผู้้�ร่่วมพััฒนาโครงการรายเก่่า
ที่่�ถอนตััวไป ต่่อมาบริิษัทั ได้้ลงนาม Joint Development Agreement ร่่วมกัับบริิษััทผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทราช
กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ร่่วมพััฒนาโครงการรายใหม่่ ในวัันที่่� 16 กัันยายน พ.ศ. 2563
เนื่่�องจากมีีการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�ร่่วมทุุน ส่่งผลให้้บริิษััทต้้องนำำ�เรื่่�องการขออนุุมััติิการลงทุุนฯ เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณาอีีกครั้้�ง ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษัทั ในคราวการประชุุมครั้้�งที่่� 11/2563 วัันที่่� 29 กัันยายน พ.ศ. 2563 ได้้มีีมติิเห็็นชอบ
ให้้เสนอการขออนุุมััติิลงทุุนฯ ต่่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่่�อพิิจารณา และเมื่่�อวัันที่่� 26 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ในคราวการประชุุม
คณะกรรมการ กฟผ. ครั้้�งที่่� 12/2563 คณะกรรมการ กฟผ. มีีมติิเห็็นชอบให้้เสนอการขออนุุมััติิลงทุุนฯ ต่่อกระทรวงพลัังงาน
และคณะรััฐมนตรีีต่่อไป ซึ่่�งปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของกระทรวงพลัังงานและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในส่่วนของความก้้าวหน้้าการเจรจาสััญญาต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. วัันที่่� 26 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 บริิษัทั ลงนามหนัังสืือรัับทราบการเจรจาสััญญาเช่่าที่่ดิ� ิน (Initial Sign Cover Letter)
ในส่่วน Main Text แล้้วเสร็็จร่่วมกัับผู้้�แทนจากสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจจัังหวััดกวางจิิ
2. วัันที่่� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริิษัทนำ
ั ำ�ส่่งข้้อเสนอค่่าไฟฟ้้า (Tariff Proposal) ต่่อ Electricity Power Trading
Company (EPTC) ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของการไฟฟ้้าเวีียดนามในการเจรจาสััญญาค่่าไฟฟ้้า
3. วัันที่่� 18 - 19 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 บริิษััทเจรจาค่่าไฟฟ้้า ครั้้�งที่่� 1 กัับ EPTC
4. วัันที่่� 7 - 9 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 บริิษัทั เจรจาสััญญา BOT และ Government Guarantee and Undertaking (GGU)
กัับ Ministry of Industry and Trade สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม (MOIT) รอบที่่� 2 ครั้้�งที่่� 1
5. วัันที่่� 22 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 บริิษััทเจรจาสััญญา BOT และ GGU กัับ MOIT รอบที่่� 2 ครั้้�งที่่� 2

Project Progress in 2020

EGATi 40%

RATCH 30%

In early 2020, Kyuden International Corporation (KIC)
withdrew from the Project. Therefore, a process of identifying
and selecting a new investor to replace KIC was conducted and
concluded accordingly. As a result of this significant change,
a new Joint Development Agreement was signed among
EGATi , Electricity Generating Public Company Limited and
the new investor, RATCH Group Public Company Limited, on
EGCO 30%
September 16, 2020 and consequently required EGATi’s Board
of Directors to approve to propose for approval on investment
of Quang Tri Thermal Power Plant Project to EGAT again.
On September 29, 2020, the Board of Directors of
EGATi at the meeting No.11/2563 had agreed to propose
an investment approval to EGAT and on October 26, 2020,
at EGAT’s Board of Directors Meeting No. 12/2563, EGAT’s
Board of Directors passed a resolution approving to submit
the investment approval to the Ministry of Energy of Thailand
and Thai Cabinet for approving the investment of Quang Tri
Thermal Power Plant Project and establishment of BOT
พิิธีีลงนาม Joint Development Agreement โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อน
Company in Vietnam. Currently, the investment proposal is
กวางจิิ ร่่วมกัับบริิษััทผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
under consideration by the Ministry of Energy of Thailand and
(มหาชน)
Signing Ceremony for the Joint Development Agreement of Quang Tri
related agencies.
Thermal Power Plant Project with Electricity Generating Public Company
For the progress of the Project Documents and contract’s
Limited and RATCH Group Public Company Limited
negotiations are as follows:
1. EGATi has initialed the cover letter of acknowledgment of the status of Land Lease Agreement negotiation with
Quang Tri Economic Zone Administration on June 26, 2020.
2. EGATi submitted Tariff Proposal to Electricity Power Trading Company, which represents the Vietnam Electricity
in negotiating Power Purchase Agreement, on July 15, 2020.
3. Negotiation of Tariff Proposal with EPTC took place on August 18 - 19, 2020.
4. Negotiations of Built-Operate-Transfer (BOT) contract and Government Guarantee and Undertaking (GGU)
with Ministry of Industry and Trade, Socialist Republic of Vietnam (MOIT) 1st session of round 2 took place
on October 7 - 9, 2020.
5. Negotiations of BOT contract and GGU with MOIT 2nd session of round 2 took place on December 22, 2020.
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เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน พ.ศ. 2563 บริิษััทได้้สนัับสนุุนเงิินจำำ�นวน 100,000 บาท ผ่่านทางสถานเอกอััครราชทููต  ณ
กรุุงฮานอย เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในสาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม และเมื่่�อวัันที่่� 12 ตุุลาคม
พ.ศ. 2563 บริิษััทร่่วมกัับผู้้�ร่่วมพััฒนาโครงการได้้บริิจาคเงิินเพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้ประชาชนจัังหวััดกวางจิิซึ่่�งประสบ
อุุทกภััยเป็็นจำำ�นวนเงิิน 200,000 บาท
On April 28, 2020, EGATi donated 100,000 Baht through the Royal Thai Embassy in Hanoi to support the control
and prevention of the COVID-19 in the Socialist Republic of Vietnam. In addition, in the event of severe flooding in
Quang Tri Province, EGATi together with co-investors have contributed 200,000 Baht to alleviate the suffering of
affected people on October 12, 2020.

4

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�น้ำ�งึม 3

4

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

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

รายละเอีียดโครงการ

Project Description

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�น้ำ
� �งึึ
�ำ ม 3 สาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ประชาชนลาว มีีบริิษััทน้ำำ��งึึม 3 พาวเวอร์์ จำำ�กััด (NNG3 Co.)
ซึ่่ง� ถืือหุ้้�นโดยรััฐวิิสาหกิิจไฟฟ้้าลาว (Electricite Du Laos: EDL)
เป็็นเจ้้าของทั้้�งหมด โดย NNG3 Co. จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อบริิหารและ
ควบคุุมการก่่อสร้้างเขื่่อ� นและโรงไฟฟ้้า รวมถึงึ การเจรจาสััญญา
สำำ�คัญั เพื่่อ� การส่่งออกพลัังงานไฟฟ้้ามายัังประเทศไทย โดย EDL
มีีความประสงค์์วางแผนกระจายหุ้้�นให้้กับั นัักลงทุุนที่่มีีศั
� กั ยภาพ
อีีก 2 ราย ได้้แก่่ กลุ่่�มบริิษััทเจริิญเซกอง จำำ�กััด (CSG) ที่่�ได้้
มอบหมายให้้บริิษัทั ในเครืือคืือ บริิษัทั เจริิญเซกอง พลัังงาน จำำ�กัดั
(CSE) ดำำ�เนิินการลงนามสััญญาซื้้�อขายหุ้้�น (Share Purchase
Agreement: SPA) ร่่วมกัับ EDL เมื่่�อวัันที่่� 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 และมีีการมอบสิิทธิ์์�การเข้้าซื้้�อให้้กัับบริิษััท กฟผ.
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (EGATi) เมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจาก
รััฐบาลไทย

Nam Ngum 3 Power Company Limited (NNG3 Co.) was
established by the Electricite Du Laos (EDL) to manage, control,
and monitor the construction of Nam Ngum 3 Hydropower Project
as well as to negotiate on important contracts with off-taker.
EDL intends to sell the whole electricity production to potential
off-taker in Thailand. Therefore, EDL has plan to distribute
Share Capital to two potential investors, namely Chaleun
Sekong Group Company Limited (CSG) which assigned
Chaleun Sekong Energy Company Limited (CSE), an affiliate
company of CSG, to sign the Share Purchase Agreement
with EDL dated July 16, 2019 including with the right of EGATi
to purchase the shares of NNG3 Co. upon approval from Thai
Government.
ที่่ตั้� ง�้ โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�น้ำ
� �งึ
�ำ มึ 3
Location of Nam Ngum 3 Hydropower Project
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โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3 ตั้้�งอยู่่�บนลำำ�น้ำำ��งึึม แขวงไชยสมบููรณ์์ ตอนกลางของ
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ห่่างจากนครหลวงเวีียงจัันทน์์ ไปทางเหนืือประมาณ
130 กิิโลเมตร โครงการอยู่่�บนส่่วนเหนืือน้ำำ��ของน้ำำ�งึึ
� ม 1 (NN1) และน้ำำ��งึึม 2 (NN2) และตั้้�งอยู่่�
ท้้ายน้ำำ�ข
� องน้ำำ��งึึม 5 (NN5) และน้ำำ�งึึ
� ม 4 (NN4) เป็็นเขื่่�อนแบบ Concrete Face Rockfill Dam
(CFRD) มีีขนาดกำำ�ลัังการผลิิตรวม 480 เมกะวััตต์์ (3 x 160 เมกะวััตต์์) ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่าง
การก่่อสร้้างโดยผู้้�รับั เหมา บริิษัทซิ
ั โิ นไฮโดร (Sinohydro Corporation) จากประเทศจีีน และได้้รับั
เงิินกู้้�จากธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศจีีน (The Export-Import Bank of China)
ความก้้าวหน้้าโครงการในปีี 2563

เนื่่�องจากคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (กกพ.) ได้้มีีคำำ�สั่่�ง กกพ. ที่่� 10/2563 เรื่่�อง
แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการจััดหาไฟฟ้้าจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน (S-RPPN) เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม
พ.ศ. 2563 เพื่่�อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการจััดหาไฟฟ้้าจากโครงการในประเทศเพื่่�อนบ้้าน ศึึกษา
วิิเคราะห์์ความเหมาะสมของข้้อเสนอโครงการ (Tariff Proposal) ในประเทศเพื่่อ� นบ้้านและกำำ�หนด
กรอบการเจรจารัับซื้้�อไฟฟ้้าตามหลัักเกณฑ์์ ในการพิิจารณารัับซื้้�อไฟฟ้้าภายใต้้กรอบนโยบาย
รวมทั้้�งกำำ�กัับให้้ กฟผ. เจรจารายละเอีียดรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโครงการในประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ตามหลัักเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนด รวมทั้้�งพิิจารณาความเหมาะสมด้้านเทคนิิค (จุุดเชื่่�อมโยง) และด้้าน
ราคารัับซื้้�อไฟฟ้้าและงานอื่่�น ๆ ตามที่่� กกพ. มอบหมาย ทำำ�ให้้บริิษััทน้ำำ��งึึม 3 พาวเวอร์์ จำำ�กััด
อัันประกอบด้้วยผู้้�ร่่วมพััฒนาโครงการฯ คืือ EGATi CSE และ EDL ต้้องยื่่�นเสนอข้้อเสนอราคา
ค่่าไฟฟ้้า (Tariff Proposal) อีีกครั้้�งต่่อ S-RPPN เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน พ.ศ. 2563 (นัับเป็็นการ
ยื่่�นข้้อเสนอราคาเป็็นครั้้�งที่่� 3)
ต่่อมาบริิษััทน้ำำ��งึึม 3ฯ ได้้บรรลุุการเจรจา Tariff Proposal กัับ S-RPPN แล้้วเสร็็จ
เมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะอนุุกรรมการประสาน
ความร่่วมมืือด้้านพลัังงานไฟฟ้้าระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน (S-ECTN) เมื่่�อ
การประชุุมครั้้�งที่่� 2/2563 (ครั้้�งที่่� 37) เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 และดำำ�เนิินการเจรจา
ร่่างบัันทึึกความเข้้าใจการรัับซื้้�อพลัังงานไฟฟ้้า (Tariff MOU) กัับ กฟผ. แล้้วเสร็็จเมื่่�อวัันที่่�
26 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563
การพััฒนาโครงการฯ อยู่่�ระหว่่างการเจรจาสััญญาสำำ�คัญั ต่่าง ๆ และการผลัักดันั การลงนาม
บัันทึึกความเข้้าใจการรัับซื้้�อพลัังงานไฟฟ้้า (Tariff MOU) และสััญญาหลัักต่่าง ๆ เช่่น สััญญา
สััมปทาน (Concession Agreement: CA) สััญญาร่่วมทุุน (Shareholder Agreement: SHA)
และสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) เป็็นต้้น ซึ่่�งคาดว่่าการเจรจาสััญญาต่่าง ๆ จะสามารถแล้้วเสร็็จ
ได้้ในปีี 2565
ทั้้�งนี้้�ในปีี 2563 มีีความคืืบหน้้าการก่่อสร้้างสะสมรวมร้้อยละ 78 เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจาก
ปีี 2562 เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่ยั� งั คงมีีอยู่่�และคาดว่่าจะสามารถ
ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จได้้ภายในปีี 2565

งานก่่อสร้้างเขื่่อ� นและโรงไฟฟ้้า
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3
ในสาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ประชาชนลาว
Dam and Power Plant
Construction of Nam Ngum 3
Hydropower Project in Lao
People’s Democratic Republic

Nam Ngum 3 Hydropower Project is located on the Ngum River in Xaysomboun Province, central of Lao People’s
Democratic Republic, about 130 kilometers north of Vientiane. The project is located in the upstream of Nam Ngum
1 (NN1) and Nam Ngum 2 (NN2), and in the downstream of Nam Ngum 5 (NN5) and Nam Ngum 4 (NN4). It is a
Concrete Face Rockfill Dam (CFRD) with a total the capacity of 480 MW (3 x 160 MW) and the construction is undertaken
by Sinohydro Corporation, a Chinese contractor. The project is currently funding by the Export-Import Bank of China.
Project Progress in 2020

On January 31, 2020, a Sub-Committee on Regulating Power Procurement from Neighboring Countries (S-RPPN)
was formed by the Energy Regulatory Commission (ERC) to primarily establish a set of principles for conducting the
evaluation of proposal for electricity procurement from neighboring countries (Tariff Proposal) as well as to supervise
the technical and commercial negotiation under the respected regulation and framework to be carried out by EGAT.
Therefore, EGATi, CSE, and EDL as potential shareholders of Nam Ngum 3 Power Co., Ltd., have to re-submit
the third Tariff Proposal to S-RPPN for deliberative approval on April 10, 2020.
On July 24, 2020, Nam Ngum 3 Power Co., Ltd. had finalized and concluded the negotiation with S-RPPN.
Finally, on October 27, 2020, Nam Ngum 3’s Tariff Proposal was approved by the Sub-Committee on Electric Power
Cooperation between Thailand and Neighboring Countries (S-ECTN) per meeting no.2/2563, allowing EGAT to draft
and negotiate Nam Ngum 3’s Tariff MOU with sponsors which was completed on November 26, 2020.
Apart from accelerating the process of Tariff MOU’s signatory within 2021, negotiation on the important project
documents and contracts, such as the Concession Agreement (CA) Shareholder Agreement among sponsors, PPA with
off-taker, are still on going. However, the Sponsors strongly intend to finalize and sign all project documents within 2022.  
In addition, the impact of ongoing COVID-19 global pandemic to the progress of construction was inevitable
and the overall construction progress in 2020 was about 78 percent, slightly increased from 2019. The project is now
expected to be 100 percent completed within 2022.

28

5

รายงานประจำ�ปี 2563 // กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

��������������

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ�
ไต้หวัน

Operating Results

5

Floating Solar Power Plant
Project, Taiwan

รายละเอีียดโครงการ

ตามที่่บ� ริิษัทั ได้้แสวงหาโอกาสการลงทุุนในธุุรกิิจพลังั งานทดแทนเพื่่อ� ตอบสนองเป้้าหมายตามแผนธุุรกิิจนั้้น� บริิษัทั ได้้หารืือ
กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจในปีี 2562 เพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการเข้้าซื้้�อกิิจการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบทุ่่�นลอยน้ำำ��
ในไต้้หวัันกำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง 54.34 เมกะวััตต์์ โดยบริิษััทได้้ทำำ�การสอบทานกิิจการและดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ มาเป็็นลำำ�ดัับ ปััจจุุบััน
โครงการอยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้างและมีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ภายในปีี 2564
ความก้้าวหน้้าโครงการในปีี 2563

คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบให้้บริิษััทลงทุุนเข้้าซื้้�อหุ้้�นโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบทุ่่�นลอยน้ำำ��ในไต้้หวััน
ในสััดส่่วนร้้อยละ 25 โดยคาดว่่าการเข้้าซื้้�อกิิจการจะแล้้วเสร็็จภายในปีี 2564
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As EGATi has sought investment opportunities in the
renewable energy business to meet the goals of the
business plan, EGATi started a discussion with the strategic
business partner in 2019 to study the feasibility of the
acquisition of a Floating Solar Power Plant Project in Taiwan
with an installed capacity of 54.34 MW. As a result,
EGATi has performed the due-diligence and other operations
necessary for the transaction. Currently, the project
is under construction and the project has a scheduled
commercial operation date by 2021.

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

Project Description

Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton)
is located on the upper part of the Thanlwin River,
19 kilometers from Wan Hsa-la Village, Mong Ton
Township, Shan State, Republic of the Union of
Myanmar. The total installed capacity of the project
is 2,650 MW with the expected commercial operation
date in 2028 - 2030. EGATi will hold 30 percent
interest in the joint venture company, representing an
investment of 13,500 million baht.

ความก้้าวหน้้าโครงการในปีี 2563

รััฐบาลเมีียนมาไม่่สามารถดำำ�เนิินการศึึกษา
แผนแม่่บทการพััฒนาโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ของ
ประเทศ (Comprehensive Hydropower Master
Plan) ให้้แล้้วเสร็็จตามแผนในปีี 2563 ได้้ ซึ่่�ง
ผู้้�พััฒนาโครงการจะต้้องนำำ�ข้้อกำำ�หนดที่่�ถููกบรรจุุ
อยู่่�ในแผนแม่่ บ ทดัั ง กล่่ า วมาพิิ จ ารณาจัั ด ทำำ�
รายงานการศึึกษาความเหมาะสมเพิ่่�มเติิมต่่อไป
จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถกำำ�หนดแผนงานและดำำ�เนิินการ
โครงการมายตงได้้ในปีี 2563

Project Description

EGATi’s Board of Directors has approved the
acquisition of a 25% share in a Floating Solar Power
Plant Project in Taiwan. The transaction is expected to
be completed by 2021.

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ�� สาละวิิ น ตอนบน
(มายตง) เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ� ตั้้
� �งอยู่่�บนตอนบน
ของแม่่น้ำำ��สาละวิิน ห่่างจากหมู่่�บ้้านบ้้านศาลา
ประมาณ 19 กิิโลเมตร  เมืืองมายตง รััฐฉาน
สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา ขนาดกำำ�ลัังผลิิต
ทั้้�งหมด 2,650 เมกะวััตต์์ มีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้า
เชิิงพาณิิชย์์ ในปีี 2571 - 2573 ทั้้�งนี้้� บริิษััท
ถืือหุ้้�นในบริิ ษัั ท ร่่ ว มทุุ น ในสัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 30
คิิดเป็็นเงิินลงทุุนโดยประมาณ 13,500 ล้้านบาท
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Project Progress 2020

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�สาละวินตอนบน (มายตง)

รายละเอีียดโครงการ

Annual Report 2020 // EGAT International

ที่่�ตั้้�งโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�ส
� าละวิิน
ตอนบน (มายตง)
Location of Upper Thanlwin
Hydropower Project (Mong Ton)

Project Progress 2020

Government of Myanmar have not finalized and
released its Comprehensive Hydropower Master Plan in 2020
as scheduled. Therefore, no progress has been made for the
project in 2020 and will be pending until the release of the
document which developer will then analyze and reformulate
the study in order to comply with the rule and standard that
may require by the Comprehensive Hydropower Master Plan.
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วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
Analysis of Operating Results and Financial Position

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ)
2559

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
(ล้้านบาท)
รายได้
หััก ค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตรา
แลกเปลี่่�ยนและภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้
หััก ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี
งบแสดงฐานะการเงิิน
(ล้้านบาท)
สิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (ร้้อยละ)
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (ร้้อยละ)

Key Financial Information (Separate Financial Statement)
2560

2561

2562

2563

467.90
207.41
260.49

3,018.79
133.06
2,885.73

1,615.67
164.83
1,450.84

522.74
162.98
359.76

500.32
157.84
342.48

(77.42)
183.07
16.66
166.41

243.90
3,129.63
627.42
2,502.21

12.56
1,463.40
297.56
1,165.84

35.85
395.61
83.09
312.52

3.46
345.94
73.25
272.69

17,849.50 19,916.92 21,001.22 20,939.25 21,188.53
5,929.50 5,393.34 5,316.60 4,942.11 4,930.53
11,920.00 14,523.58 15,684.62 15,997.14 16,258.00
0.88
1.26

13.25
18.92

5.70
7.72

1.49
1.97

1.29
1.69

2016

Statement of Comprehensive Income
(THB Million)
Revenues
Less expenses
Profit (loss) before gain (loss) from foreign
exchange rate and income tax
Gain (loss) from foreign exchange rate
Profit (loss) before income tax
Less income tax expenses
Profit (loss) for the year
Statement of Financial Position
(THB Million)
Assets
Liabilities
Shareholders' equity
Financial Ratio
Return on assets (%)
Return on equity (%)

2017

2018

2019

2020

467.90
207.41
260.49

3,018.79
133.06
2,885.73

1,615.67
164.83
1,450.84

522.74
162.98
359.76

500.32
157.84
342.48

(77.42)
183.07
16.66
166.41

243.90
3,129.63
627.42
2,502.21

12.56
1,463.40
297.56
1,165.84

35.85
395.61
83.09
312.52

3.46
345.94
73.25
272.69

17,849.50 19,916.92 21,001.22 20,939.25 21,188.53
5,929.50 5,393.34 5,316.60 4,942.11 4,930.53
11,920.00 14,523.58 15,684.62 15,997.14 16,258.00
0.88
1.26

13.25
18.92

5.70
7.72

1.49
1.97

1.29
1.69
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รายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563

Operating Results of 2020

บริิษัทมีีร
ั ายได้้จำำ�นวน 500.32 ล้้านบาท ค่่าใช้้จ่า่ ยจำำ�นวน 157.84 ล้้านบาท กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่ย� นจำำ�นวน 3.46 ล้้านบาท 
และค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลจำำ�นวน 73.25 ล้้านบาท ส่่งผลให้้บริิษัทมีีกำ
ั ำ�ไรสำำ�หรัับปีีจำำ�นวน 272.69 ล้้านบาท กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 39.83 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 12.74 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• รายได้้จำำ�นวน 500.32 ล้้านบาท ประกอบด้้วยรายได้้เงิินปัันผลจากบริิษัทั ร่่วมจำำ�นวน 409.74 ล้้านบาท รายได้้ดอกเบี้้ย� รัับ
จำำ�นวน 86.63 ล้้านบาท รายได้้จากการให้้บริิการจำำ�นวน 3.80 ล้้านบาท และรายได้้อื่่�นจำำ�นวน 0.15 ล้้านบาท โดย
สาเหตุุหลัักของรายได้้ลดลงจากปีี 2562 เนื่่�องจากดอกเบี้้�ยรัับลดลงจำำ�นวน 55.31 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 38.97
• ค่่าใช้้จ่า่ ยจำำ�นวน 157.84 ล้้านบาท ประกอบด้้วยค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารจำำ�นวน 155.52 ล้้านบาท และต้้นทุุนการให้้บริิการ
จำำ�นวน 2.22 ล้้านบาท และต้้นทุุนทางการเงิินจำำ�นวน 0.10 ล้้านบาท

The Company had the revenues of THB 500.32 million, expenses of THB 157.84 million, gain from foreign
exchange rate of THB 3.46 million and income tax expenses of THB 73.25 million. As the result, the profit for the year
was THB 272.69 million, decreasing for THB 39.83 million or 12.74% from the previous year with the following details:
• Revenues of THB 500.32 million consisted of dividend income from associates of THB 409.74 million, interest
income of THB 86.63 million, revenue from services of THB 3.80 million and other income of THB 0.15 million.
The revenue decreased from the year 2019 because interest income dropped by THB 55.31 million or 38.97%.
• Expenses of THB 157.84 million consisted of administrative expenses of THB 155.52 million, cost of services
of THB 2.22 million and financial costs of THB 0.10 million.

รายงานงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

Statement of Financial Position as at December 31, 2020

บริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 21,188.53 ล้้านบาท  หนี้้�สิินรวมจำำ�นวน 4,930.53 ล้้านบาท  และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน
16,258.00 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• สิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 21,188.53 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 จำำ�นวน 249.28 ล้้านบาท 
คิิดเป็็นร้้อยละ 1.19 สาเหตุุหลัักเนื่่อ� งจากได้้รับั เงิินปัันผลจากบริิษัทั ร่่วมเพิ่่�มขึ้้น� และนำำ�ไปฝากในระยะเวลามากกว่่า 3 เดืือน
• หนี้้สิ� ินรวมจำำ�นวน 4,930.53 ลดลงจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 จำำ�นวน 11.58 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 0.23
สาเหตุุหลัักมาจากการปรัับมููลค่่าอััตราแลกเปลี่่�ยนของเจ้้าหนี้้� PT Adaro Indonesia
• ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 16,258.00 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 จำำ�นวน 260.86 ล้้านบาท 
คิิดเป็็นร้้อยละ 1.63 สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากมีีกำำ�ไรสะสมเพิ่่�มขึ้้�น

The Company had total assets of THB 21,188.53 million, total liabilities of THB 4,930.53 million and shareholders'
equity of THB 16,258.00 million with the following details:
• Total assets of THB 21,188.53 million, increasing for THB 249.28 million or 1.19% from December 31, 2019,
owing mainly to increase in dividend income from associates and then investing such amounts into fixed
deposits more than 3 months
• Total liabilities of THB 4,930.53 million, decreasing for 11.58 million or 0.23% from December 31, 2019, mostly
because of adjustment of exchange rate of account payable, namely PT Adaro Indonesia
• Shareholders’ equity of THB 16,258.00 million, increasing for THB 260.86 million or 1.63% from
December 31, 2019, due primarily to increase in retained earnings.

งบกระแสเงิินสด

Statement of Cash Flows

หน่่วย: ล้้านบาท
รายการ

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
ผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยนในเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี

2563

(195.35)
45.54
(12.82)
(2.05)
(164.68)
441.97
277.29

(Unit: Million Baht)
Description

Cash flows from operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from financing activities
Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

2020

(195.35)
45.54
(12.82)
(2.05)
(164.68)
441.97
277.29

รายงานงบกระแสเงิินสด

Report of Statement of Cash Flows

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีีมีีจำำ�นวน 277.29 ล้้านบาท  สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากมีีกระแสเงิินสดใช้้ไป
ในกิิจกรรมดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 195.35 ล้้านบาท กระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุนจำำ�นวน 45.54 ล้้านบาท กระแสเงิินสด
ใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 12.82 ล้้านบาท  และมีีผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยนในเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ที่่�ทำำ�ให้้เงิินสดลดลงจำำ�นวน 2.05 ล้้านบาท

Cash and cash equivalents at the end of the year amounted to THB 277.29 million, largely due to cash flows
used in operating activities for THB 195.35 million, cash flows provided by investing activities for THB 45.54 million and
cash flows used in financing activities for THB 12.82 million. In addition, there was the effect from foreign exchange
rate in cash and cash equivalents which decreased cash amounting to THB 2.05 million.
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แผนการดำ�เนินงานในอนาคต

ทิิศทางธุุรกิิจและเป้้าหมายของบริิษััท
Strategic Direction and Organizational Goal
(Short-term, Medium-term and Long-term)
รายได้เติบโต 21.68%

Future Plan

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและนำำ�ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรธุุรกิิจพลัังงานชั้้�นนำำ�ในภููมิิภาคอาเซีียน รองรัับ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปและสอดรัับตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศฉบัับใหม่่ พ.ศ. 2561 - 2580 (Power
Development Plan 2018: PDP2018 Rev 1) บริิษััทจึึงดำำ�เนิินการทบทวนและปรัับปรุุงแผนธุุรกิิจ โดยทิิศทางธุุรกิิจของบริิษััท
มุ่่�งเน้้นไปที่่�การแสวงหาโครงการศัักยภาพที่่�ได้้ผลตอบแทนทัันทีีหรืือภายใน 3 ปีี มุ่่�งเน้้นโครงการพลัังงานสะอาดในการลงทุุน
ในระยะสั้้�น (1 - 3 ปีี) เพื่่�อสร้้างรายได้้และมููลค่่าเพิ่่�ม สำำ�หรัับระยะกลาง (3 - 5 ปีี) องค์์กรจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การขยายเครืือข่่าย
การลงทุุน และเริ่่ม� ลงทุุนใน Disruptive Technology ส่่วนในระยะยาว (5 - 10 ปีี) นั้้น� จะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การกระจายพอร์์ตการลงทุุนให้้มีี
ความหลากหลายมากยิ่่�งขึ้้น� เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ บริิษัทั จะสามารถดำำ�เนิินการต่อ่ เนื่่อ� งได้้อย่่างเหมาะสมจนบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
ปััจจุุบันั บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการลงทุุนแล้้วจำำ�นวน 2 โครงการ ได้้แก่่ บริิษััทไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด (NNP1PC) และการเข้้าซื้้�อ
หุ้้�นบริิษััท Adaro Indonesia (AI) และโครงการหลัักที่่�อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา ได้้แก่่ โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ
ณ สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3 ณ สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว และโครงการ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนทุ่่�นลอยน้ำำ��ในไต้้หวััน
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังพยายามผลัักดันการ
ั ดำำ�เนิินงานเพื่่อ� สร้้างการเติิบโตของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ด้้วยการแสวงหาการลงทุุน
ในธุุรกิิจด้้านพลัังงาน อาทิิ ธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิง การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทางเลืือกใหม่่ ธุุรกิิจสายส่่ง ระบบจำำ�หน่่าย เพื่่�อสร้้าง
ความหลากหลายในการลงทุุน สอดคล้้องกัับสภาวะอุุตสาหกรรมการผลิิตไฟฟ้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว
The Company’s business has been conducted for sustainable development to become a leading company in energy
business in ASEAN. To cope with the changing situation and to be consistent with the revised Power Development Plan
2018 - 2037 (PDP2018 Rev 1), the Company has to review and revise its business plan. According to the revision, the
focus is on potential projects which give immediate return or in 3 years in order to create income and value addition.
The short-term investment focuses on clean energy projects (1 - 3 years). For the medium-term projects (3 - 5 years),
the focus will be on the expansion of investment network and investment in disruptive technology. For the long-term
projects (5 - 10 years), investment will be more diversified to ensure that the Company will be able to conduct business
continuously and appropriately to achieve its target.
At present, the Company has 2 investment projects, namely, Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC)
and a shareholder of Adaro Indonesia (AI). The main projects in the development process are Quang Tri Thermal
Power Plant Project in the Socialist Republic of Vietnam, Nam Ngum 3 Hydropower Project in Lao People’s Democratic
Republic and Floating Solar Power Plant Project in Taiwan.
Moreover, the Company is making an attempt to promote continuous growth by trying to find investment
opportunities in energy business such as energy fuel business, electricity generation from alternative energy, transmission
business and distribution business to create variety in investment to be consistent with the rapid changing situation
of the electricity generation industry.
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ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
Disruptive Technology

นำ�ร่องการลงทุนในโครงการ
Disruptive Tech และ Micro Grid

Feasibility study
in disruptive technology
investment

Pioneer investment
in disruptive technology
and microgrid projects

นำ�ร่องการลงทุน
ในโครงการพลังงานหมุนเวียน

มุ่งหาการลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่เพื่อขยายพอร์ตการลงทุน

Pioneer investment in
renewable energy project

Exploring investment
opportunities in large scale projects

ดำ�เนินงานโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและหาข้อสรุป
สำ�หรับโครงการที่กำ�ลังศึกษา
Implementation of the existing projects
and finding conclusion of the feasibility study

เป็นผู้นำ�ด้านเครือข่ายการ

เป็นผู้นำ�ด้านเครือข่ายการลงทุน
ลงทุนระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ

Being a leader in

Being a leader in international
international investment
investment network

network

กระจายพอร์ตการลงทุน
ในธุรกิจด้านพลังงาน
ที่หลากหลาย เพื่อผลตอบแทน
ที่เหมาะสม
Distribution of investment
in diversified energy sector
for acceptable return
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กลยุุทธ์์ของบริิษััท
Strategy of the Company
จัด Portfolio / Portfolio Management
Security 54%, Return 34%, Sustainability 10% ภายใน 10 ปี / in 10 Years

การเติบโตของรายได้เฉลี่ย
Average Income Growth
21.68%

ระยะสั้้�น

เป้้าหมายระยะสั้้�น (พ.ศ. 2563 - 2565) ของบริิษััท จะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การสร้้างเครืือข่่ายในการลงทุุนในต่่างประเทศ ศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ในการลงทุุนใน Disruptive Technology นำำ�ร่่องการลงทุุนในโครงการพลัังงานหมุุนเวีียน สรรหาโครงการที่่�มีี
ศัักยภาพเพื่่�อลงทุุนในอนาคต พร้้อมเร่่งรััดการดำำ�เนิินงานโครงการที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
ระยะกลาง

เป้้าหมายในระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2567) ของบริิษััท EGATi จะลงทุุนในโครงการ Disruptive Technology และ Micro
Grid มองหาโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่เพื่่�อเพิ่่�มสััดส่่วนการลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานที่่�มีีความหลากหลาย และรองรัับการเชื่่�อมต่่อ
ไฟฟ้้าในภููมิิภาคเอเชีีย เพื่่�อให้้ประเทศไทยเป็็น Energy Hub พร้้อมทั้้�งขยายเครืือข่่ายการลงทุุนในต่่างประเทศเพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้
มีีเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ที่่�กว้้างขวางมากยิ่่�งขึ้้�น

EGAT

ความมั่นคงด้านไฟฟ้า
และผลตอบแทนที่เหมาะสม
Security of Electricity
System & Suitable
Return

ผู้ร่วมทุน
Joint Venture

กระจายการลงทุน
และผลตอบแทน
Diversification of
Investment & Return

สร้างผลตอบแทน
จากเงินทุน
Asset Management

ลดการพึ่งพาทาง
การเงินจากบริษัทแม่
Reduction of Financial
Dependence on
the Parent Company

บริหารต้นทุนโครงการ
และการบริหารงาน
Management of
Project Cost & the
Project Development

หน่วยงานภาครัฐ
ที่กำ�กับดูแล
Regulator

รัฐบาลในประเทศ
ที่เข้าไปลงทุน
Government of the
Countries of Investment

ชุมชน
Community

สร้างความแข็งแกร่ง
ทางด้านพลังงาน
ให้ประเทศ
Strengthen Energy
for the Country

ความมั่นคงและเครือข่าย
ไฟฟ้าในอนาคต
ในภูมิภาคอาเซียน
Security and Electricity
Networking
in the Future for ASEAN

ชีวิตความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Better Living Condition
& Quality of Life

Investment Opportunities

ระยะยาว

เป้้าหมายในระยะยาว (พ.ศ. 2568 - 2572) นั้้�น บริิษััทจะเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเครืือข่่ายการลงทุุนระหว่่างประเทศ และขยายพอร์์ต
การลงทุุนในธุุรกิิจด้า้ นพลัังงานที่่ห� ลากหลายรองรัับธุุรกิิจใหม่่ในอนาคต เพื่่อ� สร้้างความมั่่น� คงทางพลัังงานให้้กับั ภููมิภิ าค พร้้อมกัับ
สร้้างผลตอบแทนที่่�เหมาะสม

สร้างรายได้มั่นคงจากการพัฒนา
โครงการระยะยาว
Security Portfolio

Short-term Goal

The short-term goal (2020 - 2022) focuses on creating oversea investment network. The Company will carry
out feasibility study to invest in disruptive technology project. In addition, a pilot investment in renewable energy
project will be prioritized in parallel with finding potential projects for investment in the future as well as accelerating
the present projects to achievement.

โครงการที่ให้ผลตอบแทนทันที
Return Portfolio

ศึกษาและหาโอกาสลงทุนพลังงาน
ในอนาคต
Sustainable Portfolio

HR & Operational Improvement

บริหารจัดการทางการการเงิน
Financial Management

บริหารสัดส่วนการลงทุน
Investment Proportion
Management

กำ�กับดูแลบริษัทในเครือ
Supervision of Affiliated
Companies

Medium-term Goal

For the medium-term goal (2023 - 2024), the Company will invest in disruptive technology and micro grid and try
to find large scale investment projects in order to diversify investment into more energy related business and to support
the electricity connection in ASEAN in promotion of energy hub of Thailand. Moreover, the overseas investment networking
will be broadened to achieve wider networking relations.  
Long- term Goal

For the long-term goal (2025 - 2029), the Company will be a leader in overseas investment and continue to
expand the network as well as investment ports in diverse energy business to support new future business and to build
energy security in the region and generate appropriate return.

HR & Operational Improvement

พัฒนาสมรรถนะ
และปลูกฝังค่านิยม
Competency Building &
Core Value Implanting

จัดบริษัทร่วมทุน
เพื่อการลงทุน
Finding Co-Investment
Company

การพัฒนาสู่
องค์กรดิจิทัล
Transformation into
Digital Organization

พัฒนาการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
Development of
Communication to
Strengthen Relations
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จากการวิิเคราะห์์ปััจจััยภายในและภายนอกขององค์์กร  ประกอบกัับการพิิจารณาถึึงแนวโน้้มและทิิศทางของ
อุุตสาหกรรมพลัังงาน และโอกาสทางการลงทุุนในธุุรกิิจพลังั งาน บริิษัทั ได้้กำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic
Objective) ประกอบด้้วย 3 วััตถุุประสงค์์ ได้้แก่่
1.	การแสวงหาโอกาสการลงทุุน (Investment Opportunities)
โดยกลยุุทธ์ก์ ารแสวงหาโอกาสการลงทุุนจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การสร้้างความมั่่�นคง ผลตอบแทน และความยั่่�งยืืน
ให้้แก่่ EGATi และประเทศไทย ประกอบด้้วยการบริิหารโครงการระหว่่างพััฒนาให้้บรรลุุตามกำำ�หนด
ภายใต้้งบประมาณ (Security Portfolio) มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีี  (Return
Portfolio) และศึึกษาโอกาสในการลงทุุนในธุุรกิิจ Disruptive Technology เชิิงรุุก (Sustainable Portfolio)
2.	การบริิหารจััดการทางการเงิินและพอร์์ตโฟลิิโอ (Financial and Portfolio Management)
โดยวััตถุปุ ระสงค์์หลัักคืือเพื่่อ� ให้้ EGATi สามารถบริิหารจััดการด้้านการเงิินและการลงทุุนได้้อย่่างเหมาะสม
และมีีประสิิทธิิภาพ
3.	การพััฒนาด้้านทรััพยากรบุุคคลและการดำำ�เนิินการ (HR & Operational Improvement)
การพััฒนาหน่่วยงานสนัับสนุุนภายในองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจ การดำำ�เนิินงาน
ภายในองค์์กร และกระบวนต่่าง ๆ มีีความคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยองค์์กรจะสามารถ
บรรลุุเป้้าหมายได้้ เมื่่อ� มีีการพััฒนาสมรรถนะความสามารถและปลููกฝังั Core Value ให้้กับั บุุคลากร ศึึกษา
การจััดตั้้�งบริิษัทลู
ั ูกเพื่่�อการลงทุุนอย่่างคล่่องตััว พััฒนาสู่่�องค์์กรดิจิิ ิทััล พร้้อมทั้้�งพััฒนาสััมพัันธภาพชุุมชน
ในพื้้�นที่่�โครงการ

Considering the internal and external factors analysis coupled with the trend and direction of energy
industry and investment opportunities, the Company has set 3 strategic objectives as follows:
1. Investment Opportunities
	The strategy focuses on building security, return and sustainability to EGATi and the country which
comprises management of project in development to achieve success within security portfolio,
investment in the projects which yield good return and find opportunities for investment in proactive
disruptive technology business.
2. Financial and Portfolio Management
The main objective is to enable the Company to conduct financial and investment management
appropriately and efficiently.
3. Human Resource and Operational Improvement
Development of internal supporting units of the Company for efficiency will result in increased agility
and efficiency of the business operation, internal work and different processes. The Company will be
able to reach its goal provided that the employees have developed their competency and the core
value implanted. In operational improvement, the Company will consider the founding of subsidiary
for agility in investment. Moreover, the Company will attempt to become digital organization and, last
but not least, will strengthen relations with community in the area of project development.
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แผนการรัับรู้้�รายได้้จากการลงทุุน
Revenue Recognition Plan
2559
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2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2565
2022

2566
2023

2567
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2568
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2569
2026
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2027

2571
2028
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2029

2573
2030

Nam Ngiep 1 (NNP1PC)

PT Adaro Indonesia

Quang Tri

Mong Ton

Nam Ngum 3

Renewable
Energy and Other
Investment

Sustainbility

Conventional

ระยะเวลาลงทุุน

การก่่อสร้้างโครงการ

รัับรู้้�รายได้้
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การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง
Risk Management

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญของ
การบริิหารองค์์กร  และเป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ในผลการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจของตนเองเพื่่อ� ไปให้้ถึงึ เป้้าหมาย
ที่่�วางไว้้ได้้ บริิษััทจึึงจััดทำำ�กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง โดย
อ้้างอิิงตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission - Enterprise
Risk Management หรืือ COSO-ERM 2017 และทิิศทางที่่�
ได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากสำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ 
(สคร.) และกระทรวงการคลััง ทั้้�งนี้้�การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
โดย COSO-ERM 2017 ได้้มีีการปรัับปรุุงกรอบการทำำ�งานของ
“Enterprise Risk Management ร่่วมกัับกลยุุทธ์์และการ
ดำำ�เนิินงาน” โดยมีีการพััฒนาดัังต่่อไปนี้้�
• ความเสี่่�ยงได้้รัับการพิิจารณาในรายละเอีียดมากขึ้้�น
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกัับผลกระทบของความเสี่่�ยงที่่�มีี
ต่่อกลยุุทธ์์ขององค์์กร
• การเชื่่� อ มโยงระหว่่ า งการจัั ด การความเสี่่� ย งของ
องค์์ กรกัั บ ความคาดหวัั ง ของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย
มีีความชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
• กำำ�หนดความเสี่่�ยงในบริิบทของผลการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรในภาพรวม แทนที่่�การแยกพิิจารณา
การดำำ�เนิินการ
• เปิิดโอกาสให้้องค์์กรต่่าง ๆ สามารถคาดการณ์์
ความเสี่่�ยงได้้ดีีขึ้้�น เพื่่�อให้้เข้้าใจว่่าการเปลี่่�ยนแปลง
สร้้างโอกาสได้้ และไม่่ได้้ก่่อให้้เกิิดวิิกฤตเท่่านั้้�น
กระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัท จ
ั ะดำำ�เนิินการพร้้อมกัันกัับการวางกลยุุทธ์์ในแผนธุุรกิิจ เพื่่อ� จััดทำำ�ความเสี่่ย� งระดัับ
องค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และเป้้าหมายองค์์กรเป็็นประจำำ�ทุุกปีี กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการระบุุ
ความเสี่่�ยงและการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงที่่มีี� ผลต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ของแผนธุุรกิิจ  โดยคำำ�นึึงถึึงทั้้�งโอกาสที่่�มาจาก
ความเสี่่�ยงและอุุปสรรคต่่อการดำำ�เนิินงาน บริิษััทมีีกระบวนการจััดการความเสี่่�ยงสอดคล้้องกัับหลัักการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน รวมทั้้�งมีีกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงทุุกไตรมาส พร้้อมทั้้�งรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นว่่าบริิษััท 
มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สามารถรองรัับความเสี่่�ยงในทุุกมิิติิ

Risk Management
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Risk management is an important tool for the administration of the organization
and for building confidence in the company’s performance to achieve the business goal.
The Company has prepared the risk management framework based on the International
Standard of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017 (COSO-ERM
2017) together with the direction approved by the State Enterprise Policy Office (SEPO) and
Ministry of Finance. COSO-ERM 2017 has the following improvements:
• Risk is examined in greater depth particularly the impact of risk on the enterprise
strategy.
•	The enterprise risk management is connected more clearly with a multitude of
stakeholders’ expectation.
• Risk is positioned in the context of an organization’s performance rather than as
subject of an isolated exercise.
•	The organizations can anticipate risk so they can get ahead of it with an understanding
that change creates opportunities, not simply the potential for crisis.
The risk management process is conducted in the strategy-setting process in the
business plan in order to prepare annually the enterprise risk consistent with strategic
objectives and organizational goals. Risk management process consists of risk identification
and risk assessment which have effect on the achievement of strategic objectives of the
business plan taking into account opportunity and threat. The Company conducts monthly
the process of risk management which complies with the principle of risk management
and conducts assessment process quarterly. The risk management report is prepared
and submitted to the Audit and Risk Management Committee and the Board of Directors
quarterly to give confidence to the shareholders that the Company has risk management
system which can support all dimensions of risk.

42

รายงานประจำ�ปี 2563 // กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

บริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ โดยระบุุ วิิเคราะห์์ จััดการและ
ประเมิินความเสี่่ย� งครอบคลุุมความเสี่่ย� งทั้้ง� 4 ด้้าน ได้้แก่่ ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์
และการแข่่งขััน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน และ
ความเสี่่ย� งด้้านการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ ทั้้�งในระดัับองค์์กรและระดัับโครงการ
ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อผลประกอบการ พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชื่่�อเสีียงองค์์กร 
สาธารณชน และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งพิิจารณาความเสี่่�ยงจากเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ
ทั่่�วไป ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ และเหตุุการณ์์ที่่�มีีโอกาสเกิิดไม่่สููงแต่่หาก
เกิิดแล้้วก่่อให้้เกิิดความเสีียหายและผลกระทบที่่รุ� ุนแรงต่่อธุุรกิิจ
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�จััดทำำ�ทั้้�งในระดัับองค์์กรและระดัับโครงการ โดย
มีีกระบวนการครอบคลุุมทั้้�ง 4 ด้้านข้้างต้้น ในการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับ
โครงการ ประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างละเอีียดโดยผู้้�รัับผิิดชอบแผนงาน/โครงการ 
เพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงให้้ทัันต่่อสถานการณ์์และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เป็็นไปอย่่างรวดเร็็วและซัับซ้้อน ทำำ�ให้้สามารถปรัับการทำำ�งาน และหา
มาตรการป้้องกััน เมื่่อ� พบว่่าความเสี่่ย� งระดัับโครงการมีีผลกระทบต่่อเป้้าหมาย
โดยรวมของบริิ ษัั ท ในระดัั บ สูู ง จะนำำ� มาบริิ ห ารความเสี่่� ย งในระดัั บ องค์์ กร 
โดยความเสี่่�ยงระดัับสููงและสููงมากจะต้้องจััดทำำ�มาตรการเพื่่�อลดระดัับของ
โอกาสที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น และลดระดัั บ ความรุุ น แรงลง ตลอดจนมีีการติิ ด ตาม
นำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
โดยผู้้�บริิ ห ารมีีส่่ ว นร่่ ว มในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและปรัั บ ปรุุ ง มาตรการ 
หากความเสี่่�ยงนั้้�นไม่่ลดลงตามมาตรการที่่�วางไว้้
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The Company has managed risk as a system by identifying, analyzing,
assessing and managing 4 dimensions of risk, namely strategic and
competitive risk, operational risk, financial risk, compliance risk. The risk
covers both the enterprise level and project level which may affect the
result of the operation, employees, customer, trading partners, company’s
reputation, public and the environment. The risk covers general happenings,
new risk and rare happenings which have serious damage and significant
impact on the business.
Risk management at the enterprise level and project level embraces
4 dimensions as mentioned above. For the risk management at the project
level, the risk is assessed throughly by the persons responsible for the
plans/projects so that the risk is managed in time of the situation which
is changing fast and complicatedly so that the working process can be
adjusted and preventive measure can be found. If it is found that the risk
at the project level has affected the overall goal of the company at a high
degree, such risk will be managed at the enterprise level. For high risk
and very high risk, measures to reduce the opportune risk and its severity
will be prepared. The risk monitoring is prepared and reported to the Audit
and Risk Management Committee monthly. If the risk is not reduced, the
executive can participate in the risk management and improve the measure.

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์และการแข่่งขััน

Strategic and Competitive Risk

บริิษัทมีี
ั พัันธกิิจในการลงทุุนกิิจการพลัังงานไฟฟ้้าและธุุรกิิจเกี่่ย� วเนื่่อ� งในต่่างประเทศ การคััดเลืือกโครงการใหม่่ ๆ มาลงทุุน
จึึงมีีความสำำ�คัญั มาก ดัังนั้้น� การแสวงหาโครงการศัักยภาพที่่ส� ามารถตอบสนองต่่อวััตถุปุ ระสงค์์ของแผนธุุรกิิจเชิิงกลยุุทธ์์ เพื่่อ� สร้้าง
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััท ทำำ�ให้้เกิิดรายได้้จากการลงทุุนได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ในเบื้้�องต้้นของการคััดเลืือกโครงการจะกำำ�หนด
เกณฑ์์การคััดเลืือกโครงการ รวมทั้้ง� มีีการปรัับปรุุงให้้เหมาะสมตามสถานการณ์์  มีีการนำำ�โครงการใหม่่ ๆ เข้้ามาพิิจารณาตลอดเวลา
โดยที่่�โครงการแต่่ละโครงการจะต้้องตอบสนองต่่อวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้ รวมทั้้�งมีีการพิิจารณาถึึงโอกาสที่่�จะลงทุุน
โครงการใหม่่ ๆ ในอนาคต  เพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงและความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในเทคโนโลยีี (Disruptive Technology)
ในธุุรกิิจพลัังงานที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น

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

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน

Operational Risk

การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญของบริิษััทคืือ การลงทุุนและพััฒนาโครงการที่่�มีีให้้ได้้รัับรายได้้ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ ซึ่่�งบริิษััท
ให้้ความสำำ�คัญั ตั้้ง� แต่่ระดัับโครงการและแผนการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ เพื่่อ� ทำำ�ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ที่ว่� างไว้้ โดยกำำ�หนดให้้มีีผู้้�รับั ผิิดชอบ
โครงการและแผนงานที่่�รองรัับแผนธุุรกิิจของบริิษััท มีีการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ทัันต่่อสถานการณ์์และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้สามารถปรัับการทำำ�งานและหามาตรการป้้องกััน นอกจากนี้้ยั� งั มีีการประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการบริิษัท 
ั
คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยงทุุกเดืือน เพื่่�อติิดตามและบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างใกล้้ชิิด
เนื่่�องจากบริิษััทมีีพัันธกิิจในการลงทุุนในต่่างประเทศ ในเรื่่�องของกระบวนการปฏิิบััติิงานมีีความเสี่่�ยง เนื่่�องจากบริิษััท
มีีฐานะเป็็นรััฐวิิสาหกิิจ  แต่่ต้้องอาศััยความรวดเร็็วและความคล่่องตััวในการตััดสิินใจเพื่่�อลงทุุน จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องลดขั้้�นตอน
หรืือกระบวนการในส่่วนที่่�บริิษัทั ควบคุุมได้้ เพื่่�อให้้สามารถตััดสิินใจทางธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว แต่่ทั้้�งนี้้�ก็็ยัังคง
ปฏิิบัติั ิตามกฎหมายและระเบีียบของภาครััฐ

The main role of the Company is the investment and development of the existing projects to generate revenue
according to the goal. The Company has given importance to the projects and plans to achieve the objective by assigning
responsible persons for the projects and plans in the business plan and managing risk in time of the fast changing
situation in order to adjust the operation and find suitable preventive measure. Moreover, the meeting with the Board
of Directors and the Audit and Risk Management Committee is held monthly to follow up and manage risk closely.
As the mission of the Company is overseas investment which needs fast and agility in the decision of investment,
there is operational risk as the Company has a status of state enterprise. Therefore, it is necessary to reduce steps
or procedure which is controllable in order to make decision in business efficiently and timely but still complying with
law and official regulations.
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การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

Financial Risk

บริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิินในระยะสั้้�นคืือ การหารายได้้ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ และระยะยาวที่่�จะต้้องมีีการบริิหาร
และจััดหาเงิินลงทุุนที่่มีีต้
� ้นทุุนต่ำำ� 
� และเหมาะสมในช่่วงเวลาต่่าง ๆ โดยจััดทำำ�แผนการเงิินตามแผนการลงทุุนที่่�วางไว้้ บริิษััทได้้
ดำำ�เนิินการจััดทำำ�  International Credit Rating และได้้รัับการประเมิินให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมต่่อการลงทุุน (Investment
Grade) เพื่่�อลดต้้นทุุนในการค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�  และรองรัับการจััดหาเงิินลงทุุนระยะยาว รวมทั้้�งมีีการบริิหารผลตอบแทนและ
ลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดจากอััตราแลกเปลี่่�ยน โดยบริิษััทได้้รัับเงิินปัันผลเป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ จึึงฝากไว้้ในสกุุลดัังกล่่าว
เพื่่�อได้้ดอกผลมากกว่่า และใช้้ในการลงทุุนในอนาคตตามแผนการลงทุุนที่่�วางไว้้

The management of short-term financial risk is to generate revenue according to the goal. For the long-term
financial risk, it is necessary to find investment with low capital cost which is suitable for different time in the financial
plan of the investment plan. As the Company has been rated to be of the investment grade by an international credit
rating agency, it would be able to reduce the cost in the loan guarantee for the long-term investment. Moreover,
to manage compensation and to reduce the risk concerning the exchange rate, the Company has deposited
the dividend received in foreign currency in such currency to get more interest for future investment.

การบริิหารด้้านการปฏิิบััติิการตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

Compliance Risk

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานตามกฎระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้อง
ไม่่ถููกฟ้้องร้้อง มีีการศึึกษา วิิเคราะห์์และปรัับปรุุงกฎระเบีียบของแต่่ละประเทศที่่�ลงทุุน เพื่่�อให้้ทัันการณ์์เมื่่�อมีีกฎระเบีียบใหม่่
หรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงในประเทศที่่�ลงทุุน บริิษััทมีีการจััดทำำ�ระเบีียบด้้านการบััญชีีและด้้านการเงิิน การจััดทำำ�รายงานเบื้้�องต้้น
ด้้านกฎหมายของประเทศที่่�ไปลงทุุน และพััฒนาระบบการควบคุุมภายในเพื่่�อให้้สมบููรณ์์มากขึ้้�น สามารถนำำ�มาใช้้บริิหารงานได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในระดัับต่่าง ๆ ทั้้�งในด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ  และเทคโนโลยีี เช่่น แนวโน้้มการ
เพิ่่�มขึ้้�นของ Disruptive Technology ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทต้้องจััดทำำ�กลยุุทธ์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับ
ความเปลี่่ย� นแปลงที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต หากเปรีียบเทีียบแผนธุุรกิิจในปีี 2562 จะเห็็นได้้ว่า่ วิิสัยั ทััศน์์และพัันธกิิจขององค์์กรได้้
เปลี่่�ยนไป อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของ Disruptive Technology รวมไปถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในแหล่่งพลัังงานทดแทน
ต่่าง ๆ Smart Grid และระบบกัักเก็็บพลัังงาน (ESS) บริิษัทั ได้้ใช้้ระยะเวลาในการพิิจารณาถึงึ แนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงและความเสี่่ย� ง
ที่่�ไม่่สามารถเติิมเต็็มกลยุุทธ์์ในปััจจุุบัันได้้ อย่่างไรก็็ตาม การนำำ�กลยุุทธ์์ไปดำำ�เนิินการของ EGATi ได้้วิิเคราะห์์ไปถึึงความเสี่่�ยง
ที่่�องค์์กรสามารถรัับได้้ (Risk Appetite) รวมถึึงความแปรปรวนของความเสี่่�ยง (Risk Tolerance) และ EGATi ได้้จััดทำำ�เกณฑ์์
ในการระบุุความเสี่่ย� งและมีีความตั้้ง� ใจว่่าจะตรวจสอบสถานะของความเสี่่ย� งในระดัับองค์์กรทุุก ๆ ไตรมาส และความเสี่่ย� งในระดัับ
โครงการทุุก ๆ เดืือน เพื่่�อเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจว่่าบริิษััทจะสามารถสร้้างมููลค่่าและผลประกอบการที่่�ดีีแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ต่่อไป

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

คณะกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
Board of Directors

คณะกรรมการบริหารการลงทุน
Investment Management Committee
คณะกรรมการพิจารณาแผน
ประเมินผล และบริหารความเสี่ยง
Planning Performance, Evaluation and
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการผู้จัดการใหญ่
President
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Division

คณะกรรมการสรรหาตำ�แหน่งผูจ
้ ด
ั การฝ่ายขึน
้ ไป
Nomination of Vice President Committee
ส่วนตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร
Senior Executive Vice President
Corporate Management

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – พัฒนาธุรกิจ
Senior Executive Vice President –
Business Development

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Business Development Division

ฝ่ายบริหารโครงการ
Project Management Division

ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
Corporate Planning and
Portfolio Management Division

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance Division

ฝ่ายบริหารองค์กร
Corporate Administration Division

ฝ่ายกฎหมาย
Legal Division

ส่วนพัฒนาธุรกิจพลังน้ำ�
Hydro Power Business
Development Department

ส่วนบริหารโครงการ
Project Management Department

ส่วนแผนธุรกิจ
Corporate Planning
Department

ส่วนบัญชี
Accounting Department

ส่วนทรัพยากรบุคคล
Human Resources Department

ส่วนสัญญา
Contracts Department

ส่วนพัฒนาธุรกิจพลังความร้อน
Thermal Power Business
Development Department

โครงการพลังน้ำ�
Hydro Power Project

ส่วนบริหารการลงทุน
Investment Management
Department

ส่วนการเงินและภาษี
Finance and Tax Department

ส่วนพัสดุและจัดหา
Procurement Department

ส่วนนิติกร
Legal Affairs Department

โครงการพลังความร้อน
Thermal Power Project

ส่วนจัดการธุรกิจในเครือ
Portfolio Management
Department

ส่วนงบประมาณ
Budget Department

ส่วนงานคณะกรรมการ
Corporate Secretary Department

ส่วนพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
Renewable Energy and Other Business
Development Department
ส่วนสิ่งแวดล้อมโครงการ
Project Environment Department

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร
Information Technology and
Corporate Communications
Department

สำ�นักงานตัวแทน
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
EGATi Representative Office in
the Socialist Republic of Vietnam

ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Department

48

รายงานประจำ�ปี 2563 // กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงสร้างการจัดการองค์กร

โครงสร้างการจัดการองค์กร

Structure of Organizational Management
โครงสร้้างการจััดการองค์์กรของบริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (EGATi) ประกอบด้้วยคณะกรรมการบริิษััท
ซึ่่ง� มีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวน 4 คณะ เพื่่อ� กลั่่น� กรองงานสำำ�คัญั โดยมีีรองกรรมการผู้้จั� ดั การใหญ่่อาวุุโส รัักษาการ
กรรมการผู้้จั� ดั การใหญ่่ เป็็นผู้้บ� ริิหารสููงสุุดของบริิษัทั ทำำ�หน้้าที่่�วางแผน กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์และบริิหารจััดการมายัังรองกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ รวมถึึงผู้้�จััดการฝ่่าย และส่่วนงานต่่าง ๆ ตามความรัับผิิดชอบ ให้้เป็็นไปตามภารกิิจหรืือวััตถุุประสงค์์ของบริิษััท
และบริิษัทั ยัังได้้กำำ�หนดฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่อ� กำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานบริิษัทั เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจถึึงการดำำ�เนิินงานที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
ประสิิทธิิผล และมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายต่่าง ๆ
1. คณะกรรมการบริิษััท EGATi

คณะกรรมการบริิษััท EGATi เป็็นผู้้�วางนโยบายและกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท รวมถึึงการแต่่งตั้้�งฝ่่ายบริิหาร โดยในปีี
2563 คณะกรรมการบริิษััท EGATi แต่่งตั้้�งจากบุุคคลที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ มีีความรู้้� ความสามารถ อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อ EGATi
ทั้้�งนี้้� คุุณสมบััติขิ องคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นไปตามพระราชบััญญััติคุิ ณ
ุ สมบััติมิ าตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
พ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม รวมถึึงมติิคณะรััฐมนตรีี และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.1 องค์์ประกอบ คุุณสมบััติิ และการแต่่งตั้้�ง
• คณะกรรมการบริิษััท EGATi ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวนไม่่เกิิน 11 คน
•	นอกจากคณะกรรมการบริิษััทจะต้้องมีีคุุณสมบััติิตามพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและ
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม และมติิคณะรััฐมนตรีีแล้้ว คณะกรรมการบริิษััทจะต้้อง
มีีคุุณวุุฒิิและประสบการณ์์ด้้านพลัังงานและประกอบด้้วยผู้้�แทนจากหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล นอกจากนี้้� กรรมการ
บริิษััทไม่่สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในรััฐวิิสาหกิิจอื่่�นนอกจาก EGATi เกิิน 2 แห่่ง รวมทั้้�งไม่่มีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
• 	ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้เ� ลืือกตั้้ง� กรรมการบริิษัทั EGATi โดยคณะกรรมการเป็็นผู้้เ� ลืือกกรรมการคนหนึ่่ง� เป็็นประธาน
กรรมการ
1.2 อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
		อำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรรมการบริิษััทนั้้�นเป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััทซึ่่�งได้้จดทะเบีียนต่่อนายทะเบีียนห้้างหุ้้�นส่่วน
บริิษััท กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ และตามพระราชบััญญััติิ
ประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ. 2542 กรรมการมีีอำำ�นาจดัังนี้้�
•	กำำ�หนดนโยบาย และกำำ�กัับฝ่่ายบริิหารของบริิษััทให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์
และข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างระมััดระวัังโดยรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท
และผู้้�ถืือหุ้้�น
•	สอบทานนโยบาย วิิสัยั ทััศน์์ ยุุทธศาสตร์์ และเป้้าหมายทางยุุทธศาสตร์์ของบริิษัทั ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และเมื่่�อมีีปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อธุุรกิิจ
• ออกระเบีียบเพื่่�อใช้้ปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของบริิษััท
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EGATi’s structure of organizational management
comprises the Board of Directors who appoints 4 Board
Committees responsible for scrutinizing important issues
and the Management. The Management consists of Senior
Executive Vice President, Acting President, responsible
for planning, formulating strategy and management of the
Company, Executive Vice Presidents and Division Vice
Presidents who are responsible for the work according to
the Company’s mission and objectives. The Internal Control
Division has been set up to be responsible for overseeing
the operation of the Company to ensure the efficiency and
productivity and compliance with relevant laws.
1. Board of Directors

The Board of Directors is responsible for formulating policy, supervising the operation and appointing management
of the Company. In 2020, members of the Board of Directors are appointed from knowledgeable persons of which the
expertise is beneficial for the Company and have qualification as stated in the Act on Qualifications of Board of Directors and
Employees of State Enterprises, B. E. 2518 (1975) and its amendment, resolutions of the cabinet and related regulations.
1.1 Composition, Qualification and Appointment
• Board of Directors shall comprise of not more than 11 members.
•	In addition to the qualification as stated in the Act on Qualifications of Board of Directors and Employees
of State Enterprises, B.E. 2518 (1975) and its amendment and resolutions of the cabinet, members of
the Board of Directors must have knowledge and experience in energy. Representative from the regulator
must be included in the Board of Directors. Moreover, they must not be members of the Board of Directors of
more than 2 other state enterprises. Members must not have prohibited attribute as stated in the law.
•	Members of the Board of Directors must be elected in the meeting of shareholders. Chairman of the Board
of Directors is elected by the Board members.
1.2 Authority and Responsibility
		 Board of Directors’ authority complies with the regulations of the Company which has been registered to
the registrar of partnership and company of the Department of Business Development, Ministry of Commerce,
under the Civil and Commercial Code and Organic Act on Anti-Corruption, B.E. 2542 (1999). The Board of
Directors has the following authorities:
•	Formulating policy and supervising the management to conduct business according to the law and the
Company’s objectives and regulations as well as the resolutions of the shareholders’ meeting
•	Verifying the policy, vision, strategy and strategic objectives of the Company regularly and when there is
a factor which can produce significant change to the company
•	Issuing regulations to observe to meet the objectives of the company

50

รายงานประจำ�ปี 2563 // กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงสร้างการจัดการองค์กร

Annual Report 2020 // EGAT International

Structure of Organizational Management

51

โดยสรุุป กรรมการบริิษััท EGATi มีีหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. จััดให้้มีีการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดของรอบปีีบััญชีีของบริิษััท
2.	จััดให้้มีกี ารทำำ�งบดุุลและบััญชีีกำำ�ไรขาดทุุน รวมทั้้�งรายงานการตรวจสอบบััญชีีของผู้้ส� อบบััญชีี และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีเพื่่�อขออนุุมััติิภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดของรอบปีีบััญชีีของบริิษััท และ
จััดส่่งสำำ�เนางบดุุลไปยัังนายทะเบีียนภายใน 1 เดืือนนัับแต่่วัันที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิงบดุุล
3. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อกลั่่�นกรองเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ
4.	ไม่่อาจทำำ�การในฐานะเป็็นกรรมการของบริิษัทั ในกรณีีที่่�กรรมการมีีประโยชน์์ได้้เสีียในกิิจการดัังกล่่าวไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือ
โดยอ้้อมในลัักษณะที่่�เป็็นการขััดกัันกัับประโยชน์์ได้้เสีียของบริิษััท
5.	ไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วน
ประเภทไม่่จำำ�กัดั ความรัับผิิดที่่�ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั เว้้นแต่่
ได้้รัับความยิินยอมจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
6.	ต้้องส่่งสำำ�เนารายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ที่่�ขาดจากการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นไปยัังนายทะเบีียนอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง ภายใน 14 วััน
นัับแต่่วัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
7.	ในฐานะกรรมการของรััฐวิิสาหกิิจ มีีหน้้าที่่ต้� อ้ งยื่่น� บััญชีีแสดงรายการทรััพย์สิ์ นิ และหนี้้สิ� นิ ของตน คู่่�สมรส และบุุตรที่่ยั� งั
ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะต่่อคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ทุุกครั้้ง� ที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
ทุุกสามปีีที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่ง เมื่่�อพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามแบบที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำำ�หนด ภายใน 60 วัันนัับแต่่วัันที่่�
ครบกำำ�หนดดัังกล่่าวแล้้วแต่่กรณีี

In summary, the responsibility of the EGATi’ s Board of Directors is as follows:
1. Organizing an annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of the fiscal year
2.	Organizing the preparation of the balance sheet, auditing report of the auditor for approval of the shareholders
in the annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of the fiscal year. Copy of the
balance sheet shall be sent to the registrar within 1 month after the approval of shareholders.
3.	Appointing Board committees for screening significant issues
4.	Members of the Board of Directors who have any direct or indirect personal interest which is a conflict of
interest with the Company, cannot act as members of the Board of Directors .
5.	Members of the Board of Directors shall not conduct business of the same nature of the Company and as
competitors. Members of the Board of Directors shall not be partners in partnership without limit which conducts
business of the same nature and as competitors of the Company except for having received approval from
the shareholders’ meeting.
6.	Copy of name list of shareholders and those whose share ownership has expired shall be sent to the registrar
at least once a year within 14 days from the date of the shareholders’ meeting.
7.	As member of Board of Directors of a state enterprise, member of EGATi Board of Directors must declare
his property and debt of himself, his spouse and children who are under age to the National Anti-Corruption
Commission when taking position, three years in position and on term completion using the format the
National Anti-Corruption Commission, within 60 days from the above mentioned date.

1.3 รายนามคณะกรรมการบริิษััท EGATi ปีี 2563

1.3 Members of the Board of Directors in 2020

ลำ�ดับ

รายนาม

ตำ�แหน่ง

การดำ�รงตำ�แหน่ง

No.

1 มกราคม - 3 ธัันวาคม 2563
1 มกราคม - 24 ธัันวาคม 2563
•	ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นประธานกรรมการ
เมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
•	ประธานกรรมการชุุดปััจจุุบััน
กรรมการชุุดปััจจุุบััน
กรรมการชุุดปััจจุุบััน
1 มกราคม - 30 กัันยายน 2563
1 มกราคม - 28 ตุุลาคม 2563
•	เข้้ารัับตำำ�แหน่่งวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2563
•	กรรมการชุุดปััจจุบัุ นั
•	เข้้ารัับตำำ�แหน่่งวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2563
•	กรรมการชุุดปััจจุบัุ นั
•	เข้้ารัับตำำ�แหน่่งวัันที่่� 20 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
•	กรรมการชุุดปััจจุุบััน
•	เข้้ารัับตำำ�แหน่่งวัันที่่� 24 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
•	กรรมการชุุดปััจจุบัุ นั

1.
2.

1.
2.

นายวิิบููลย์์ ฤกษ์์ศิิระทััย
นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

3.
4.
5.
6.
7.

นายหร่่อหยา จัันทรััตนา
นายเติิมศัักดิ์์� สุุขวิิบููลย์์
นายภััทรกฤช เตชะศิิกานต์์
นายณััฏฐวุุฒิิ โพธิิสาโร
นายเริิงชััย คงทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8.

นายวิิจัักษณ์์ อภิิรัักษ์์นัันท์์ชััย

กรรมการ

9.

นางสาวชููศรีี เกีียรติิขจรกุุล

กรรมการ

10.

นายสุุทธิิชััย จููประเสริิฐพร

กรรมการ

Name

Position

Term of Office

Mr. Viboon Rerksirathai
Mr. Boonyanit Wongrukmit

Chairman
Director
Chairman

3.
4.
5.
6.
7.

Mr. Roya Juntaratana
Mr. Toemsak Sukhvibul
Mr. Pattarakit Techasikarn
Mr. Nuttavudh Photisaro
Mr. Roengchai Khongthong

Director
Director
Director
Director
Director

8.

Mr. Vichak Apirugnunchai

Director

9.

Ms. Choosri Kietkajornkul

Director

10.

Mr. Suttichai Juprasertporn

Director

1 Jan. - 3 Dec. 2020
1 Jan. - 24 Dec. 2020
•	Appointed Chairman on 24 Dec. 2020
•	Present Chairman
Present Board of Directors
Present Board of Directors
1 Jan. - 30 Sept. 2020
1 Jan. - 28 Oct. 2020
•	Appointed member of Board of Directors on 21 Jan. 2020
•	Present Board of Directors
•	Appointed member of Board of Directors on 21 Jan. 2020
•	Present Board of Directors
•	Appointed member of Board of Directors on 20 Oct. 2020
•	Present Board of Directors
•	Appointed member of Board of Directors on 24 Dec. 2020
•	Present Board of Directors
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2. Board Committees

2. คณะกรรมการชุุดย่่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)
	มีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1) ความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท
(2) ความเชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีี
(3) การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง และนโยบายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(4)	การปรัับปรุุงแก้้ไขของฝ่่ายบริิหารเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงตามที่่�ผู้้�สอบบััญชีีและ
ฝ่่ายตรวจสอบภายในเสนอแนะ
(5) ประชุุมร่่วมกัับกรรมการผู้้จั� ดั การใหญ่่เพื่่อ� หารืือกัับผู้้ส� อบบััญชีีเกี่่ย� วกัับผลการตรวจสอบรายไตรมาสและประจำำ�ปีี
(6)	มีีอำำ�นาจเรีียกหรืือสั่่�งการให้้ฝ่่ายบริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ความเห็็น ร่่วมประชุุม หรืือส่่งเอกสาร
ตามที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นในการสอบทานงาน
(7) จััดหาผู้้�เชี่่�ยวชาญทางวิิชาชีีพเพื่่�อปฏิิบััติิงานตรวจสอบ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายวิิจัักษณ์์ อภิิรัักษ์์นัันท์์ชััย
2. นายเริิงชััย คงทอง
3. นางสาวชููศรีี เกีียรติิขจรกุุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.2 คณะกรรมการบริิหารการลงทุุน (คบท.)
	มีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1)	พิิจารณากำำ�หนดนโยบายการลงทุุน ร่่วมทุุน และการร่่วมมืือพััฒนาธุุรกิิจของบริิษัทั
(2)	พิิจารณากลั่่�นกรองการลงทุุนของบริิษััท ก่่อนเสนอคณะกรรมการบริิษััท
(3) แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อดำำ�เนิินงานได้้ตามความเหมาะสม
(4) ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
รายนามคณะกรรมการบริิหารการลงทุุน

1.
2.
3.
4.
5.

นายหร่่อหยา จัันทรััตนา
นายเติิมศัักดิ์์�	สุุขวิิบููลย์์
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

2.1 Audit Committee
The committee is responsible for the following:
(1) Ensuring the sufficiency and efficiency of the internal control system and risk management
(2)	Ensuring the reliability of financial statements, disclosure of information in accordance with the accounting
standard
(3) Ensuring the compliance with related law, rules, regulations, requirements, orders and related policies
(4)	Ensuring the improvement of the internal control and risk management by the Management as
recommended by the auditor and Internal Control Division
(5)	Attending meeting with the President and the Auditor concerning the result of the quarterly and annual
audits
(6)	Requesting the Management or employees to give comments, attend meeting or submitting necessary
document for the work verification
(7) Providing professional expert for auditing Members of the Audit Committee
Members of the Audit Committee

1. Mr. Vichak Apirugnunchai
2. Mr. Roengcha Khongthong
3. Ms. Choosri Kietkajornkul

Chairman
Director
Director

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

1.
2.
3.
4.
5.

Mr. Roya
Mr. Toemsak
Mr. Boonyanit
Mr. Nuttavudh
Mr. Santichai

Juntaratana
Sukhvibul
Wongrukmit
Photisaro
Osotpavapusit

Chairman
Director
Director
Director
Director and Secretary
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2.3 คณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง (คปส.)
	มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ด้้านการพิิจารณาแผนและประเมิินผล
		 (1.1)	พิิจารณากลั่่�นกรองการจััดทำำ�การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และกลั่่�นกรองผลประเมิินก่่อน
นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
		 (1.2)	พิิจารณากลั่่น� กรองการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานและเกณฑ์์การวััดผลการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการผู้้จั� ดั การใหญ่่
หรืือรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
		 (1.3)	พิิจารณากลั่่�นกรองการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ หรืือรัักษาการกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
		 (1.4) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
(2) ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
		 (2.1)	ดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงนโยบาย
และการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทั้้�งหมดที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััท
		 (2.2)	สอบทานนโยบายและระบบควบคุุมซึ่่ง� จััดตั้้ง� เพื่่อ� ประเมิินการบริิหารและการควบคุุมความเสี่่ย� ง และรายงาน
ผลการบริิหารความเสี่่�ยง
		 (2.3)	กำำ�กับั ดููแลให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามกรอบการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยมีีการบููรณาการเชื่่อ� มโยงระหว่่างการกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์กัับการบริิหารความเสี่่�ยง
รายนามคณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง

1. นายเติิมศัักดิ์์�	สุุขวิิบููลย์์
2. นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร
3. นายณััฏฐวุุฒิิ โพธิิสาโร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.4 คณะกรรมการสรรหาตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการพิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป โดยพิิจารณาจาก
ความรู้้� ประสบการณ์์ ผลการปฏิิบััติิงาน สมรรถนะความสามารถและคุุณสมบััติิอื่่�น ๆ ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�ง
จััดเรีียงลำำ�ดัับผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งต่่อไป
รายนามคณะกรรมการสรรหาตำำ�แหน่่งผู้้จั
� ัดการฝ่่ายขึ้้�นไป

1. นายหร่่อหยา จัันทรััตนา
2. นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร
3. นายสัันติิชััย
โอสถภวภููษิิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.3 Planning Performance, Evaluation and Risk Management Committee
The committee is responsible for the following:
(1) Planning Performance and Evaluation
		 (1.1)	Scrutinizing evaluation of the Company’s operation and result of the evaluation for consideration
of the Board of Directors
		 (1.2)	Scrutinizing preparation of the work plan and criteria for evaluation of the performance of EGATi
President or Acting President for consideration of the Board of Directors
		 (1.3)	Scrutinizing evaluation of the performance of EGATi President or Acting President for consideration
of the Board of Directors
		 (1.4) Performing any other task as assigned by the Board of Directors
(2) Risk Management		
		 (2.1)	Ensuring the sufficiency and efficiency of the risk management framework, policy and operation
to cover all risks which might occur to the Company
		 (2.2)	Verifying the policy and control system to evaluate the management and risk control including the
assessment and reporting process
		 (2.3)	Supervising the compliance with the risk management framework by integrating strategy and risk
management
Members of the Planning Performance, Evaluation and Risk Management Commitee

1. Mr. Toemsak Sukhvibul
2. Mr. Boonyanit Wongrukmit
3. Mr. Nuttavudh Photisaro

Chairman
Director
Director

2.4 Committee on Nomination of the Candidates for the Position of Division Managers and Higher
The Committee is responsible for the nomination of candidates for the position of Division Managers and higher
from their knowledge, experience, performance, competency, ability and other qualification necessary for the position
and arranged in priority for consideration of the Board of Directors.
	Members of the Committee on Nomination of the Candidates for the Position of
Division Managers and Higher

1. Mr. Roya
Juntaratana Chairman
2. Mr. Boonyanit Wongrukmit Director
3. Mr. Santichai Osotpavapusit Director
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3. การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย

3. Meetings of the Board of Directors and Board Committees

คณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุมอย่่างสม่ำำ��เสมออย่่างน้้อยเดืือนละหนึ่่�งครั้้�ง และอาจเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น โดย
คณะกรรมการบริิษััทสามารถขอเอกสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทจากฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อประกอบการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทในแต่่ละครั้้�ง สำำ�หรัับคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ มีีกำำ�หนดการประชุุม ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุุมเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
2. คณะกรรมการบริิหารการลงทุุน
ประชุุมเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
3. คณะกรรมการพิิจารณาการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ประชุุมตามความจำำ�เป็็นของงาน
ของบริิษััทและพิิจารณาแผนการดำำ�เนิินงานและประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
4. คณะกรรมการสรรหาตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป
ประชุุมตามความจำำ�เป็็นของงาน

The Board of Directors has regular meetings at least once a month and additional meeting as necessary. For the
meeting purpose, the Board of Directors can request for necessary documents concerning operation of the Company
from the Management. The Board Committees have the following meeting schedule:
1. Audit Committee
Monthly
2. Investment Management Committee
Quarterly
3. Planning Performance, Evaluation and
As necessary
Risk Management Committee
4. Committee on Nomination of the Candidates
As necessary
for the Position of Division Managers and Higher

4. คณะผู้้�บริิหาร

4. Management

รายชื่่�อคณะผู้้�บริิหาร บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่�น่ แนล จำำ�กััด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ลำ�ดับ

รายนาม

EGATi Management Team (as of December 31, 2020)

ตำ�แหน่ง

การดำ�รงตำ�แหน่ง

No.

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส
รัักษาการ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่-บริิหาร
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่-บริิหาร

เข้้ารัับตำำ�แหน่่งวัันที่่�
1 ตุุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตุุลาคม 2561 - 30 กัันยายน 2563
1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน 2563
เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่�
1 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่�
1 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่�
1 มกราคม พ.ศ. 2562
เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่�
1 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2558
เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่�
1 ตุุลาคม พ.ศ. 2560
เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่�
1 ตุุลาคม พ.ศ. 2562
1 ตุุลาคม 2560 - 30 กัันยายน 2563
เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่�
1 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563
เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่�
1 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563

1,

1.

นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต

2.
3.
4.

นายภููวดา ตฤษณานนท์์
นางสิิริินทร สมสุุขทวีีกููล
นายพิิสณห์์ จัันทร์์ศรีี

5.

นายสมคิิด ประดิิษฐ์์เสรีี

6.

นายศุุภชััย คููณเศรษฐ์์

7.

นายสุุทธิิพัันธ์์ จัันทนโชติิวงศ์์

8.

นายประภาส พัันธุ์์�อร่่าม

ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผนและบริิหาร
การลงทุุน
ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารโครงการ

9.

นายชััยศรีี ภููธิิวุุฒิิ

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

10.
11.

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
นางชััชวรรณ กาญจนาวััชกร

ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารองค์์กร
ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารองค์์กร

12.

นายธนารััตน์์ สุุวรรณศรีี

ผู้้�จััดการฝ่่ายกฎหมาย

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่-พััฒนา
ธุุรกิิจ
ผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Name

Mr. Santichai Osotpavapusit

Position

Senior Executive Vice President,
Acting President
Mr. Puwada Trishnananda
Senior Executive Vice President
Mrs. Sirintorn Somsuktaweekul Executive Vice President,
Corporate Management
Mr. Phisol Chansri
Senior Executive Vice President,
Corporate Management
Mr. Somkid Praditseree
Senior Executive Vice President,
Business Development
Mr. Supachai Koonsed
Vice President, Business
Development Division
Mr. Sutthipan Jantanachotvong Vice President, Corporate Planning
and Portfolio Management Division
Mr. Prapard Pan-aram
Vice President, Project Management
Division
Mr. Chaisri Phoothiwut
Vice President, Accounting and
Finance Division
Ms Noppavan Kanjanavan
Vice President, Corporate
Administration Division
Mrs. Chatchawan
Vice President, Corporate
Kanjanawachkorn
Administration Division
Mr. Thanarat Suwanasree
Vice President, Legal Division

Term of Office

From Oct. 1, 2018
Oct. 1, 2018 - Sept. 30, 2020
Oct. 1, 2019 - Sept. 30, 2020
From Oct. 1, 2020
From Oct. 1, 2020
From Jan. 1, 2019
From Nov. 1, 2015
From Oct. 1, 2017
From Oct. 1, 2019
Jan. 1, 2017 - Sep. 30, 2020
From Nov. 1, 2020
From Nov. 1, 2020
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ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

Chairman

Board of Directors

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
Mr. Viboon Rerksirathai
(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 /
Since January 1, 2020 - December 3, 2020)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 4 ธันวาคม 2503
Date of Birth: December 4, 1960

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Management Program,
Harvard Business School, U.S.A.
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
• หลักสูตรหลักประจำ�วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพบก

• Master of Business Administration, Kasetsart University
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering),
Chulalongkorn University
• National Defence Regular Course, Thailand National Defence
College
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors
(IOD)
• Advanced Management Program, Harvard Business School,
U.S.A.
• Anti-Corruption Strategic Management for Senior Executives
(2013), Office of the National Anti-Corruption Commission
• Royal Thai Army War College Course, Royal Thai Army War
College

ประวััติิการทำำ�งาน

• ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• รองผูว้ ่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยผูว้ ่าการวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

การเข้้าร่่วมประชุุม

14/14

Work Experience

• EGAT Governor
• EGAT Deputy Governor - Transmission System Development
• EGAT Assistant Governor - Transmission System Engineering
Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

None
Meeting Attendance

14/14
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กรรมการ /
ประธานกรรมการ

กรรมการ
Director

Director / Chairman

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
Mr. Pattarakit Techasikarn

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
Mr. Boonyanit Wongrukmit

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 /
Since January 1, 2020 - September 30, 2020)

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 /
ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
Since January 1, 2020 - December 23, 2020 / Served as Chairman since
December 24, 2020)

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

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

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Energy Management)
University of Montreal, Canada
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครอื่ งกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15
ปีการศึกษา 2563 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสตู รการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 61 ปีการศึกษา 2561 2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรกํากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรวิทยาการจัดการสำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business
School, U.S.A.
• หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร Successful Boardroom Presentation รุ่นที่ 2
สถาบัน Omega World Class Research Institute

• Master of Business Administration (Energy Management),
University of Montreal, Canada
• Master of Business Administration, Chiang Mai University
• Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),
Chiang Mai University
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future (Class 15), 2020, Thailand Energy Academy
• National Defence Regular Course (Class 61), 2018 - 2019, Thailand
National Defence College, National Defence Studies Institute
• Corporate Governance for Directors and Senior Executives of
Regulator, State Enterprises and Public Organizations,
King Prajadhipok’s Institute
• Advanced Master of Management Program (Class 1), National
Institute of Development Administration
• Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
• Leadership Succession Program, Institute of Research and
Development for Public Enterprises
• Successful Boardroom Presentation (Class 2), Omega World
Class Research Institute

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 14)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรวิทยาการจัดการสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (วบส. รุ่นที่ 2)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร 65th Annual Utility Executive Course
ณ University of Idaho ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 246)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program รุ่นที่ 18
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Postgraduate Certificate in Finance ณ London School
of Business and Finance ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวััติิการทำำ�งาน

Work Experience

• รองผู้้�ว่่าการบััญชีีและการเงิิน ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�บริิหารใหญ่่ด้้านการเงิิน
(Chief Financial Officer: CFO) การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

•
•
•
•
•
•

ผู้้�ว่่าการการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
รองผู้้�ว่่าการอาวุุโส การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
รองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
รองผู้้�ว่่าการพััฒนาธุุรกิิจ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
รองผู้้�ว่่าการกิิจการสัังคม การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการบริิหารธุุรกิิจ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• ประธานกรรมการ บริิษััทราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
การเข้้าร่่วมประชุุม

15/15

•
•
•
•
•
•

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

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• Chairman of the Board of Directors of RATCH Group Public
Company Limited
Meeting Attendance

15/15

ประวััติิการทำำ�งาน

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

การเข้้าร่่วมประชุุม

10/11

Education/Major Training

• Master of Business Administration, Kasetsart University
• Bachelor of Accountancy (Cost Accounting), Chulalongkorn
University
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future (Class 14), Thailand Energy Academy
• Advanced Master of Management Program (Class 2), National
Institute of Development Administration
• The 65th Annual Utility Executive Course, University of Idaho,
U.S.A.
• Director Certification Program, Thai Institute of Directors (IOD)
• Leadership Succession Program (Class 7), Institute of Research
and Development for Public Enterprises
• Financial and Fiscal Management Program for Senior
Executives (Class 2), the Fiscal and Public Accounting Training
Institution
• Chief Financial Officer Certificate Program (Class 18),
Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage
of His Majesty the King
• Postgraduate Certificate in Finance, London School of Business
and Finance, United Kingdom
Work Experience

• Deputy Governor - Finance and Accounting (Chief Financial
Officer: CFO), EGAT
Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

None
Meeting Attendance

10/11
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กรรมการ
Director

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
Mr. Toemsak Sukhvibul
วัน/เดือน/ปีเกิด: 13 มีนาคม 2506
Date of Birth: March 13, 1963

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

ประวัติการท�ำงาน

Education/Major Training

• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)” กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-	ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Financial Statements for Directors
Class 10/2010” รุ่นที่ 10/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
-	ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Audit Committee Program”
รุ่นที่ 31/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-	ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Director Accreditation Program Class
80/2009” รุ่นที่ 80/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนานักบริหาร หลักสูตร “เกษตร มินิ
เอ็มบีเอ” (Kaset Mini M.B.A.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 54”
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การประเมินผลโครงการ รุ่นที่ 6”
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

•
•
•
•

• Master of Public and Private Management (M.P.P.M.),
National Institute of Development Administration
• Master of Business Administration (M.B.A.), Kasetsart University
• Master of Arts (M.A.) Social Development, Kasetsart University
• Master of Science (M.S.) Environmental Science,
Kasetsart University
• Bachelor of Arts (B.A.) Sociology and Anthropology,
Kasetsart University
• Environmental Governance for Executives Program Class 7,
organized by Department of Environmental Quality Promotion,
Ministry of Natural Resources and Environment, and
Chulalongkorn University
• Training Programs organized by Thai Institute of Directors (IOD)
- Financial Statements for Directors (Class 10/2010)
- Audit Committee Program (Class 31/2010)
- Director Accreditation Program (Class 80/2009)
• Executives Development Program in Kaset Mini M.B.A.,
Kasetsart University
• Social Science Researcher (Class 54), National Research
Council of Thailand
• Project Evaluation (Class 6), National Research Council of
Thailand

ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วม คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการผู้้�ชำำ�นาญการพิิจารณารายงาน
การวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม โครงการอุุตสาหกรรมกลั่่�นน้ำำ��มััน
ปิิโตรเลีียม ปิิโตรเคมีีและแยกหรืือแปรสภาพก๊๊าซธรรมชาติิ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
• กรรมการกำ�กับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำ�หรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้
• อนุกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา
• อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
การเข้้าร่่วมประชุุม

15/15

Work Experience

• Advisor to the Dean of Faculty of Management Sciences,
Kasetsart University
• Dean of Faculty of Management Sciences, Kasetsart University
• Deputy Dean of Faculty of Management Sciences, Kasetsart
University
• Lecturer of Faculty of Management Sciences, Kasetsart University

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• Member of Expert Committee on Social and Participation,
National Environment Board
• Member of Expert Committee on Environmental Impact
Assessment Report of the Project of Oil Refining Industry,
Petroleum, Petrochemicals and Separation or Transformation
of Natural Gas
• Member of Expert Committee on Environmental Impact
Assessment Report of Thermal Power Plant Project
• Member of Expert Committee on Environmental Impact
Assessment Report of the Building, Land Allocation and
Community Service of Bangkok Metropolitan
• Member of Committee on the Study of Strategic Environmental
Assessment for the Construction Area of Coal Power Plant in
the South of Thailand
• Member of Subcommittee on Corporate Governance and
Social Responsibility, Fish Marketing Organization
• Member of Subcommittee on Environmental Reform,
Committee of National Reform on Public Health and Environment,
National Reform Steering Assembly
Meeting Attendance

15/15
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กรรมการ

กรรมการ

Director

Director

นายหร่อหยา จันทรัตนา
Mr. Roya Juntaratana

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
Mr. Nuttavudh Photisaro
(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 /
Since January 1, 2020 - October 28, 2020)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 17 ธันวาคม 2504
Date of Birth: December 17, 1961

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

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยมหาดไทย
• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง-กลางต้น รุ่นที่ 5
กระทรวงพลังงาน
• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 5 กระทรวงพลังงาน

• Bachelor of Engineering (Civil Engineering),
Rajamangala Institute of Technology
• Bachelor of Business Administration (Construction
Management), Sukhothai Thammathirat Open University
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future (Class 15), Thailand Energy Academy
• National Defence Regular Course (Class 60),
Thailand National Defence College
• Director Certification Program (DCP) (Class 268),
Thai Institute of Directors (IOD)
• Senior Administrative Officer Program (Class 59),
Interior College
• Advanced Energy Management Program (Class 5),
Ministry of Energy

• เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำ�นาจเต็ม ประจำ�ราชอาณาจักรกัมพูชา
(กรุงพนมเปญ)
• รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
• เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำ�นาจเต็ม ประจำ�รัฐอิสราเอล
• กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวััติิการทำำ�งาน

Work Experience

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
• รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

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

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• กรรมการ การประปานครหลวง

• Member of the Board of Directors, Metropolitan Waterworks
Authority

• ปริญญาโท MBA (Management of Information System)
University of Dallas, Texas สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ รุ่นที่ 1
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
สำ�นักงานศาลปกครอง รุ่นที่ 1
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 55
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 18
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
6/2004 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 206/2015
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
รุ่นที่ 13/2020 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 42/2020
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment
(BFI) รุ่นที่ 9/2020 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การเข้้าร่่วมประชุุม

15/15

Meeting Attendance

15/15

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
• อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 32
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• ที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-กัมพูชา รัฐสภาไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับ
การคุ้มครองฯ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

• หัวหน้าคณะทำ�งานด้านการประชาสัมพันธ์ในช่วงสู้คดีพิพาทดินแดน
ระหว่างไทยกับกัมพูชาในศาลโลก
การเข้าร่วมประชุม

12/13
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กรรมการ

กรรมการ

Director

Director

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
Mr. Nuttavudh Photisaro

นายเริงชัย คงทอง
Mr. Roengchai Khongthong

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่vวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 /
Since January 1, 2020 - October 28, 2020)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 27 ตุลาคม 2503
Date of Birth: October 27, 1960

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

Education/Major Training

Work Experience

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

• Master of Business Administration (Management of Information
System), University of Dallas, Texas, U.S.A.
• Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University
• Foreign Affairs Executive Program (Class 1),
Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs,
Ministry of Foreign Affairs
• Administrative Justice Executive Program (Class 1),
Office of the Administrative Court of Thailand
• Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future
(Class 1), Thailand Energy Academy
• National Defence Regular Course, (Class 55), Thailand National
Defence College, National Defence Studies Institute
• Justice Administration Executive Program (Class 18),
National Justice Academy, Judicial Training Institute
• Training Programs Organized by Thai Institute of Directors (IOD)
-	How to Develop a Risk Management Plan (HRP) Class
6/2004
-	Director Certification Program (DCP) Class 206/2015
-	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
Class 13/2020
-	Financial Statements for Directors (FSD) Class 42/2020
-	Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
Class 9/2020
-	Advanced Master of Management Program, Class 6, Faculty
of Public Administration, National Institute of Development
Administration

• Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom
of Cambodia (Phnom Penh)
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs
• Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the State
of Israel
• Consul General, Guangzhou, People’s Republic of China

• ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของ
องค์กรกำ�กับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
• หลักสูตรหลักประจำ�วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชัน้ สูง

• Master of Business Administration, Thammasat University
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering),
Prince of Songkla University
• Advanced Master of Management Program, National Institute of
Development Administration
• Agri-Nature Development towards Sufficiency Economy
Philosophy System, Mab-Ueang Agri-Nature Center
• Corporate Governance for Directors and Senior Executives of
Regulator, State Enterprises and Public Organizations,
King Prajadhipok’s Institute
• Program of Leading Your Business through Uncertainties,
Thai Institute of Directors
• Director Certification Program, Thai Institute of Directors
• Public Economics Management for Executives,
King Prajadhipok’s Institute
• CEO Relationship Development Program, Royal Thai Armed
Forces Headquarters, Institute of Security Psychology
• Royal Thai Army War College Course, Institute of Advanced
Military Studies

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• Vice President, Thailand - Cambodia Friendship Association
• Member of Dispute Settlement Subcommittee 32,
Office of the Election Commission of Thailand
• Advisor, Thailand - Cambodia Parliamentarians Friendship Group
• Member of Expert Committee on Screening of Protected
Persons, Royal Thai Police
Additional Information

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

12/13

ประวััติิการทำำ�งาน

• รองผู้ว่าการระบบส่ง
• ผู้ช่วยผูว้ ่าการบำ�รุงรักษาระบบส่ง
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายควบคุมระบบกำ�ลังไฟฟ้า
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

Work Experience

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

• กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

การเข้้าร่่วมประชุุม

• Member of the Board of Directors, Electricity Generating Public
Company Limited (EGCO)

14/15

Meeting Attendance

14/15
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กรรมการ

กรรมการ

Director

Director

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
Mr. Vichak Apirugnunchai

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
Ms. Choosri Kietkajornkul

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 / Since January 21, 2020)

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 / Since October 20, 2020)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 24 ตุลาคม 2505
Date of Birth: October 24, 1962

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

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• หลักสตู รผบู้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส.) รุน่ ที่ 17
วิทยาลัยการยุตธิ รรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช.
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25
(วตท.25) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• Master of Public Administration, National Institute of
Development Administration
• Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University
• Justice Administration Executives Program (Class 17), National
Justice Academy, Judicial Training Institute
• National Defence Regular Course (Class 56), Thailand National
Defence College, National Defence Studies Institute
• Anti-Corruption Strategic Management for Senior Executives
(Class 6), College of the National Anti-Corruption Commission,
Sanya Dharmasakti National Anti-Corruption Institute
• Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future
(Class 8), Thailand Energy Academy
• Capital Market Academy Leadership Program (Class 25),
Capital Market Academy

• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
• Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• EGAT Executive Development สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• Postgraduate Certificate in Finance and Management,
London School of Business and Finance, United Kingdom
• Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การบัญชีเพื่อผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Financial and Fiscal Management Program for Senior
Executives, the Fiscal and Public Accounting Training Institution
• Chief Financial Officer Certification Program, Federation of
Accounting Professions under the Royal Patronage of
His Majesty the King
• EGAT Executive Development, Sasin Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn University
• Postgraduate Certificate in Finance and Management,
London School of Business and Finance, United Kingdom
• Leading Your Business through Uncertainties,
Thai Institute of Directors
• Accountancy for Executives, Faculty of Commerce and
Accountancy, Chulalongkorn University

ประวัติการท�ำงาน

Work Experience

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รกึ ษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (วิชาการ ทรงคุณวุฒ)ิ
รองอธิบดีกรมศุลกากร (บริหาร ต้น)
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (อำ�นวยการ สูง)
สำ�นักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
• ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (อำ�นวยการ สูง)
สำ�นักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• กรรมการบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด
• กรรมการธนาคารออมสิน
การเข้้าร่่วมประชุุม

13/15

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

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• Member of the Board of Directors, KTB General Services and
Security Co., Ltd.
• Member of the Board of Directors, Government Savings Bank
Meeting Attendance

13/15

ประวััติิการทำำ�งาน

• รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)
• ผู้ช่วยผูว้ ่าการการเงิน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับและวิเคราะห์บัญชีและการเงิน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) (EGCO)
• กรรมการลงทุน บริษัทผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) (EGCO)
การเข้้าร่่วมประชุุม

3/4

Work Experience

• Deputy Governor - Finance and Accounting (CFO)
• Assistant Governor - Finance
• Director, Financial Supervision and Analysis Division
Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• Member of the Board of Directors, Electricity Generating Public
Company Limited (EGCO)
• Member of Investment Committee, Electricity Generating Public
Company Limited (EGCO)
Meeting Attendance

3/4
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กรรมการ
Director

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
Mr. Suttichai Juprasertporn
(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 / Since December 24, 2020)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 28 พฤศจิกายน 2503
Date of Birth: November 28, 1960

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

Education/Major Training

Work Experience

• ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Psychology
(Sardar Patel University, Vidyanagar, Gujarat, India)
โดยใช้ทุนส่วนตัว
• ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยใช้ทุน กฟผ.
• ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการ APEC IBIZ
ซึ่งถือเป็นโครงการแรกของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ที่จะขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถ
(Competency) ของที่ปรึกษาตามเกณฑ์ Competency ของ
APEC IBIZ (กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก)
• หลักสูตร The Managerial Grip
• ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
รหัสที่ปรึกษาเลขที่ 1866
• หลักสูตร “ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร The Leadership Grip (ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงระดับสูง)
• หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที่ 9
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร “วิทยากรการจัดการสำ�หรับนักบริหารระดับสูง” วบส.
รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรวุฒิบัตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรกำ�กับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน (PDI รุ่นที่ 23) สถาบันพระปกเกล้า

• รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยผูว้ ่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย

• Ph. D. Program in Psychology, Sadar Patel University,
Vidyanagar Gujarat, India
• Master of Public Administration, National Institute of
Development Administration (funded by EGAT)
• Bachelor of Business Administration, (General Management),
Sukhothai Thammathirat Open University
• Bachelor of Business Administration (Accountancy), Sukhothai
Thammathirat Open University
• APEC IBIZ Project, Department of Industrial Promotion,
Ministry of Industry
• The Managerial Grip Program
• Enlisted as a Consultant for Ministry of Finance, Consultant
No.1866
• Corporate Governance for Middle Executives Program, Class 4,
King Prajadhipok’s Institute
• The Leadership Grip Program
• Promotion of Peaceful Society Course (Class 9),
King Prajadhipok’s Institute
• Advanced Master of Management Program, Class 4, National
Institute of Development Administration
• Director Certification Program (Class 292/2020),
Thai Institute of Directors
• Certificate of Corporate Governance for Directors and
Seniors Executives of Regulators, State Enterprises and
Public Organizations Program (PDI, Class 23),
King Prajadhipok’s Institute

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

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• กรรมการ บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำ�กัด (RPCL)
• กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำ�กัด (RG)
• คณะกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำ�กัด ชุดที่ 32 - 33
การเข้้าร่่วมประชุุม

1/1

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• Member of the Board of Directors, Ratchaburi Power Co., Ltd.
• Member of the Board of Directors, Ratchaburi Electricity
Generating Public Company Limited
• Member of Steering Committee No.32-22, EGAT Saving and
Credit Cooperative Limited
Meeting Attendance

1/1
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
Senior Executive Vice President, Acting President
นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
Mr. Santichai Osotpavapusit
(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 / Since October 1, 2018)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 29 ธันวาคม 2503
Date of Birth: December 29, 1960

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ

Education/Major Training

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร EGAT Executive Development Program for Level 13 - 14
(EGAT XD for Level 13 - 14)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารงานตำ�รวจขั้นสูง, วิทยาลัยการตำ�รวจ
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• หลักสูตรพัฒนานักบริหาร มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร EGAT Newly Promoted Executive Orientation
Program (ENOP)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลักสูตร Energy Symposium 2017 สถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering),
Chulalongkorn University
• EGAT Executive Development Program for Level 13 - 14
(EGAT XD for Level 13 - 14)
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future, TEA
• Director Certification Program (DCP), IOD
• Advance Police Administration, Police College
• Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• EGAT Director Development Program (EDDP)
• EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• Executive Development Program (EDP), FPRI
• EGAT Newly Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
• EGAT Enhancing Program (EEP)
• Energy Symposium 2017, the Institute of Industrial Energy,
the Federation of Thai Industries

ประวัติการทำ�งาน

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

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
• รองผู้ว่าการประจำ�สำ�นักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
• ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น

• รองประธาน คณะกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้ากำ�ลัง

Work Experience

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• Vice President of Board of Executive Committee, Center of
Excellence in Electrical Power Technology (CEPT)
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร

Senior Executive Vice President

Executive Vice President – Corporate Management

นายภูวดา ตฤษณานนท์
Mr. Puvada Trishnananda

นางสิรินทร สมสุขทวีกูล
Mrs. Sirintorn Somsuktaweekul

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 /
Since October 1, 2018 - September 30, 2020)

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 /
Since October 1, 2019 - September 30, 2020)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 17 กุมภาพันธ์ 2503
Date of Birth: February 17, 1960

วัน/เดือน/ปีเกิด: 11 ตุลาคม 2502
Date of Birth: October 11, 1959

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

• ปริิญญาตรีี อุุตสาหกรรมศาสตร์์ เทคโนโลยีีไฟฟ้้าอุุตสาหกรรม
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
• หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD),
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Corporate Governance for Executives (CGE),
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Marketing Transformation Program (MTP)
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
• หลัักสููตร Public-Private Partnerships for Executives
Program (PEP) มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
• หลัักสููตร EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลัักสููตร EGAT Newly Promoted Executive Orientation
Program (ENOP)
• หลัักสููตร EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลัักสููตร EGAT Assistant Director Development Program
(EADP)
• หลัักสููตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)

• Bachelor Degree of Industrial Electrical Technology,
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
• Financial Statements for Directors (FSD), IOD
• Corporate Governance for Executives (CGE), IOD
• Marketing Transformation Program (MTP), IRDP
• Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP),
IRDP
• EGAT Director Development Program (EDDP)
• EGAT Newly Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
• EGAT Enhancing Program (EEP)
• EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
• EGAT Leadership Development Program (ELDP)

•
•
•
•

Work Experience

•

• Senior Executive Vice President, EGATi
• Assistant Governor - Governor’s Office, EGAT,
Working at EGATi
• Director, Business Management Division, EGAT

• Master Degree of Accountancy, Chulalongkorn University
• Bachelor Degree of Accountancy, 2nd Class Honors,
Thammasat University
• Bachelor Degree of Law, Thammasat University
• Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• Financial and Fiscal Management Program for Senior Executive,
the Comptroller General’s Department
• EGAT Enhancing Program (EEP)
• EGAT Assistant Development Program (EADP)
• EGAT Leadership Calibration Program (ELCP)
• Young CFO, Federation of Accounting Professions under the
Royal Patronage of His Majesty the King
• Professional Controller, Federation of Accounting Professions
under the Royal Patronage of His Majesty the King
• Certificate in International Financial Report

ประวััติิการทำำ�งาน

ประวััติิการทำำ�งาน

• รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�ว่า่ การประจำำ�สำ�นั
ำ กั ผู้้�ว่า่ การ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดการธุุรกิิจ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)

•
•
•
•
•
•

ปริิญญาโท บััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปริิญญาตรีี บััญชีี เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP)
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.)
กรมบััญชีีกลาง
หลัักสููตร EGAT Enhancing Program (EEP)
หลัักสููตร EGAT Assistant Development Program (EADP)
หลัักสููตร EGAT Leadership Calibration Program (ELCP)
หลัักสููตร Young CFO สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
หลัักสููตร Professional Controller สภาวิิชาชีีพบััญชีี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ประกาศนีียบััตร Certificate in International Financial Report

• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ - บริิหาร
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน บริิษััท กฟผ.อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�จััดการส่่วนบััญชีี บริิษััท กฟผ.อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประจำำ�สายงานรองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ.
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

Work Experience

•
•
•
•

Executive Vice President - Corporate Management, EGATi
Vice President - Accounting and Finance Division, EGATi
Assistant Vice President - Accounting Department, EGATi
Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,
Working at EGATi
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – พัฒนาธุรกิจ

Senior Executive Vice President – Corporate Management

Senior Executive Vice President – Business Development

นายพิสณห์ จันทร์ศรี
Mr. Phisol Chansri

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี
Mr. Somkid Praditseree

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 / Since October 1, 2020)

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 / Since October 1, 2020)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 14 กุมภาพันธ์ 2506
Date of Birth: February 14, 1963

วัน/เดือน/ปีเกิด: 18 มิถุนายน 2506
Date of Birth: June 18, 1963

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• หลัักสููตร Human Capital for Management (HCM)
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง 1 สถาบัันพััฒนาข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตร Director Certification Program สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Leadership Succession Program มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััย
และพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
• หลัักสููตร Financial Statements for Directors สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร EGAT Assistant Development Program (EADP)
• หลัักสููตร Digital Public Sector for Sustainable Development,
KDI School of Public Policy and Management (KDI)
• หลัักสููตรเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับบริิหาร
สมาคมส่่งเสริิมความปลอดภััยและอนามััยในการทำำ�งาน
(ประเทศไทย) ในพระราชููปถััมภ์์ฯ

•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor Degree of Engineering, Kasetsart University
Human Capital for Management Program (HCM), IRDP
The Civil Service Executive Development 1 Program, OCSC
Director Certification Program, IOD
Leadership Succession Program (LSP), IRDP
Financial Statements for Directors Program, IOD
EGAT Assistant Development Program (EADP)
Digital Public Sector for Sustainable Development, KDI School
of Public Policy and Management (KDI)
• Safety Officer at Management Level Program, Safety and
Health at Work Promotion Association (Thailand) under
Patronage

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ วิิศวกรรมไฟฟ้้า
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารการให้้เอกชนร่่วมลงทุุนในกิิจการของรััฐ
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
• หลัักสููตร EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลัักสููตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• หลัักสููตร EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลัักสููตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)
• หลัักสููตร EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
• หลัักสููตร EGAT Get Ready Program (EGRP)

• Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering),
Prince of Songkla University
• Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP),
IRDP
• EGAT Director Development Program (EDDP)
• EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• EGAT Enhancing Program (EEP)
• EGAT Leadership Development Program (ELDP)
• EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
• EGAT Get Ready Program (EGRP)

ประวััติิการทำำ�งาน

Work Experience

Work Experience

• รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ - พััฒนาธุุรกิิจ
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�ว่า่ การประจำำ�สำ�นั
ำ กั ผู้้�ว่า่ การ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดการธุุรกิิจ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโครงการเดิินเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษา โรงไฟฟ้้าน้ำำ��งึึม 2
สปป.ลาว การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

• Senior Executive Vice President - Business Development,
EGATi
• Assistant Governor - Governor’s Office, EGAT,
Working at EGATi
• Director, Business Management Division, EGAT
• Director, Operation and Maintenance Service for Nam Ngum 2
Hydroelectric Power Project (NN2) Divison, EGAT

ประวััติิการทำำ�งาน

• รองกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ - บริิหาร บริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัดั
• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ - พััฒนาธุุรกิิจ
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารโครงการ บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ 1 บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�จััดการส่่วนพลัังน้ำำ�� 1 บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• กรรมการบริิษััทไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
• Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)

• Senior Executive Vice President - Corporate Management,
EGATi
• Executive Vice President - Business Development, EGATi
• Vice President - Project Management Division, EGATi
• Vice President - Business Development Division 1, EGATi
• Assistant Vice President - Hydropower 1 Department, EGATi
Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• Board of Director of Nam Ngiep 1 Power Company Limited
(NNP1PC)
• Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)
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ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน

Vice President – Business Development Division

Vice President – Corporate Planning and
Portfolio Management Division

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์
Mr. Supachai Koonsad

นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์
Mr. Sutthipan Jantanachotvong

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 / Since January 1, 2019)

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 / Since November 1, 2015)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 4 กรกฎาคม 2512
Date of Birth: July 4, 1969

วัน/เดือน/ปีเกิด: 4 ตุลาคม 2503
Date of Birth: October 4, 1960

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

• ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตร์์ การจััดการทางวิิศวกรรม Syracuse
University, USA
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ วิิศวกรรมไฟฟ้้า เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
• หลัักสููตรพลัังงานสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร ประจำำ�ปีี 2020 รุ่่�นที่่� 6
• หลัักสููตร EGAT XO Level 12 - 14
• หลัักสููตร TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019,
Institute of Directors, London, United Kingdom
• หลัักสููตร EGAT New Leader Development Program
(ENLP for Executives)
• หลัักสููตร EGAT Enhancing Program (EEP for Level 11)
• หลัักสููตร EGAT Get Ready Program (EGRP III)

• Master Degree of Science (Engineering Management),
Syracuse University, USA
• Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering)
2nd Class Honor, King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang
• Executive Energy Program - EEP Year 2020, Class 6
• EGAT XO Level 12 - 14
• TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019,
Institute of Directors, London, United Kingdom
• EGAT New Leader Development Program (ENLP for Executives)
• EGAT Enhancing Program (EEP for Level 11)
• EGAT Get Ready Program (EGRP III)

• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์ ธรณีีวิิทยา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรการให้้เอกชนร่่วมลงทุุนในกิิจการของรััฐ
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
• หลัักสููตร EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลัักสููตร EGAT Assistant Director Development Program
(EADP)
• หลัักสููตรการจััดการความขััดแย้้งด้้านนโยบายสาธารณะโดยสัันติิวิธีิ ี
สถาบัันพระปกเกล้้า

• Bachelor Degree of Science (Geology),
Chulalongkorn University
• Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP),
IRDP
• EGAT Director Development Program (EDDP)
• EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
• Public - Policy Conflict Management through Peaceful Means
Program, King Prajadhipok’s Institute

ประวััติิการทำำ�งาน

Work Experience

ประวััติิการทำำ�งาน

Work Experience

• ผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประจำำ�สายงานรองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ปฏิิบัติั ิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• วิิศวกรระดัับ 11 รองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

• Vice President - Business Development Division, EGATi
• Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,
Working at EGATi
• Engineer Level 11, Deputy Governor - Power Business, EGAT,
Working at EGATi

• ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผนและบริิหารการลงทุุน
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประจำำ�สายงานรองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสำำ�รวจและประเมิินแหล่่งทรััพยากร
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

• Vice President - Corporate Planning and Portfolio Management
Division, EGATi
• Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,
Working at EGATi
• Assistant Director - Resources Exploration and Assessment
Division, EGAT

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• ผู้้�แทนบริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด ในการประชุุม
คณะกรรมการบริิหาร บริิษััท Adaro Indonesia

Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

• BOD’s Observer of PT Adaro Indonesia (AI)
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ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Vice President – Project Management Division

Vice President – Accounting and Finance Division

นายประภาส พันธุ์อร่าม
Mr. Prapard Pan-aram

นายชัยศรี ภูธิวุฒิ
Mr. Chaisri Phoothiwut

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 / Since October 1, 2017)

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 / Since October 1, 2019)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 10 เมษายน 2504
Date of Birth: April 10, 1961

วัน/เดือน/ปีเกิด: 28 ธันวาคม 2510
Date of Birth: December 28, 1967

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตร์์ Environmental Technology
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์ ประมง มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• หลัักสููตรกลยุุทธ์์จััดการดููแลบุุคลากรที่่�ส่่งไปทำำ�งานในต่่างประเทศ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สถาบััน OMEGA WORLD CLASS
• หลัักสููตรการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนและการแก้้ไขปััญหา
ความขััดแย้้งด้้วยสัันติิวิิธีี สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Director Certification Program สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร EGAT Leadership Development Program
• หลัักสููตร EGAT Get Ready Program II
• หลัักสููตร EGAT Operation Management Program

• Master Degree of Science, King Mongkut’s Institute of
Technology Thonburi
• Bachelor Degree of Science in Fisheries, Kasetsart University
• Overseas Assignment International HRM & Outbound
Investment, OMEGA WORLD CLASS
• Public - Policy Conflict Management through Peaceful Means
Program, King Prajadhipok’s Institute
• Director Certification Program, IOD
• EGAT Leadership Development Program
• EGAT Get Ready Program II
• EGAT Operation Management Program

• ปริิญญาโท บััญชีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• ปริิญญาตรีี บััญชีี เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
• หลัักสููตร TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019,
Institute of Directors, London, United Kingdom
• หลัักสููตร Marketing Transformation Program (MTP)
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
• หลัักสููตร EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลัักสููตรศาสตร์์พระราชากัับการพััฒนาผู้้�นำำ�ยุุค 4.0 (ESDP AD 11)
• หลัักสููตร EGAT New Leader Development Program for
Executives (ENLP for Executives)
• หลัักสููตร EGAT Get Ready Program (EGPR)
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Professional Controller
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรกฎหมายภาษีีอากรและกฎหมายภาษีีอากร
ระหว่่างประเทศ สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
ในพระบรมราชููปถััมภ์์

• Master Degree of Accountancy, Chiang Mai University
• Bachelor Degree of Accountancy, 2nd Class Honors,
Prince of Songkla University
• TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019,
Institute of Directors, London, United Kingdom
• Marketing Transformation Program (MTP), IRDP
• EGAT Enhancing Program (EEP)
• EGAT Assistant Development Level 11 (EGAT AD Level 11)
(ESDP AD 11)
• EGAT New Leader Development Program for Executives
(ENLP for Executives)
• EGAT Get Ready Program (EGPR)
• Certificate of Professional Controller Program, Federation of
Accounting Professions under the Royal Patronage of His
Majesty the King
• Certificate of Tax Law and International Tax Law Program,
the Institute of Legal Education, Thai Bar Association

ประวััติิการทำำ�งาน

Work Experience

•
•
•
•

•
•
•
•

ประวััติิการทำำ�งาน

• ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารโครงการ บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�จััดการโครงการพลัังน้ำำ�� ฝ่่ายบริิหารโครงการ
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�จััดการส่่วนประจำำ�ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ 1
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประจำำ�สายงานรองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• นัักวิิทยาศาสตร์์ระดัับ 11 สัังกััดรองผู้้�ว่่าการพััฒนาธุุรกิิจ
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจหรืือบริิษััทอื่่�น

• กรรมการบริิษััทไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด

Work Experience

• Vice President - Project Management Division, EGATi
• Manager, Hydro Power Project, Project Management Divison, EGATi
• Assistant Vice President, Business Development Divison 1,
EGATi
• Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,
Working at EGATi
• Scientist Level 11, Deputy Governor - Business Development,
EGAT, Working at EGATi.
Directorship/Management Position in
Other State Enterprises or Companies

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

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน บริิษััท กฟผ.อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
ผู้้�จััดการส่่วนการเงิินและภาษีี บริิษััท กฟผ.อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
ผู้้�จััดการส่่วนบััญชีี บริิษััท กฟผ.อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประจำำ�สายงานรองผู้้�ว่่าการการเงิินและบััญชีี (CFO)
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ.
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• นัักบััญชีีระดัับ 11 รองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

Vice President - Accounting and Finance Division, EGATi
Assistant Vice President - Finance and Tax Department, EGATi
Assistant Vice President - Accounting Department, EGATi
Director to Deputy Governor - Finance and Accounting (CFO),
EGAT, Working at EGATi
• Accountant Level 11, Deputy Governor - Power Business,
EGAT, Working at EGATi
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ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

Vice President – Corporate Administration Division

Vice President – Corporate Administration Division

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
Ms. Noppavan Kanjanavan

นางชัชวรรณ กาญจนาวัชกร
Mrs. Chatchawan Kanjanawachakorn

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 /
Since January 1, 2017 - September 30, 2020)

(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 / Since November 1, 2020)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 11 พฤศจิกายน 2512
Date of Birth: November 11, 1969

วัน/เดือน/ปีเกิด: 3 กันยายน 2506
Date of Birth: September 3, 1963

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

• ปริิญญาโท ศิิลปศาสตร์์ จิิตวิิทยาอุุตสาหกรรมและองค์์การ
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี อัักษรศาสตร์์ ภาษาอัังกฤษ เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• โครงการประกาศนีียบััตรกฎหมายธุุรกิิจสำำ�หรัับบุุคคลทั่่�วไป
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตร How to Develop a Risk Management Plan
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Ethical Leadership & Innovation Management
• หลัักสููตร Managing People for Organizational Success
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตร Moody International Quality Assurance / Lead
Auditor ISO 9001
• หลัักสููตร Public Procurement System Phase 1: Public
Procurement Operations
• หลัักสููตร Strategic HR Leadership: Generating Organization
Breakthroughs ASHRAM 2016, the Overseas Human
Resources and Industry Development Association

• Master Degree of Arts (Industrial and Organizational
Psychology), Thammasat University
• Bachelor Degree of Arts (English), 2nd Class Honors,
Chulalongkorn University
• Certificate Program, Business Law, Thammasat University
• How to Develop a Risk Management Plan Program, IOD
• Ethical Leadership & Innovation Management Program
• Managing People for Organizational Success Program,
Thammasat University
• Moody International Quality Assurance / Lead Auditor ISO 9001
• Public Procurement System Phase 1: Public Procurement
Operations Program
• Strategic HR Leadership: Generating Organization
Breakthroughs ASHRAM 2016, the Overseas Human Resources
and Industry Development Association Program

•
•
•
•

• Master Degree of Economics Program (Business Economics),
National Institute of Development Administration
• Bachelor Degree of Accountancy, Thammasat University
• EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
• EGAT Enhancing Program for Chief (EEP)
• EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
• EGAT Get Ready Program (EGRP)
• Control Self-Assessment: Facilitation Skills Program,
the Institute of Internal Auditors of Thailand
• Intermediate Certificate Course in Good Governance for Middle
Level Executives, King Prajadhipok’s Institute

ประวััติิการทำำ�งาน

• ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารองค์์กร บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประจำำ�สายงานรองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย ปฏิิบััติิงานที่่�
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

Work Experience

• Vice President - Corporate Administration Division, EGATi
• Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT,
Working at EGATi

•
•
•
•
•

ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ปริิญญาตรีี บััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
หลัักสููตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
หลัักสููตร EGAT Assistant Director Development Program
(EADP)
หลัักสููตร EGAT Enhancing Program for Chief (EEP)
หลัักสููตร EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
หลัักสููตร EGAT Get Ready Program (EGRP)
หลัักสููตร Control Self-Assessment: Facilitation Skills
สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
หลัักสููตรอบรม ประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลของผู้้�บริิหารระดัับกลาง
สถาบัันพระปกเกล้้า

ประวััติิการทำำ�งาน

Work Experience

• ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารองค์์กร บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• ผู้้�ตรวจสอบภายในระดัับ 11 สัังกััดผู้้�ว่่าการ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย
• หััวหน้้าสายตรวจสอบภายใน 2 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

• Vice President - Corporate Administration Division, EGATi
• Internal Auditor Level 11 - Governor’s Office, EGAT
• Director, Internal Audit Line 2 - Internal Audit Office, EGAT
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ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
Vice President – Legal Division
นายธนารัตน์ สุวรรณศรี
Mr. Tanarat Suwannasree
(เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 / Since November 1, 2020)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 19 กันยายน 2517
Date of Birth: September 19, 1974

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่�สำำ�คััญ

Education/Major Training

• ปริิญญาโท นิิติิศาสตร์์ กฎหมายการค้้าระหว่่างประเทศ
University of Aberdeen, UK
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
• หลัักสููตร Leadership Succession Program มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััย
และพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
• เนติิบััณฑิิตไทย สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
• วิิชาว่่าความ (ใบอนุุญาตทนายความ) สภาทนายความ
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตรผู้้�นำำ�ตััวจริิง สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ EGRP III
• หลัักสููตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Master Degree of Law (International Commercial Law),
University of Aberdeen, UK
• Bachelor Degree of Law, Assumption University
• Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• Barrister-at-Law, the Institute of Legal Education,
Thai Bar Association
• Qualified to Practice Law in the Kingdom of Thailand,
the Lawyers Council of Thailand under the Royal Patronage of
His Majesty the King
• EGAT Get Ready Program (EGRP III), National Institute of
Development Administration
• Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) Program, IOD

ประวััติิการทำำ�งาน

• ผู้้�จััดการฝ่่ายกฎหมาย บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• รัักษาการ ผู้้�จัดั การฝ่่ายกฎหมาย บริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัดั
• ผู้้�จัดั การส่่วนสััญญา ฝ่่ายกฎหมาย บริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัดั

Work Experience

• Vice President - Legal Division, EGATi
• Acting Vice President - Legal Division, EGATi
• Assistant Vice President - Contracts Department, Legal Division,
EGATi
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance

บริิษััทมีีพัันธกิิจที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล ใส่่ใจสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อมในประเทศ
ที่่�ไปลงทุุนตามหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ ปีี 2562 ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
ได้้กำำ�หนดไว้้ โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เต็็มความสามารถ โปร่่งใส และตรวจสอบได้้ เพื่่�อสร้้าง
มููลค่่าให้้แก่่องค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว สร้้างภาพลัักษณ์์และความน่่าเชื่่�อถืือขององค์์กรจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
ตลอดจนยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้ทััดเทีียมกัับสากล
บริิษััทได้้ประกาศนโยบายการบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล และให้้ยึึดถืือปฏิิบััติิมาอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งมีีเจตนารมณ์์
ที่่�จะส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานปฏิิบััติิงานด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรม และตรวจสอบได้้ อัันจะส่่งผลให้้บริิษััทเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนและมั่่�นคง เพื่่�อเป็็นกรอบในการปฏิิบััติิงานด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
(1)	นำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี 6 ประการ คืือ หลัักนิิติิธรรม หลัักคุุณธรรม หลัักความโปร่่งใส หลัักการมีีส่่วนร่่วม
หลัักความรัับผิิดชอบ และหลัักความคุ้้�มค่่ามาใช้้ในการบริิหารงานของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด
(2)	กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ นโยบาย และแผนงานที่่�สำำ�คััญของบริิษััท โดยพิิจารณาถึึงปััจจััยเสี่่�ยง และวางแนวทาง
การบริิหารจััดการที่่�มีีความเหมาะสม รวมทั้้�งดำำ�เนิินการตามระบบการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบบััญชีี รายงาน
ทางการเงิิน และการสอบบััญชีี มีีความน่่าเชื่่�อถืือ รวมทั้้�งป้้องกัันการทุุจริิต และมิิให้้มีกี ารกระทำำ�ผิดิ เกี่่�ยวกัับการให้้และ
รัับสิินบนหรืือมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
(3)	มีีกระบวนการส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั ปฏิิบัติั งิ านด้้วยความทุ่่�มเทตามบทบาทหน้้าที่่� และตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญและความจำำ�เป็็นในการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต
(4)	ส่่งเสริิมให้้มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีีโดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�เกี่่�ยวข้้อง 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านรััฐ สัังคม ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้านผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ด้้านองค์์กร และด้้านผู้้�ปฏิิบััติิงาน
(5)	ส่่งเสริิมให้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องตามความเหมาะสม เพื่่�อพิิจารณากลั่่�นกรองงานที่่�มีีความสำำ�คััญ
อย่่างรอบคอบ
(6)	ส่่งเสริิมให้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศของบริิษัทั ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้
ครบถ้้วน เพีียงพอ สม่ำำ��เสมอ และทัันเวลาเพื่่�อให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััท ได้้รัับข้้อมููลสารสนเทศ
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
(7)	สนัับสนุุนให้้มีีระบบ มาตรการหรืือแนวทางในการเฝ้้าระวััง ตรวจสอบและแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด เพื่่�อสกััดกั้้�นมิิให้้
เกิิดการทุุจริิตในทุุกกระบวนการทำำ�งาน
(8)	คณะกรรมการและผู้้�บริิหารบริิษััทต้้องเป็็นต้้นแบบที่่�ดีีด้้านจริิยธรรมและคุุณธรรม
(9)	มีีระบบ กระบวนการสรรหา และการคััดเลืือกบุุคลากรที่่�จะเข้้ามารัับผิิดชอบในตำำ�แหน่่งบริิหารที่่�สำำ�คััญทุุกระดัับ
อย่่างเหมาะสม โปร่่งใส และเป็็นธรรม
นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้ประกาศนโยบายต่่อต้้านการให้้สินิ บนเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตและประพฤติิมิชิ อบ และนโยบายการงดรัับ
ของขวััญและของกำำ�นัลั เพื่่�อการดำำ�เนิินงานในทุุกภารกิิจสอดคล้้องตามหลัักธรรมาภิิบาล โปร่่งใส เป็็นธรรม และตรวจสอบได้้อีกี ด้้วย

The mission of EGATi is to conduct business with sustainability based on good governance with care to society,
economy and environment of the countries in which the Company has invested and in compliance with the Principles
and Guidelines of Corporate Governance for State-Owned Enterprise B.E. 2562 (2019) of the State Enterprise Policy
Office. The Company will operate its business with efficiency, full capacity, transparency and verifiability to create
sustainable value for the Company in the long run. Moreover, the Company attempts to create good image and reliability
for the stakeholders and to comply its corporate governance with the international standards.
Having an intent to promote the executive and employees to perform their duty with transparency, fairness and
verifiability leading to the sustainable and stable growth, the Company has announced the management policy in
accordance with the corporate governance as follows:
(1)	Complying strictly with the 6 principles of corporate governance, namely rule of law, morality, transparency,
participation, accountability, cost-effectiveness
(2)	Informulating the Company’s vision, strategy, policy and important plans, risk factor and appropriate risk
management must be considered. Internal control system must be complied to ensure that financial report
and auditing is reliable. Anti-corruption, anti-bribery or conflict of interest is observed.
(3)	Process is available to promote the executives and employees to perform their duty with devotion and to realize
the importance and necessity to prevent and fight against corruption.
(4) Promotion of good management taking into account 4 related parties, namely
- State, society, community and environment
- Service users and stakeholders
- Organizations
- Employees
(5) Promotion of appointment of ad hoc committees to carefully consider important issues
(6)	Promotion of disclosure of information, both financial and non-financial, which is correct, reliable, complete,
adequate, regularly and timely and in equitable manner to related persons and stakeholders
(7)	Promotion of the availability of the system, measure or guidelines of monitoring, inspecting and whistle-blowing
of wrongdoing to prevent corruption in every working process
(8) The Board of Directors and the executives serve as the role model in ethics and morality.
(9) Transparent and fair nomination and selection system of persons for every important positons is available.
Moreover, to comply with the corporate governance which promotes transparency, fairness and verifiability,
the Company has announced the anti-corruption and anti-bribery policy.
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Human Resource Development and Operational Improvement
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด ตระหนัักถึึงคุุณค่่าและถืือว่่าบุุคลากรเป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยเชื่่�อมั่่�นว่่าความสำำ�เร็็จขององค์์กรขึ้้�นอยู่่�กัับบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ สามารถสร้้างคุุณค่่าและเป็็นแรงผลัักดัันสำำ�คััญในการ
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�ความสำำ�เร็็จตามพัันธกิิจอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงมีีนโยบายมุ่่�งเน้้นพััฒนาระบบการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
เพื่่�อให้้ได้้บุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ มีีคุุณธรรม มีีความรัับผิิดชอบ และพร้้อมที่่�จะพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทมุ่่�งมั่่�นพััฒนา
เครื่่�องมืือและระบบสารสนเทศบุุคคลเพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้ได้้ตามเป้้าหมาย ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนา
ขีีดความสามารถบุุคลากรให้้สอดรัับกัับค่่านิิยมองค์์กร (Core Value) และสมรรถนะหลััก (Core Competency) ของบริิษััท โดย
ในปีี 2563 บริิษัทั กำำ�หนดให้้มีกี ารทบทวนสมรรถนะหลัักให้้สอดรัับกัับแผนธุุรกิิจ รวมถึึงการประเมิินสมรรถนะหลััก เพื่่�อดำำ�เนิินการ
จััดทำำ�หลัักสููตรการพััฒนาบุุคลากรตามสมรรถนะหลัักของบริิษััท และส่่งเสริิมให้้บุุคลากรพััฒนาตนเองตามแนวทางของ
แผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan) อีีกทั้้�งบริิษััทยัังให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ภายในองค์์กร
เพื่่�อให้้บุุคลากรได้้รัับความรู้้�ที่่�หลากหลาย มีีความสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและเพิ่่�ม
ความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจของบริิษััทภายใต้้สภาพแวดล้้อมและเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังได้้รณรงค์์และสื่่�อสารค่่านิิยมองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสนัับสนุุนให้้มีีกิิจกรรมการสื่่�อสารภายในองค์์กร เพื่่�อสร้้าง
ความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างผู้้�บริิหารกัับพนัักงาน อีีกทั้้�งทำำ�ให้้บุคุ ลากรทุุกคนรัับรู้้�และเข้้าใจถึึงทิิศทางเป้้าหมาย วิิสัยั ทััศน์์ของบริิษัทั
และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความสำำ�เร็็จขององค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

Human Resource Development and Operational Improvement

EGATi considers human resource as the most
valuable resource in business operation and believes
that its success depends on quality of the employees
which is an essential force in creating value and driving
the business to sustainable achievement according to
the mission of the Company. Therefore, it is the policy
of EGATi to develop human resource to be competent,
having integrity, accountability and is willing to undertake
self- development regularly. To achieve the goal in human
resource development which focuses on competency
building based on core value and core competency,
the Company has developed training tools and Human
Resource Information System (HRIS).
In 2020, EGATi’s core competency was reviewed to
be consistent with the business plan. Core competency
assessment was conducted for the purpose of preparing
appropriate training courses. Moreover, employees were
also encouraged to develop themselves according to
individual development plan. Knowledge sharing among
employees was supported by the Company so that
they will have diverse knowledge and can increase work
efficiency and competitiveness, in preparation for business
competition under the situation of rapid technological
changes. Furthermore, the Company has made a continuous
campaign for core value by supporting activities of internal
communication to strengthen good relations between the
management and employees as well as raising awareness
of the employees about direction and vision of the Company
so that they can share its achievement sustainably.
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ค่านิยมองค์กร

Core Value

บริิษััทกำำ�หนดค่่านิิยม EGATi เพื่่�อวางรากฐานวััฒนธรรมองค์์กร รวมถึึงพฤติิกรรมในการทำำ�งานของบุุคลากรให้้เป็็น
ในทิิศทางเดีียวกััน มุ่่�งสู่่�การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เอื้้�อต่่อการบรรลุุวิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท และเป็็นกรอบ
ในการกำำ�หนดและพััฒนาสมรรถนะของบุุคลากรให้้เป็็นคนที่่�มีีคุุณภาพ มีีคุุณธรรม มีีความรัับผิิดชอบ เห็็นความสำำ�คััญของ
เพื่่�อนร่่วมงานและมีีความพร้้อมทำำ�งานเป็็นทีีม และพร้้อมที่่�จะพััฒนาตนเองอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อส่่งเสริิมความสำำ�เร็็จขององค์์กร
อย่่างยั่่�งยืืน

EGATi’s core value serves as cultural foundation of the Company which guides working behavior of the employees
to be in the same direction aiming toward creating corporate culture which supports the achievement of the vision
and business strategy. The core value also serves as a framework in human resource development by promoting
the employees to be efficient, virtuous, accountable, considerate, be ready to work as a team and willing to develop
themselves consistently to contribute to the success of the organization sustainably.

ค่านิยม EGATi ประกอบด้วย
EGATi’s core value comprises

ENERGETIC

GOAL ORIENTED

ACCOUNTABILITY

TRUST &TEAM

INTEGRITY

กระตืือรืือร้้น ตื่่�นตััว กล้้าคิิด
กล้้าเปลี่่�ยนแปลง ทัันกาล ไม่่ย่่อท้้อ

แน่่วแน่่ มุ่่�งมั่่�น อดทน
เพื่่�อผลสำำ�เร็็จร่่วมกััน

รู้้�หน้้าที่่� รัับผิิดชอบ พััฒนาตน
พััฒนางาน เน้้นคุุณภาพ

เชื่่�อมั่่�นในองค์์กรและทีีมงาน ยอมรัับในความต่่าง
สามััคคีีและปรองดอง

ยึึดถืือความถููกต้้องตามระเบีียบวิินััย จรรยาวิิชาชีีพ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และตรวจสอบได้้

active, proactive,
changeable, timely, never give up

unswerving,
determined, patient for
shared success

aware of their duty, responsibility,
self-development and work
development, quality-oriented

confidence in organization
and teamwork, acceptance of the difference,
unity and compromise

adhere to righteousness in accordance
with rules and regulation, discipline, professional
ethics, honesty and verifiability

ในปีี 2563 บริิษััทมีีนโยบายมุ่่�งเน้้นรณรงค์์ค่่านิิยมองค์์กร A: Accountability เพื่่�อให้้บุุคลากรทุุกคน
ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย พััฒนางานที่่�ปฏิิบััติิงาน ส่่งผลให้้ตลอดปีี 2563
บุุคลากรทุุกคนปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อย่่างเต็็มความสามารถตามงานที่่�ได้้รับั มอบหมาย ซึ่่�งเป็็นกลไกที่่�ทำำ�ให้้องค์์กร
ประสบความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� การรณรงค์์ค่่านิิยมองค์์กรยัังคงมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง

In 2020, the policy of EGATi was to focus, initially,
on the core value A (Accountability) in order to raise
awareness of all employees about their responsibility
for work. As a result, the Company could successfully
achieve its business goal with all efforts of the employees.
However, the campaign for core value will
continue.
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EGATi conducts business according to international standard principle with
commitment to social responsibility based on sustainable development comprising
governance, social care, economy, respect to human right and benefit of stakeholders.
The Company has carried out social responsibility activities through different social
development projects which are consistent with its strategies and direction in business
operation with a focus on participation of internal and external stakeholders to achieve
sustainable better quality of life.
In 2020, amidst difficult situation of COVID-19 pandemic in all sectors, EGATi
had implemented preventative measures for employees to fight against the disease
and provided social assistance as follows:
1	Communication with employees regularly to be aware of the spread of COVID -19
pandemic and build the habit of social responsibility by following strictly
the measures of the Company and the government in protection against
the disease such as avoiding to take a trip abroad for work, social distancing,
wearing hygienic face masks at all time, washing hands regularly, etc. Moreover,
the Company had adopted the policy of “Work from Home” to reduce the risk
of infection in the Company.

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Social Responsibility

บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (บริิษััท) ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักมาตรฐานสากล ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม ตามหลัักการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล ใส่่ใจสัังคม เศรษฐกิิจ และเคารพต่่อ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชนและผลประโยชน์์ของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยบริิษัทั ดำำ�เนิินการผ่่านโครงการพััฒนาช่่วยเหลืือสัังคมและชุุมชนในรููปแบบ
ต่่าง ๆ ที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และทิิศทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกกลุ่่�มทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อร่่วมพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยในปีี 2563 ทุุกภาคส่่วนเผชิิญกัับความยากลำำ�บากในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) และบริิษััทได้้มีีมาตรการช่่วยเหลืือด้้านสัังคม ดัังนี้้�
1	บริิษััทสื่่�อสารอย่่างต่่อเนื่่�องให้้พนัักงานรัับทราบและตระหนัักถึึงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น
ตลอดจนสร้้างอุุปนิิสัยั ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยเริ่่�มต้้นจากการปฏิิบัติั ติ ามมาตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19 ทั้้�งของบริิษััทและภาครััฐอย่่างเคร่่งครััด ได้้แก่่ การงดเดิินทางไปปฏิิบััติิงานต่่างประเทศ
การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม การสวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา การล้้างมืืออย่่างสม่ำำ��เสมอ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�บริิษััท
มีีนโยบายการปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน (Work from Home) อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงการติิดเชื้้�อภายในบริิษััท
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2	บริิ ษัั ท ในฐานะผู้้�ลงทุุ น และพัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ พลัั ง งานใน
ภููมิภิ าคอาเซีียน ได้้ให้้ความร่่วมมืือตลอดจนสนัับสนุุนเงิินช่่วยเหลืือ
อุุ ป กรณ์์ ท างการแพทย์์ หน้้ า กากอนามัั ย และสิ่่�งจำำ� เป็็ น
อื่่�น ๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยเมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 บริิษััทมอบเงิินจำำ�นวน 30,000 บาท ให้้สมาคม
การค้้าดิิจิิทััลไทย ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประสานงานส่่งมอบกองทุุนพิิเศษ
เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันไวรััส COVID-19 สหพัันธ์์การกุุศล
อู่่�ฮั่่�น นครอู่่�ฮั่่�น มณฑลหููเป่่ย์์ สาธารณรััฐประชาชนจีีน และ
ต่่อมาบริิษััทได้้สนัับสนุุนเงิินให้้มููลนิิธิิรามาธิิบดีี ในโครงการ
“สู้้�ภััยโควิิดในประเทศไทย” เป็็นจำำ�นวนเงิิน 100,000 บาท
นอกจากนี้้�บริิษัทั ได้้ร่ว่ มบริิจาคเงิินให้้กับั สาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม สาธารณรััฐ
แห่่งสหภาพเมีียนมา และสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย โดยผ่่านทาง
สถานเอกอััครราชทููตแต่่ละประเทศ รวมเงิินบริิจาคมููลค่่ากว่่า
400,000 บาท เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนในแต่่ละประเทศ
ให้้ผ่่านพ้้นวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�นโดยเร็็ว
3	EGATi ได้้ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมสุุขภาวะด้้านโภชนาการของ
นัักเรีียนโรงเรีียนอนุุบาลชุุมชนในเมืืองบอลิิคันั แขวงบอลิิคำำ�ไซ
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิม
และป้้องกัันปััญหาพััฒนาการทางด้้านกายภาพและการเรีียนรู้้�
ของเด็็กในโรงเรีียนดัังกล่่าว ภายใต้้ความร่่วมมืือของกรรมการ
ปกครองบ้้านพููโฮมไซ เมืืองบอลิิคันั แขวงบอลิิคำำ�ไซ และบริิษัทั
ไฟฟ้้าน้ำำ��เงีียบ 1 จำำ�กัดั โดยได้้ทำ�ำ การจััดหาอุุปกรณ์์ประกอบอาหาร
วััตถุุดิิบ และการจััดเตรีียมอาหารกลางวััน เพื่่�อให้้นัักเรีียน
และบุุคลากรทางการศึึกษาบ้้านพูู โฮมไซมีีอาหารกลางวัันที่่�
ถููกหลัักอนามััยและเพีียงพอแก่่การบริิโภคเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาวะ
ด้้านโภชนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Social Responsibility
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2	As an investor and business ally in ASEAN, EGATi gave cooperation as well as financial support, medical
devices, hygienic face masks and other necessities at home and abroad. On February 14, 2020, the Company
provided financial support of 30,000 Baht to the Thai Digital Trade Association which was the coordinator in
delivering the donation to “Special Fund for Prevention and Control Corona Virus” of Wuhan Charity Federation,
Wuhan City, Hubei Province, People’s Republic of China. Moreover, the Company donated a sum of 100,000
Baht to Ramathibodi Foundation in the project of “Fight against COVID-19 in Thailand”. Furthermore, a total
amount of 400,000 Baht was provided by the Company to Lao People’s Democratic Republic, Socialist
Republic of Vietnam, Republic of the Union of Myanmar and Republic of Indonesia through the Embassy of
each country to mitigate the difficulty and to overcome the crisis.
3	EGATi provided hygienic lunch to the pupils of community kindergarten with the cooperation of the Ban
Phuhomxay Administrative Committee and Nam Ngiep 1 Power Company Limited. To promote nutritional
health for physical development and learning process of the children, the Company provided cooking utensils
and raw materials for lunch for pupils and educational personnel in a kindergarten in Ban Phuhomxay, Muang
Bolikhan, Bolikhamxay Province, Lao People’s Democratic Republic.

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor's Report

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

เสนอ

ผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

ความเห็น

ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท กฟผ.
อิินเตอร์์เนชั่�น่ แนล จำำ�กััด (บริิษััท) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบแสดงฐานะ
การเงิินเฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จที่แ่� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จเฉพาะกิิจการ งบแสดงการเปลี่่ย� นแปลงส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบแสดงการเปลี่่ย� นแปลง
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉพาะกิิจการและงบกระแสเงิินสดที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ รวมถึึง
สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่สำ� �คั
ำ ัญ
ข้า้ พเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้า้ งต้้นนี้้แ� สดงฐานะการเงิินที่่แ� สดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล จำำ�กัดั ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะกิิจการ และกระแสเงิินสดที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้า้ พเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบ
ของผู้้ส� อบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้า้ พเจ้้า ข้า้ พเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากบริิษัทั ตามข้อ้ กำำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติั ิ
ตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้า
ได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้า้ พเจ้้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

The Shareholders and Board of Directors of
EGAT International Company Limited

Opinion

I have audited the accompanying statement of financial in which the equity method is applied and separate
statements of EGAT International Company Limited (the Company) which comprise the statement of financial position
in which the equity method is applied and separate statement of financial position as at December 31, 2020, the related
statement of comprehensive income in which the equity method is applied and separate statement of comprehensive
income, statement of changes in shareholders’ equity in which the equity method is applied and separate statement
of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows in which the equity method is applied and separate
statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements in which the equity method is
applied and separate financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In my opinion, the accompanying financial statements in which the equity method is applied and separate financial
statements present fairly, in all material respects, the financial position in which the equity method is applied and
separate financial position of EGAT International Company Limited as at December 31, 2020, its financial performance
in which the equity method is applied and separate financial performance and its cash flows in which the equity method
is applied and separate cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report.
I am independent of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for
Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the financial statements,
and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit
evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
Emphasis of Matters

ข้า้ พเจ้้าขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้อ้ 27 บริิษัทั ได้้ปรัับปรุุงแก้้ไขข้อ้ ผิิดพลาดเกี่่ย� วกัับการบัันทึึกภาษีีเงิินได้้
ถููกหััก ณ ที่่จ่� า่ ยของเงิินปัันผลรัับจากบริิษัทั ร่่วมของปีี 2561 สููงไป ทำำ�ให้้บริิษัทั รัับรู้สิ้� นิ ทรััพย์์และกำำ�ไรสะสมสููงไป บริิษัทั ได้้ปรัับปรุุง
รายการดัังกล่่าว โดยใช้้วิิธีปี รัับย้้อนหลััง ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่ารายการปรัับปรุุงดัังกล่่าวแสดงไว้้อย่่างเหมาะสมแล้้ว

I draw attention to Note 27 to the financial statement, which the Company had corrected the error in recording
overstated withholding income tax on the dividend received from associated company in 2018. As a result, the Company
had recognized an overstatement of assets and retained earnings. Therefore, the Company adjusted such transaction
by the retrospective approach. The adjustments have been recognized appropriately in my opinion.

เรื่องอื่น

Other Matters

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท กฟผ.
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

The financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements of EGAT
International Company Limited as at December 31, 2019 which are included as comparative information, were audited
by another auditor who expressed an unqualified opinion thereon in report dated February 28, 2020.
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ข้้อมููลอื่่�น

Other Information

ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีแต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิิน
และรายงานของผู้้ส� อบบััญชีีที่่อ� ยู่่�ในรายงานนั้้น� ซึ่่ง� คาดว่่ารายงานประจำำ�ปีจี ะถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของ
ผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้อ้ มููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้อ้ มููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน คืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้อ้ มููลอื่่�นมีีความขััดแย้้ง
ที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่า ข้้อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�
ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่อ� ข้า้ พเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปี ห
ี ากข้า้ พเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้อ้ มููลที่่ขั� ดั ต่่อข้อ้ เท็็จจริงิ อัันเป็็นสาระสำำ�คัญั ข้า้ พเจ้้า
ต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล เพื่่�อให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อมููลที่่�แสดงขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิง

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included
in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report
is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information identified
above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with governance to correct the
misstatement.

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน

ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหาร
พิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิด
จากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิิน
ความสามารถของบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีี
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกบริิษััทหรืือหยุุดดำำ�เนิินงาน หรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััท
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน

การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีี
ส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ้ มููลที่่ขั� ดั ต่่อข้อ้ เท็็จจริงิ อัันเป็็นสาระสำำ�คัญั หรืือไม่่ ไม่่ว่า่ จะเกิิด
จากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้ส� อบบััญชีีซึ่่ง� รวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่อ� มั่่น� อย่่างสมเหตุุสมผล
คืือความเชื่่อ� มั่่น� ในระดัับสููง แต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบ
ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
และถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์ ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกััน
จะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี  ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
•	
ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้อ้ ผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติั งิ านตาม
วิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็น
เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็น
ผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด
การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือ
การแทรกแซงการควบคุุมภายใน

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

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

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements in which the equity
method is applied and separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due
to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material
if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements in which the equity method is
applied and separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures
responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control.
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•	
ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของบริิษััท
•	
ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและ
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
•	
สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่มีี� สาระสำำ�คัญั ที่่เ� กี่่ย� วกัับเหตุุการณ์์ หรือื สถานการณ์์ที่อ่� าจเป็็นเหตุุให้้เกิิด
ข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความ
ไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผย
ข้อ้ มููลในงบการเงิินที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย และงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้อ้ มููล
ดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�
ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้ส� อบบััญชีีของข้า้ พเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรือื สถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุ
ให้้บริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
•	
ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้อ� หาของงบการเงิินที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
โดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดง
รายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้  ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายใน
หากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ผู้้�สอบบััญชีีที่่รั� ับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำำ�เสนอรายงานฉบัับนี้้คื� ือ นางสาวสุุลลิิต อาดสว่่าง
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• O btain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a
material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in
the financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained
up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to cease
to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements in which the equity method
is applied and separate financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements
in which the equity method is applied and separate financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.
I communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report is Miss Sulalit
Ardsawang.

(นางสาวสุลลิต อาดสว่าง)

(Miss Sulalit Ardsawang)
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Statement of Financial Position
As at December 31, 2020

สินทรัพย์

ASSETS
Baht

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

441,972,106.50
814,184.00
119,010,832.75
250,615,299.16
4,912,176,824.41
5,724,589,246.82

3,534,997,771.60
1,314,138.00
41,836,882.49
277,850,373.95
2,513,574,493.40
6,369,573,659.44

277,287,092.59
608,226.00
65,718,566.36
5,595,235,642.67
5,938,849,527.62

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

441,972,106.50
814,184.00
119,010,832.75
250,615,299.16
4,912,176,824.41
5,724,589,246.82

3,534,997,771.60
1,314,138.00
41,836,882.49
277,850,373.95
2,513,574,493.40
6,369,573,659.44

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินปัันผลค้้างรัับจากบริิษััทร่่วม
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น

6
7
8
9

รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

277,287,092.59
608,226.00
65,718,566.36
5,595,235,642.67
5,938,849,527.62

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
อุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ค่่าพััฒนาโครงการรอเรีียกเก็็บ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

10
11
12
13
14

Financial statements in which the equity
method is applied

งบการเงินเฉพาะกิจการ

11,138,494,496.33 11,480,199,838.65 11,414,666,193.61 14,699,547,415.18 14,699,547,415.18 14,116,283,434.06
1,953,525.90
2,689,786.54
3,390,680.19
1,953,525.90
2,689,786.54
3,390,680.19
8,163,698.01
978,482.82
1,142,009.13
8,163,698.01
978,482.82
1,142,009.13
512,180,289.51
469,678,676.30
486,730,579.66
512,180,289.51
469,678,676.30
486,730,579.66
1,791,195.56
1,301,535.96
1,057,661.83
1,791,195.56
1,301,535.96
1,057,661.83
26,045,411.28
40,464,368.87
23,048,884.20
26,045,411.28
40,464,368.87
23,048,884.20
11,688,628,616.59 11,995,312,689.14 11,930,036,008.62 15,249,681,535.44 15,214,660,265.67 14,631,653,249.07
17,627,478,144.21 17,719,901,935.96 18,299,609,668.06 21,188,531,063.06 20,939,249,512.49 21,001,226,908.51

Notes

As at December As at December
31, 2020
31, 2019
(Restated)

As at December As at December
31, 2020
31, 2019
(Restated)

As at January
1, 2019
(Restated)

Current assets

Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other current receivables
Accrued dividend income from
associates
Other current financial assets

6
7
8

277,287,092.59
608,226.00
65,718,566.36

441,972,106.50
814,184.00
119,010,832.75

3,534,997,771.60
1,314,138.00
41,836,882.49

277,287,092.59
608,226.00
65,718,566.36

441,972,106.50
814,184.00
119,010,832.75

3,534,997,771.60
1,314,138.00
41,836,882.49

9

5,595,235,642.67
5,938,849,527.62

250,615,299.16
4,912,176,824.41
5,724,589,246.82

277,850,373.95
2,513,574,493.40
6,369,573,659.44

5,595,235,642.67
5,938,849,527.62

250,615,299.16
4,912,176,824.41
5,724,589,246.82

277,850,373.95
2,513,574,493.40
6,369,573,659.44

Total current assets
Non-current assets

Investment in associates
Equipment
Intangible assets
Project development costs - for
collection
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

10
11
12
13
14

11,138,494,496.33 11,480,199,838.65 11,414,666,193.61 14,699,547,415.18 14,699,547,415.18 14,116,283,434.06
1,953,525.90
2,689,786.54
3,390,680.19
1,953,525.90
2,689,786.54
3,390,680.19
8,163,698.01
978,482.82
1,142,009.13
8,163,698.01
978,482.82
1,142,009.13
512,180,289.51
469,678,676.30
486,730,579.66
512,180,289.51
469,678,676.30
486,730,579.66
1,791,195.56
1,301,535.96
1,057,661.83
1,791,195.56
1,301,535.96
1,057,661.83
26,045,411.28
40,464,368.87
23,048,884.20
26,045,411.28
40,464,368.87
23,048,884.20
11,688,628,616.59 11,995,312,689.14 11,930,036,008.62 15,249,681,535.44 15,214,660,265.67 14,631,653,249.07
17,627,478,144.21 17,719,901,935.96 18,299,609,668.06 21,188,531,063.06 20,939,249,512.49 21,001,226,908.51

(นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต)
รองกรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่อาวุุโส
รัักษาการ กรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

As at January
1, 2019
(Restated)

Separate financial statements

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Statement of Financial Position (Cont.)
As at December 31, 2020

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

Baht
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)
Notes

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าส่่วนที่่ถึึ� งกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

15
16

3,836,415.64
35,761,072.40

2,080,239.48
32,364,336.74

2,518,636.82
38,131,637.55

3,836,415.64
35,761,072.40

2,080,239.48
32,364,336.74

2,518,636.82
38,131,637.55

18
17

565,513.67
2,368,781.04

531,206.03
881,457.04

498,979.71
1,062,611.21

565,513.67
2,368,781.04

531,206.03
881,457.04

498,979.71
1,062,611.21

42,531,782.75

35,857,239.29

42,211,865.29

42,531,782.75

35,857,239.29

42,211,865.29

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน

18
19
5

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 1,219,740,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 1,219,740,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

Trade payables
Other current payables
Current portion of financial lease
liabilities
Others current liabilities

As at January
1, 2019
(Restated)

As at December As at December
31, 2020
31, 2019
(Restated)

As at January
1, 2019
(Restated)

15
16

3,836,415.64
35,761,072.40

2,080,239.48
32,364,336.74

2,518,636.82
38,131,637.55

3,836,415.64
35,761,072.40

2,080,239.48
32,364,336.74

2,518,636.82
38,131,637.55

18
17

565,513.67
2,368,781.04

531,206.03
881,457.04

498,979.71
1,062,611.21

565,513.67
2,368,781.04

531,206.03
881,457.04

498,979.71
1,062,611.21

42,531,782.75

35,857,239.29

42,211,865.29

42,531,782.75

35,857,239.29

42,211,865.29

653,910.75
8,945,539.18
4,878,398,200.00

1,219,424.42
6,523,994.00
4,898,504,950.00

1,750,630.45
5,349,497.00
5,267,290,200.00

653,910.75
8,945,539.18
4,878,398,200.00

1,219,424.42
6,523,994.00
4,898,504,950.00

1,750,630.45
5,349,497.00
5,267,290,200.00

4,887,997,649.93

4,906,248,368.42

5,274,390,327.45

4,887,997,649.93

4,906,248,368.42

5,274,390,327.45

4,930,529,432.68

4,942,105,607.71

5,316,602,192.74

4,930,529,432.68

4,942,105,607.71

5,316,602,192.74

Non-current liabilities

653,910.75
8,945,539.18
4,878,398,200.00

1,219,424.42
6,523,994.00
4,898,504,950.00

1,750,630.45
5,349,497.00
5,267,290,200.00

653,910.75
8,945,539.18
4,878,398,200.00

1,219,424.42
6,523,994.00
4,898,504,950.00

1,750,630.45
5,349,497.00
5,267,290,200.00

4,887,997,649.93

4,906,248,368.42

5,274,390,327.45

4,887,997,649.93

4,906,248,368.42

5,274,390,327.45

Financial lease liabilities
Employee benefit obligations
Share payable - related party

4,930,529,432.68

4,942,105,607.71

5,316,602,192.74

4,930,529,432.68

4,942,105,607.71

5,316,602,192.74

Total non-current liabilities
Total liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น

As at December As at December
31, 2020
31, 2019
(Restated)

Separate financial statements

Current liabilities

Total current liabilities

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ประมาณการหนี้้สิ� ินผลประโยชน์์พนัักงาน
เจ้้าหนี้้�ค่่าหุ้้�น-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

Financial statements in which the equity
method is applied

18
19
5

Shareholders’ equity

12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00

12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00
199,320,648.30
183,403,148.30
125,110,900.00
199,320,648.30
1,331,367,151.36 1,276,224,656.18 1,114,061,804.21 3,861,280,982.08
(1,031,139,088.13) (879,231,476.23) (453,565,228.89)
-

183,403,148.30
3,616,340,756.48
-

125,110,900.00
3,362,113,815.77
-

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

12,696,948,711.53 12,777,796,328.25 12,983,007,475.32 16,258,001,630.38 15,997,143,904.78 15,684,624,715.77

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

17,627,478,144.21 17,719,901,935.96 18,299,609,668.06 21,188,531,063.06 20,939,249,512.49 21,001,226,908.51

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

(นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต)
รองกรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่อาวุุโส
รัักษาการ กรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่

Share capital
Authorized share capital
1,219,740,000 ordinary shares,
Baht 10 par value
Issued and fully paid-up
1,219,740,000 ordinary shares,
Baht 10 par value
Retained earnings
Appropriated - legal reserve
Unappropriated
Other components of shareholders’
equity

12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00

12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00 12,197,400,000.00
199,320,648.30
1,331,367,151.36

183,403,148.30
1,276,224,656.18

125,110,900.00
1,114,061,804.21

199,320,648.30
3,861,280,982.08

183,403,148.30
3,616,340,756.48

125,110,900.00
3,362,113,815.77

(1,031,139,088.13)

(879,231,476.23)

(453,565,228.89)

-

-

-

Total shareholders’ equity

12,696,948,711.53 12,777,796,328.25 12,983,007,475.32 16,258,001,630.38 15,997,143,904.78 15,684,624,715.77

Total liabilities and shareholders’ equity

17,627,478,144.21 17,719,901,935.96 18,299,609,668.06 21,188,531,063.06 20,939,249,512.49 21,001,226,908.51

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Statement of Comprehensive Income
For the Year Ended December 31, 2020

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

Baht
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

Financial statements in which
the equity method is applied

2562
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายได้้เงิินปัันผลจากบริิษััทร่่วม
รายได้้จากการให้้บริิการ
รายได้้อื่่�น
ดอกเบี้้�ยรัับ
กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
อื่่�น ๆ
รวมรายได้้

5, 10.2
20

10.2
24

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

3,800,287.61

4,585,346.00

409,736,041.88
3,800,287.61

375,669,869.21
4,585,346.00

86,629,914.25
3,463,972.54
145,980.47
94,040,154.87

141,940,403.43
35,853,697.13
536,415.53
182,915,862.09

86,629,914.25
3,463,972.54
145,980.47
503,776,196.75

141,940,403.43
35,853,697.13
536,415.53
558,585,731.30

2,220,999.16
155,521,891.26
157,742,890.42
(63,702,735.55)
94,743.97
207,171,280.21
143,373,800.69
73,250,366.02
70,123,434.67

3,270,818.32
159,575,489.28
162,846,307.60
20,069,554.49
126,970.29
285,531,445.55
305,474,029.75
83,093,264.40
222,380,765.35

2,220,999.16
155,521,891.26
157,742,890.42
346,033,306.33
94,743.97
345,938,562.36
73,250,366.02
272,688,196.34

3,270,818.32
159,575,489.28
162,846,307.60
395,739,423.70
126,970.29
395,612,453.41
83,093,264.40
312,519,189.01

(6,230,549.04)
(145,677,062.86)
(151,907,611.90)

(308,618,133.46)
(139,011,346.61)
21,963,232.73
(425,666,247.34)

-

-

12,767,031.25
366,929.26
13,133,960.51
(138,773,651.39)
(68,650,216.72)

(1,925,665.08)
(1,925,665.08)
(427,591,912.42)
(205,211,147.07)

366,929.26
366,929.26
366,929.26
273,055,125.60

312,519,189.01

0.06

0.18

0.22

0.26

Dividend income from associates
Revenue from services
Other income
Interest income
Gain on exchange rate
Others
Total revenues

5, 10.2
20

25

Cost of services
Administrative expenses
Total expenses
Profit (loss) from operating activities
Finance costs
Share of profit from investment in associates
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Profit for the year
Other comprehensive income:
Components of other comprehensive income that will be reclassified to profit
or loss
Exchange differences on translating financial statements
Loss on cash flow hedges
Share of other comprehensive income of associates

21
22
23

10.2
24

Components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit
or loss
Share of other comprehensive income (loss) of associates
Actuarials gain on the defined employee benefit plans, net income tax
Other comprehensive income (loss) for the year
Total comprehensive income (loss) for the year
Basic earnings per share
Profit for the year

2020

2019
(Restated)

3,800,287.61

4,585,346.00

409,736,041.88
3,800,287.61

375,669,869.21
4,585,346.00

86,629,914.25
3,463,972.54
145,980.47
94,040,154.87

141,940,403.43
35,853,697.13
536,415.53
182,915,862.09

86,629,914.25
3,463,972.54
145,980.47
503,776,196.75

141,940,403.43
35,853,697.13
536,415.53
558,585,731.30

2,220,999.16
155,521,891.26
157,742,890.42
(63,702,735.55)
94,743.97
207,171,280.21
143,373,800.69
73,250,366.02
70,123,434.67

3,270,818.32
159,575,489.28
162,846,307.60
20,069,554.49
126,970.29
285,531,445.55
305,474,029.75
83,093,264.40
222,380,765.35

2,220,999.16
155,521,891.26
157,742,890.42
346,033,306.33
94,743.97
345,938,562.36
73,250,366.02
272,688,196.34

3,270,818.32
159,575,489.28
162,846,307.60
395,739,423.70
126,970.29
395,612,453.41
83,093,264.40
312,519,189.01

(6,230,549.04)
(145,677,062.86)
(151,907,611.90)

(308,618,133.46)
(139,011,346.61)
21,963,232.73
(425,666,247.34)

-

-

12,767,031.25
366,929.26
13,133,960.51
(138,773,651.39)
(68,650,216.72)

(1,925,665.08)
(1,925,665.08)
(427,591,912.42)
(205,211,147.07)

366,929.26
366,929.26
366,929.26
273,055,125.60

312,519,189.01

0.06

0.18

0.22

0.26

25

(นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต)
รองกรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่อาวุุโส
รัักษาการ กรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

2019
(Restated)

EXPENSES

21
22
23

รายการที่่จ� ะไม่่ถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริิษััทร่่วม
ผลกำำ�ไรจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

2020

REVENUES

ค่าใช้จ่าย

ต้้นทุุนการให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น:
รายการที่่�อาจถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
ผลขาดทุุนจากการป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริิษััทร่่วม

Notes

Separate financial statements

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

12,197,400,000.00
12,197,400,000.00
12,197,400,000.00

27

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

Exchange
differences on
translating
financial
statement

125,110,900.00
58,292,248.30
183,403,148.30
15,917,500.00
199,320,648.30

-

(4,809,538.89)
1,114,061,804.21
(58,292,248.30)
222,380,765.35
(1,925,665.08)
220,455,100.27
1,276,224,656.18
(15,917,500.00)
(12,197,400.00)
70,123,434.67
13,133,960.51
83,257,395.18
1,331,367,151.36

(285,861,973.25)
(308,618,133.46)
(308,618,133.46)
(594,480,106.71)
(6,230,549.04)
(6,230,549.04)
(600,710,655.75)

(0.14) (165,211,460.81) (278,820,664.17)

(21,644,290.41) (288,353,768.08) 13,266,637,678.38

Share of other
comprehensive
income of
associates

Total other
components
of shareholders’
equity

Total
shareholders’
equity

(4,809,538.89)
(146,058,965.09) (21,644,290.55) (453,565,228.89) 12,983,007,475.32
222,380,765.35
(139,011,346.61) 21,963,232.73 (425,666,247.34) (427,591,912.42)
(139,011,346.61) 21,963,232.73 (425,666,247.34) (205,211,147.07)
(285,070,311.70)
318,942.18 (879,231,476.23) 12,777,796,328.25
(12,197,400.00)
70,123,434.67
(145,677,062.86)
(151,907,611.90) (138,773,651.39)
(145,677,062.86)
(151,907,611.90) (68,650,216.72)
(430,747,374.56)
318,942.18 (1,031,139,088.13)12,696,948,711.53

(113,609,203.36) (19,152,495.58) (146,058,965.09)

-

Loss on
cash flow
hedges

Other comprehensive income

Other components of shareholders’ equity

Financial statements in which the equity method is applied

Appropriated to Unappropriated
Legal reserve

(0.14) (165,211,460.81) (278,820,664.17)

(21,644,290.41) (288,353,768.08) 13,266,637,678.38

ส่วนแบ่งกำ�ไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

(4,809,538.89)
(146,058,965.09) (21,644,290.55) (453,565,228.89) 12,983,007,475.32
222,380,765.35
(139,011,346.61) 21,963,232.73 (425,666,247.34) (427,591,912.42)
(139,011,346.61) 21,963,232.73 (425,666,247.34) (205,211,147.07)
(285,070,311.70)
318,942.18 (879,231,476.23) 12,777,796,328.25
(12,197,400.00)
70,123,434.67
(145,677,062.86)
(151,907,611.90) (138,773,651.39)
(145,677,062.86)
(151,907,611.90) (68,650,216.72)
(430,747,374.56)
318,942.18 (1,031,139,088.13)12,696,948,711.53

Baht

(285,861,973.25)
(308,618,133.46)
(308,618,133.46)
(594,480,106.71)
(6,230,549.04)
(6,230,549.04)
(600,710,655.75)

(นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต)
รองกรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่อาวุุโส
รัักษาการ กรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่

(4,809,538.89)
1,114,061,804.21
(58,292,248.30)
222,380,765.35
(1,925,665.08)
220,455,100.27
1,276,224,656.18
(15,917,500.00)
(12,197,400.00)
70,123,434.67
13,133,960.51
83,257,395.18
1,331,367,151.36

(113,609,203.36) (19,152,495.58) (146,058,965.09)

Retained earnings

125,110,900.00
58,292,248.30
183,403,148.30
15,917,500.00
199,320,648.30

-

-

ผลขาดทุนจาก
การป้องกัน
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด

รวมองค์ประกอบอืน
่
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

Statement of Changes in Shareholders' Equity

26
26

26
26

ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

12,197,400,000.00 125,110,900.00 1,232,480,546.46 (266,709,477.67)
4

Notes

26
26

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

Balance as at January 1, 2019 (as reported)
Effects of changes in accounting policies due to the adoption of
new financial reporting standards
The error correction
Adjust overstatement of withholding income tax in 2018
Balance after adjustment as at January 1, 2019
Legal reserve
Profit for the year
Other comprehensive income (loss) for the year
Total comprehensive income (loss) for the year (restated)
Balance as at December 31, 2019 (restated)
Legal reserve
Dividend payment
Profit for the year
Other comprehensive income (loss) for the year
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2020

12,197,400,000.00
12,197,400,000.00
12,197,400,000.00

27

Issued and
paid-up
share capital

-

26
26

จัดสรรแล้ว สำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไรสะสม

12,197,400,000.00 125,110,900.00 1,232,480,546.46 (266,709,477.67)
4

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บาท

รายงานประจำ�ปี 2563 // กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

ยอดยกมา ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562 (ตามที่่�รายงานไว้้)
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเนื่่�องจากการนำำ�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ
แก้้ไขข้้อผิิดพลาด
ปรัับปรุุงภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่ายของปีี 2561 ที่่บั� ันทึึกไว้้สููงไป
ยอดคงเหลืือหลัังปรัับปรุุง ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
สำำ�รองตามกฎหมาย
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี (ปรัับปรุุงใหม่่)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 (ปรัับปรุุงใหม่่)
สำำ�รองตามกฎหมาย
เงิินปัันผลจ่่าย
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

For the Year Ended December 31, 2020

Statement of Changes in Shareholders' Equity

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

110
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รายงานประจำ�ปี 2563 // กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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Statement of Changes in Shareholders' Equity (Cont.)

113

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Statement of Changes in Shareholders' Equity (Cont.)
For the Year Ended December 31, 2020

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว
หมายเหตุ

ยอดยกมา ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562 (ตามที่่�รายงานไว้้)
แก้้ไขข้้อผิิดพลาด
ปรัับปรุุงภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่จ่� ่ายของปีี 2561
ที่่�บัันทึึกไว้้สููงไป
ยอดคงเหลืือหลัังปรัับปรุุง ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
สำำ�รองตามกฎหมาย
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี (ปรัับปรุุงใหม่่)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 (ปรัับปรุุงใหม่่)
สำำ�รองตามกฎหมาย
เงิินปัันผลจ่่าย
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

27
26
26
26
26

บาท

Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว สำ�รองตามกฎหมาย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร

Notes

12,197,400,000.00

125,110,900.00

3,366,923,354.66

15,689,434,254.66

12,197,400,000.00
12,197,400,000.00
12,197,400,000.00

125,110,900.00
58,292,248.30
183,403,148.30
15,917,500.00
199,320,648.30

(4,809,538.89)
(4,809,538.89)
3,362,113,815.77 15,684,624,715.77
(58,292,248.30)
312,519,189.01
312,519,189.01
3,616,340,756.48 15,997,143,904.78
(15,917,500.00)
(12,197,400.00)
(12,197,400.00)
273,055,125.60
273,055,125.60
3,861,280,982.08 16,258,001,630.38

Balance as at January 1, 2019 (as reported)
The error correction
Adjust overstatement of withholding income tax
in 2018
Balance after adjustment as at January 1, 2019
Legal reserve
Total comprehensive income for the year (restated)
Balance as at December 31, 2019 (restated)
Legal reserve
Dividend payment
Total comprehensive income for the year
Balance as at December 31, 2020

27
26
26
26
26

Issued and
paid-up
share capital

Appropriated to
Legal reserve

Unappropriated

Total
shareholders’
equity

15,689,434,254.66

12,197,400,000.00

125,110,900.00

3,366,923,354.66

12,197,400,000.00
12,197,400,000.00
12,197,400,000.00

125,110,900.00
58,292,248.30
183,403,148.30
15,917,500.00
199,320,648.30

(4,809,538.89)
(4,809,538.89)
3,362,113,815.77 15,684,624,715.77
(58,292,248.30)
312,519,189.01
312,519,189.01
3,616,340,756.48 15,997,143,904.78
(15,917,500.00)
(12,197,400.00)
(12,197,400.00)
273,055,125.60
273,055,125.60
3,861,280,982.08 16,258,001,630.38

(นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต)
รองกรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่อาวุุโส
รัักษาการ กรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

Retained earnings

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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รายงานประจำ�ปี 2563 // กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

งบกระแสเงินสด
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Statement of Cash Flows

115

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Statement of Cash Flows
For the Year Ended December 31, 2020

บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธส
ี ว
่ นได้เสีย
2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

Baht
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
รายการปรัับปรุุงกระทบกำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้เป็็นเงิินสดรัับ
(จ่่าย) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ขาดทุุนจากการขายสิินทรััพย์์
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วม
ดอกเบี้้�ยรัับ
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
ในสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� ินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินสดจ่่ายจากการดำำ�เนิินงาน
เงิินสดรัับจากดอกเบี้้�ย
เงิินสดจ่่ายภาษีีเงิินได้้
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

2020

2019
(Restate)

Separate financial statements
2020

2019
(Restate)

Cash flows from operating activities

143,373,800.69

305,474,029.75

345,938,562.36

395,612,453.41

937,338.63
350,006.81
4,140.86
2,880,206.75
(13,985,813.59)
(207,171,280.21)
(86,629,914.25)
94,743.97

929,869.35
631,544.31
9,312.60
1,174,497.00
8,091,618.61
(285,531,445.55)
(141,940,403.43)
126,970.29

937,338.63
350,006.81
4,140.86
2,880,206.75
(13,985,813.59)
(409,736,041.88)
(86,629,914.25)
94,743.97

929,869.35
631,544.31
9,312.60
1,174,497.00
8,091,618.61
(375,669,869.21)
(141,940,403.43)
126,970.29

(160,146,770.34)

(111,034,007.07)

(160,146,770.34)

(111,034,007.07)

205,958.00
52,958,142.56

499,954.00
(35,651,430.07)

205,958.00
52,958,142.56

499,954.00
(35,651,430.07)

1,847,274.51
5,631,596.18
1,487,324.00
(98,016,475.09)
2,537,018.57
(99,877,169.21)
(195,356,625.73)

(525,080.53)
(7,973,608.40)
(181,154.17)
(154,865,326.24)
32,324,057.80
(100,752,623.20)
(223,293,891.64)

1,847,274.51
5,631,596.18
1,487,324.00
(98,016,475.09)
2,537,018.57
(99,877,169.21)
(195,356,625.73)

(525,080.53)
(7,973,608.40)
(181,154.17)
(154,865,326.24)
32,324,057.80
(100,752,623.20)
(223,293,891.64)

Profit before income tax expenses
Adjustments to profit before income tax expenses to cash
provided by (used in) from operations:
Depreciation
Amortization
Loss from sale of fixed assets
Employee benefit expenses
Unrealized (gain) loss on exchange rate
Share of profit from investment in associates
Dividend income from investment in associates
Interest income
Interest expenses
Loss from operations before changes in operating assets
and liabilities
Changes in operating assets - (Increase) Decrease
Trade receivables
Other current receivables
Changes in operating liabilities - Increase (Decrease)
Trade payables
Other current payables
Other currents liabilities
Cash generated from operation
Cash received from interest income
Cash paid for income tax
Net cash user in operating activities

143,373,800.69

305,474,029.75

345,938,562.36

395,612,453.41

937,338.63
350,006.81
4,140.86
2,880,206.75
(13,985,813.59)
(207,171,280.21)
(86,629,914.25)
94,743.97

929,869.35
631,544.31
9,312.60
1,174,497.00
8,091,618.61
(285,531,445.55)
(141,940,403.43)
126,970.29

937,338.63
350,006.81
4,140.86
2,880,206.75
(13,985,813.59)
(409,736,041.88)
(86,629,914.25)
94,743.97

929,869.35
631,544.31
9,312.60
1,174,497.00
8,091,618.61
(375,669,869.21)
(141,940,403.43)
126,970.29

(160,146,770.34)

(111,034,007.07)

(160,146,770.34)

(111,034,007.07)

205,958.00
52,958,142.56

499,954.00
(35,651,430.07)

205,958.00
52,958,142.56

499,954.00
(35,651,430.07)

1,847,274.51
5,631,596.18
1,487,324.00
(98,016,475.09)
2,537,018.57
(99,877,169.21)
(195,356,625.73)

(525,080.53)
(7,973,608.40)
(181,154.17)
(154,865,326.24)
32,324,057.80
(100,752,623.20)
(223,293,891.64)

1,847,274.51
5,631,596.18
1,487,324.00
(98,016,475.09)
2,537,018.57
(99,877,169.21)
(195,356,625.73)

(525,080.53)
(7,973,608.40)
(181,154.17)
(154,865,326.24)
32,324,057.80
(100,752,623.20)
(223,293,891.64)

Cash flows from investing activities

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิินสดจ่่ายสุุทธิิเพื่่�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อการลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�ออุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
เงิินสดรัับจากการขายอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อค่่าพััฒนาโครงการรอเรีียกเก็็บ
เงิินสดรัับดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน

Financial statements in which
the equity method is applied

(716,837,607.01) (2,787,171,928.78)
(583,263,981.12)
661,992,484.34
406,441,479.08
(8,174,463.20)
(195,102.00)
4,667.00
6,624.00
(16,851,875.34)
(23,017,693.80)
125,411,458.81
67,150,280.22
45,544,664.60 (2,920,050,322.40)

(716,837,607.01) (2,787,171,928.78)
(583,263,981.12)
661,992,484.34
406,441,479.08
(8,174,463.20)
(195,102.00)
4,667.00
6,624.00
(16,851,875.34)
(23,017,693.80)
125,411,458.81
67,150,280.22
45,544,664.60 (2,920,050,322.40)

Cash paid for other current financial assets
Cash paid for investment in associates
Dividend received from investment in associates
Cash paid for purchase of equipment and intangible assets
Cash received from sale of fixed assets
Cash paid for project development cost - for collection
Cash received for interest income
Net cash provided by (used in) financing activities

(716,837,607.01) (2,787,171,928.78)
(583,263,981.12)
661,992,484.34
406,441,479.08
(8,174,463.20)
(195,102.00)
4,667.00
6,624.00
(16,851,875.34)
(23,017,693.80)
125,411,458.81
67,150,280.22
45,544,664.60 (2,920,050,322.40)

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

(716,837,607.01) (2,787,171,928.78)
(583,263,981.12)
661,992,484.34
406,441,479.08
(8,174,463.20)
(195,102.00)
4,667.00
6,624.00
(16,851,875.34)
(23,017,693.80)
125,411,458.81
67,150,280.22
45,544,664.60 (2,920,050,322.40)
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งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Statement of Cash Flows (Cont.)
For the Year Ended December 31, 2020

Baht

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

(531,206.03)
(498,979.71)
(94,743.97)
(126,970.29)
(12,197,400.00)
(12,823,350.00)
(625,950.00)
(162,635,311.13) (3,143,970,164.04)
441,972,106.50 3,534,997,771.60
(2,049,702.78)
50,944,498.94
277,287,092.59
441,972,106.50

(531,206.03)
(498,979.71)
(94,743.97)
(126,970.29)
(12,197,400.00)
(12,823,350.00)
(625,950.00)
(162,635,311.13) (3,143,970,164.04)
441,972,106.50 3,534,997,771.60
(2,049,702.78)
50,944,498.94
277,287,092.59
441,972,106.50

Cash paid for financial lease liabilities
Cash paid for interest expenses
Dividend paid
Net cash used in financing activities
Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at end of the year

(531,206.03)
(498,979.71)
(94,743.97)
(126,970.29)
(12,197,400.00)
(12,823,350.00)
(625,950.00)
(162,635,311.13) (3,143,970,164.04)
441,972,106.50 3,534,997,771.60
(2,049,702.78)
50,944,498.94
277,287,092.59
441,972,106.50

2020

2019
(Restate)

(531,206.03)
(498,979.71)
(94,743.97)
(126,970.29)
(12,197,400.00)
(12,823,350.00)
(625,950.00)
(162,635,311.13) (3,143,970,164.04)
441,972,106.50 3,534,997,771.60
(2,049,702.78)
50,944,498.94
277,287,092.59
441,972,106.50

Additional disclosure items to cash flows statements

(1,896,798.66)
(429,355.35)

2,538,803.07
517,828.30

(1,896,798.66)
(429,355.35)

2,538,803.07
517,828.30

Non-cash transaction:
Increase (decrease) in accrued for project development
costs - for collection assets
Increase (decrease) in payable for purchase - fixed assets
and intangible assets

(1,896,798.66)

2,538,803.07

(1,896,798.66)

2,538,803.07

(429,355.35)

517,828.30

(429,355.35)

517,828.30

(นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต)
รองกรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่อาวุุโส
รัักษาการ กรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

2019
(Restate)

Separate financial statements

Cash flows from financing activities

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่่มิ� ิใช่่เงิินสด
ค่่าใช้้จ่่ายพััฒนาโครงการค้้างจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�ออุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

2020

2562
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงิินสดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินสดจ่่ายดอกเบี้้�ยจ่่าย
เงิินสดจ่่ายเงิินปัันผล
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลง - สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
ผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่ย� นที่่มีีต่
� อ่ เงิินสด และรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี

Financial statements in which
the equity method is applied

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to the Financial Statements
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

EGAT International Company Limited
Notes to the Financial Statements
December 31, 2020

1.	ข้้อมููลทั่่�วไป

1.

บริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล จำำ�กัดั (“บริิษัทั ”) เป็็นบริิษัทั จำำ�กัดั ตามกฎหมายไทย จดทะเบีียนเมื่่อ� วัันที่่� 18 ธัันวาคม
2550 โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อเป็็นตััวแทนของการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงทุุนในโครงการต่่าง ๆ
เพื่่�อการจััดหาพลัังงานไฟฟ้้าส่่งเข้้าประเทศเพื่่�อความมั่่�นคงของระบบพลัังงานไฟฟ้้า รวมทั้้�งลงทุุนในโครงการต่่าง ๆ ใน
ต่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวกัับพลัังงานไฟฟ้้าและธุุรกิิจอื่่�นที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือต่่อเนื่่�องกัับกิิจการของ กฟผ. ที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและ
เป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจของ กฟผ. และประเทศโดยรวม บริิษััทมีีสำำ�นัักงานตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 53 หมู่่�ที่่� 2 ถนนจรััญสนิิทวงศ์์
ตำำ�บลบางกรวย อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี
2.

เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน

2.1 หลัักเกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กฎหมายกำำ�หนดตามพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพบััญชีี  พ.ศ. 2547
โดยได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการแสดงรายการได้้ทำำ�ขึ้้�นตามแบบกำำ�หนดรายการย่่อ
ที่่�ต้้องมีีในงบการเงิินสำำ�หรัับบริิษััทมหาชนจำำ�กััด ที่่�กำำ�หนดโดยประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
ออกตามความในพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543
งบการเงิินนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมเว้้นแต่่จะได้้เปิิดเผยเป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบายการบััญชีี
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่บ� ริิษัทั ใช้้เป็็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษ
แปลมาจากงบการเงิินฉบัับภาษาไทยดัังกล่่าว
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ในปีีปััจจุุบััน
ในระหว่่างปีี บริิษััทได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุง ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่�
1 มกราคม 2563 มาถืือปฏิิบััติิมาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีี
เนื้้อ� หาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่ย� วกัับ
วิิธีีปฏิิบััติิทางการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบััติิทางบััญชีีกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน ยกเว้้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับใหม่่ดัังต่่อไปนี้้�ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักการสำำ�คััญ ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

GENERAL INFORMATION

EGAT International Company Limited (“the Company”) is a limited company, incorporated in Thailand on
December 18, 2007. The Company is an investment arm for Electricity Generating Authority of Thailand “EGAT”
of which the main objectives are to secure domestic power system by importing electricity and to create value
added by investing abroad in power and power related businesses for benefits of EGAT businesses and the
country. The Company is located at 53 Moo 2, Charan Sanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi.
2.

BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

2.1 Basis for preparation of the financial statements
The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards prescribed
by the Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547 by complying with Thai
Financial Reporting Standards. The presentation of the financial statements has been made in compliance
with the Notification of the Department of Business Development, the Ministry of Commerce, re : the financial
statements presentation for public limited company, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise
disclosed in the accounting policies.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company.
The financial statements in English language have been translated from such financial statements in Thai
language.
2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Company has adopted the revised and new financial reporting standards,
interpretations and the accounting guidance, which are effective for fiscal years beginning on or after January
1, 2020. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International
Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment
and providing accounting guidance for users of the standards. Except, the new standard involves changes
to key principles, as summarized below.
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน ประกอบด้้วยมาตรฐานและการตีีความมาตรฐาน
จำำ�นวน 5 ฉบัับ ได้้แก่่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มดัังกล่่าวข้้างต้้น กำำ�หนดหลัักการเกี่่�ยวกัับการจััดประเภทและการวััดมููลค่่า
เครื่่อ� งมืือทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่า่ ยโดยพิิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิิน ลัักษณะ
ของกระแสเงิินสดตามสััญญาและแผนธุุรกิิจของกิิจการ (Business Model) หลัักการเกี่่�ยวกัับวิิธีีการคำำ�นวณการด้้อยค่่า
ของเครื่่อ� งมืือทางการเงิินโดยใช้้แนวคิิดของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� และหลัักการเกี่่ย� วกัับการบััญชีีป้้องกััน
ความเสี่่ย� ง รวมถึึงการแสดงรายการและการเปิิดเผยข้อ้ มููลเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน และเมื่่�อมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
กลุ่่�มนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้ จะทำำ�ให้้มาตรฐานการบััญชีี การตีีความมาตรฐานการบััญชีี และแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีบางฉบัับที่่มีี�
ผลบัังคัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัันถููกยกเลิิกไป
บริิษััทได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มนี้้�มาถืือปฏิิบััติิ โดยรัับรู้้�ผลกระทบสะสมของการนำำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินมาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก โดยการปรัับย้้อนหลัังงบการเงิินปีีก่่อนที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ ผลสะสมของ
การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายบััญชีีแสดงไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาเช่่า และการตีีความ
มาตรฐานบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง มาตรฐานฉบัับนี้้�ได้้กำำ�หนดหลัักการของการรัับรู้้�รายการ การวััดมููลค่่า การแสดงรายการและ
การเปิิดเผยข้้อมููลของสััญญาเช่่า และกำำ�หนดให้้ผู้้�เช่่ารัับรู้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินสำำ�หรัับสััญญาเช่่าทุุกรายการที่่�มีีระยะเวลา
ในการเช่่ามากกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่สิินทรััพย์์อ้้างอิิงนั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ��
การบััญชีีสำำ�หรัับผู้้�ให้้เช่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญจากมาตรฐานการบััญชีี  ฉบัับที่่� 17 ผู้้�ให้้เช่่ายัังคง
ต้้องจััดประเภทสััญญาเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานหรืือสััญญาเช่่าเงิินทุุนโดยใช้้หลัักการเช่่นเดีียวกัันกัับมาตรฐาน
การบััญชีีฉบัับที่่� 17
บริิษัทั ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินนี้้ม� าถืือปฏิิบัติั คิ รั้้ง� แรก ไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คัญั ต่่องบการเงิิน
ของบริิษััท
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้ในอนาคต
ในระหว่่างปีี สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ออกประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี  และลงประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้ว สำำ�หรัับ
กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน (ใหม่่) และมีีการปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินจากปีี 2562 เป็็น
จำำ�นวนหลายฉบัับ โดยให้้ถืือปฏิิบััติิกัับงบการเงิินสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มต้้นในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564
เป็็นต้้นไป ซึ่่�งการปรัับปรุุงดัังกล่่าวเกิิดจากการปรัับปรุุง/แก้้ไขหลัักการดัังต่่อไปนี้้�
การปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินบางฉบัับประกอบด้้วยการอ้้างอิิงหรืือการอ้้างถึึง “IASC’s Framework for the
Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินได้้ปรัับการอ้้างอิิงหรืือการอ้้างถึึงบางส่่วนที่่�กล่่าวข้้างต้้นให้้เป็็นปััจจุุบัันและทำำ�การปรัับปรุุงอื่่�น ๆ เพื่่�ออธิิบาย
ให้้ชััดเจนขึ้้�นว่่าเอกสารแต่่ละฉบัับนั้้�นเป็็นการอ้้างอิิง “กรอบแนวคิิด” ของปีีใด
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Financial reporting standards related to financial instruments:
A set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards and interpretations,
as follows:
TFRS 7
Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9
Financial Instruments
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial
instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account the type of instrument, the
characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation of impairment using
the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation
and disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some
accounting standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.
The Company has adopted these TFRSs which the cumulative effect is recongnized in its financial
statements by applying modified retrospective approach. The cumulative effect of change is disclosed in Note 4
to the financial statements.
TFRS 16 Leases
TFRS 16 Leases supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out
the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to
recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset
is low value.
Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue to
classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those used under TAS 17.
The Company has adopted this TFRSs for the first time. It does not have any material impact on the
Company’s financial statements.
2.3 Financial reporting standards that become effective in the future
During the year, the Federation of Accounting Professions issued a notification of the Federation of Accounting
Professions and published in the Government Gazette for the conceptual framework of financial reporting (new)
and several revised financial reporting standards from the year 2019 by becomes effective for the accounting
period beginning on or after January 1, 2021 onwards. Which such adjustments are improve/revise principles
the financial reporting is as follows:
Adjustment is reference to the conceptual framework in the financial reporting standards
Several financial reporting standards are reference to “IASC’s Framework for the Preparation and Presentation
of Financial Statements.” The adjustment of reference project on the conceptual framework in the financial
reporting standards has updated reference or partial reference adjustment and other to describe clearly whether
each document is reference to “the conceptual framework” of which year.
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กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน
กรอบแนวคิิดสำำ�หรับั การรายงานทางการเงิิน ประกอบด้้วยการปรัับปรุุงคำำ�นิยิ ามของสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ เกณฑ์์ในการ
รวมสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� ินในงบการเงิิน นอกจากนี้้�ยัังรวมถึึงหลัักการใหม่่และแนวปฏิิบััติิที่่�ได้้ถููกเพิ่่�มเติิมเข้า้ ไป ดัังต่่อไปนี้้�
1. การวััดมููลค่่า ซึ่่�งรวมถึึงปััจจััยที่่�ต้้องพิิจารณาในการเลืือกเกณฑ์์ในการวััดมููลค่่า
2. การแสดงรายการและการเปิิดเผยข้อ้ มููล ซึ่่ง� รวมถึึงเมื่่อ� ใดที่่จ� ะจััดประเภทรายการรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
3. กิิจการที่่�เสนอรายงาน
4. เมื่่�อใดสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� ินจะถููกเอาออกจากงบการเงิิน
กรอบแนวคิิดยัังได้้อธิิบายให้้ชััดเจนขึ้้�นถึึงบทบาทของความสามารถของฝ่่ายบริิหารในการดููแลรัักษาทรััพยากร
เชิิงเศรษฐกิิจของกิิจการ ความระมััดระวััง และความไม่่แน่่นอนของการวััดมููลค่่าในการรายงานทางการเงิิน
คำำ�นิิยามของธุุรกิิจ
คำำ�นิยิ ามของธุุรกิิจที่ป่� รัับปรุุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 3 เรื่่อ� ง การรวมธุุรกิิจได้้อธิิบายให้้ชััดเจนขึ้้น�
ถึึงคำำ�นิิยามของธุุรกิิจ  โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยให้้กิิจการใช้้ในการกำำ�หนดว่่า รายการค้้านั้้�นต้้องบัันทึึกรายการเป็็น
“การรวมธุุรกิิจ” หรืือ “การซื้้�อสิินทรััพย์์” หรืือไม่่ การปรัับปรุุงมีีดัังนี้้�
1. อธิิบายให้้ชััดเจนขึ้้�นในเรื่่�องการพิิจารณาว่่าเป็็น “ธุุรกิิจ” นั้้�น กลุ่่�มของกิิจกรรมและสิินทรััพย์์ที่่�ได้้มาต้้องรวมถึึง
ข้้อมููลปััจจััยนำำ�เข้้าและกระบวนการที่่�สำำ�คััญเป็็นอย่่างน้้อย ซึ่่�งเมื่่�อนำำ�มารวมกัันมีีส่่วนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทำำ�ให้้เกิิด
ความสามารถในการสร้้างผลผลิิต
2. ตััดเรื่่อ� งการประเมิินว่่าผู้้ร่� ว่ มตลาดสามารถทดแทนปััจจัยั นำำ�เข้า้ หรืือกระบวนการที่่ข� าดหายไปใด ๆ และสร้้างผลผลิิต
ต่่อไปได้้ออกจากมาตรฐานฯ
3. เพิ่่ม� แนวปฏิิบัติั แิ ละตััวอย่่างเพื่่�อประกอบความเข้้าใจเพื่่�อช่่วยให้้กิิจการประเมิินว่่ากระบวนการที่่สำ� �คั
ำ ญั ได้้ถููกซื้้อ� หรืือไม่่
4. ทำำ�ให้้นิิยามของธุุรกิิจและนิิยามของผลผลิิตแคบลง โดยการให้้ความสนใจในตััวของสิินค้้าและบริิการที่่�ให้้กัับลููกค้้า
และตััดเรื่่�องการอ้้างอิิงความสามารถในการลดต้้นทุุนออกจากมาตรฐานฯ
5. เพิ่่�มเรื่่�องการทดสอบความตั้้�งใจเป็็นทางเลืือก ซึ่่�งอนุุญาตให้้ทำำ�การประเมิินอย่่างง่่ายว่่ากลุ่่�มของกิิจกรรมและ
สิินทรััพย์์ที่่�ได้้มาไม่่ใช่่ธุุรกิิจหรืือไม่่
คำำ�นิิยามของความมีีสาระสำำ�คััญ
คำำ�นิิยามของความมีีสาระสำำ�คััญ ทำำ�ให้้เกิิดการปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 1 เรื่่�อง การนำำ�เสนองบการเงิิน
และมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 8 เรื่่�อง นโยบายการบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีและข้้อผิิดพลาด และ
ทำำ�ให้้เกิิดการปรัับปรุุงซึ่่�งเป็็นผลที่่�สืืบเนื่่�องไปมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับอื่่�น การปรัับปรุุงช่่วยทำำ�ให้้เกิิด
ความเข้้าใจมากยิ่่�งขึ้้�นของคำำ�นิิยามของความมีีสาระสำำ�คััญโดย
1. การทำำ�ให้้คำำ�นิิยามเป็็นแนวทางเดีียวกัันของมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและกรอบแนวคิิดเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
ความสัับสนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากความแตกต่่างของคำำ�นิิยาม
2. การรวมข้้อกำำ�หนดสนัับสนุุนเข้้าไว้้ด้้วยกัันของมาตรฐานการบััญชีี  ฉบัับที่่� 1 เรื่่�อง การนำำ�เสนองบการเงิิน
ในคำำ�นิยิ ามเพื่่�อทำำ�ให้้คำำ�นิยิ ามมีีความชััดเจนมากขึ้้น� และอธิิบายถึึงการนำำ�ความมีีสาระสำำ�คัญั ไปประยุุกต์์ได้้ชััดเจนขึ้้น�
3. การนำำ�แนวปฏิิบััติิที่มีี่� อยู่่�ของคำำ�นิิยามของความมีีสาระสำำ�คััญมาไว้้ในที่่�เดีียวกััน ร่่วมกัันกัับคำำ�นิิยาม
การปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
การปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ทำำ�ให้้เกิิดการปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือ
ทางการเงิินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน การปรัับปรุุงนั้้�น
ได้้ปรัับเปลี่่�ยนข้้อกำำ�หนดของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยเฉพาะเพื่่�อเป็็นการบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจาก
ความไม่่แน่่นอนที่่เ� กิิดจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้ย� อ้้างอิิง เช่่น อััตราดอกเบี้้ย� อ้้างอิิงที่่กำ� ำ�หนดจากธุุรกรรมการกู้้ยื� มื (interbank
offer rates-IBORs) นอกจากนี้้� การปรัับปรุุงได้้กำำ�หนดให้้กิิจการให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมกัับนัักลงทุุนเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ของ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจากความไม่่แน่่นอนใด ๆ นั้้�น
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Conceptual Framework for Financial Reporting
The conceptual framework for financial reporting consisted of revised definitions of assets and liabilities.
Criteria for recognition assets and liabilities in the financial statements. It also includes the following new principles
and guidance:
1. Measurement, including factors that must be considered in selecting the valuation criteria
2.	Presentation and disclosure which includes when the income and expenses are classified into other
comprehensive income.
3. Reporting entities
4. When the assets and liabilities derecognition from the financial statements
In addition, this Conceptual Framework for Financial Reporting clearly clarifies management’s stewardship
of the entity’s economic resources, prudence, and measurement uncertainty of financial information.
Definition of Business
Business definition revised in the financial reporting standard No. 3 “Business Combination” describes more
clearly on definition of business. The objective is for the business to establish that such transaction has to be
recorded as “business combination” or “purchase of assets” or not. Adjustments are as follows:
1. Describe clearly on the consideration of “business”, activity group and acquired assets must include input
data factor, key process that at least combined will significantly generate outputs.
2.	Eliminate the assessment that the market partner can substitute input factor or missing process and
generate further outputs from the standards.
3.	Add practice guide and example to support understanding and help the company assess whether the
key process is acquired.
4. Narrow down the definition of business and definition of outputs by placing interest in the product and
service provided to the customer and eliminate the reference on ability to reduce cost from the standards.
5. Add the intention test as an alternative which allows to make assessment easily whether the activity
group and acquired assets are business or not.
Definition of Significance
The definition of significance resulted in revising the accounting standard No.1 Presentation of Financial
Statements, Presentation of Financial Statements and Accounting Standards No.8 – Accounting Policy, Change
of Accounting Estimates and Error and the revision that resulted in other financial reporting standards.
The adjustment creates better understanding of the definition of significance by
1.	For the definition to follow the same direction of the financial reporting standards and conceptual framework
to avoid the confusion that may arise from the definition difference.
2. Include the requirements together of the accounting standard No.1 “Presentation of financial statements”
in the definition for it to become clearer and describe how the materiality can be clearly applied.
3.	Applying existing practice guidance of the definition of the materiality in the same place as the definition.
Reform of Swap Interest Rate
The reform of swap interest rate resulted in the adjustment of the financial reporting standards No. 9
financial instruments and financial reporting standards No.7 financial instrument disclosure. Such adjustment has
changed the hedge accounting requirements, especially to reduce the impact arising from the uncertainty as a
result of the swap interest rate reform such as interbank offer rates-IBORs. In addition, the adjustment requires
the business to provide additional information to investors regarding the relation of hedging directly impacted
from any uncertainties.
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ผู้้�บริิหารของบริิษััทอยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลกระทบที่่�อาจมีีต่่องบการเงิินในปีีที่่�เริ่่�มนำำ�มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ

The management of the Company is in the process to assess the impact of these TFRSs to the financial
statements in the year when they are adopted.

2.4 การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า และได้้ลงประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 27 มกราคม 2564 โดยมีีการปรัับปรุุงดัังนี้้�
1. การยิินยอมลดค่่าเช่่าที่่เ� กี่่ย� วข้อ้ งกัับ COVID-19 ซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มิิถุุนายน 2563 ทั้้�งนี้้อ� นุุญาตให้้กิิจการ
ถืือปฏิิบัติั ก่ิ อ่ นวัันที่่มีีผ
� ลบัังคัับใช้้ได้้ การปรัับปรุุงนี้้เ� พื่่�อเป็็นการผ่่อนปรนในทางปฏิิบัติั สำิ ำ�หรับั ผู้้เ� ช่่า โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
ประเมิินว่่าการยิินยอมลดค่่าเช่่าที่่�เกิิดขึ้้�นอัันเป็็นผลโดยตรงจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 และ
เข้้าเงื่่�อนไขตามที่่�ระบุุไว้้  ถืือเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่าหรืือไม่่ โดยให้้บัันทึึกการยิินยอมลดค่่าเช่่านั้้�น
เสมืือนว่่าไม่่ใช่่การเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า
2. เพิ่่�มข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับข้้อยกเว้้นชั่่�วคราวที่่�เกิิดขึ้้�นจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง โดยกิิจการต้้องถืือปฏิิบััติิ
ตามการปรัับปรุุงดัังกล่่าวกัับงบการเงิินประจำำ�ปีสำี ำ�หรับั รอบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2565
เป็็นต้้นไป ทั้้�งนี้้�อนุุญาตให้้กิิจการถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ได้้ 

2.4 Thai Financial Reporting Standard No.16 “Leases”
The Federation of Accounting Professions has revised TFRS 16 lease agreements and published in the
Government Gazette on January 27, 2021 with the following revisions.
1. The Rent Concessions related to COVID-19, which is effective from June 1, 2020 with earlier application
permitted. The amendment permits lessees, as a practical expedient, not to assess whether rent
concessions that occur as a direct consequence of the COVID-19 pandemic and meet specified conditions
are lease modifications and, instead, to account for those rent concessions as if they were not lease
modifications.
2.	Added the requirements for the temporary exception arising from interest rate benchmark reform, which
an entity shall apply these amendments for annual reporting periods beginning on or after January 1,
2022 with earlier application permitted.

ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทอยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลกระทบที่่�อาจมีีต่่องบการเงิินในปีีที่่�เริ่่�มนำำ�มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ

The management of the Company is in the process to assess the impact of these TFRSs to the financial
statements in the year when they are adopted.

สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ

3.

ACCOUNTING POLICIES

3.1 การรัับรู้้�รายได้้
รายได้้จากการให้้บริิการรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อให้้บริิการแล้้วเสร็็จ
รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับรู้้�ตามเกณฑ์์สััดส่่วนของเวลา โดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�แท้้จริิงของสิินทรััพย์์
รายได้้เงิินปัันผลรัับรู้้�เมื่่�อบริิษััทมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล

3.1 Revenue Recognition
Revenue from services is recognized income when services has been completed.
Interest income is recognized based on a time proportion basis and the effective rate of return on assets.
Dividend income is recognized when the Company right to receive the dividend payment is established.

3.2 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายความรวมถึึง เงิินสด เงิินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวััน ออมทรััพย์์
และประจำำ�ไม่่เกิิน 3 เดืือน รวมทั้้�งตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินหรืือตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 3 เดืือน โดยไม่่มีีภาระผููกพััน เงิินสดและ
รายการเทีียบเท่่าเงิินสดถููกจััดประเภทด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย และวััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง

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

3.3 ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ลููกหนี้้ก� ารค้้าและลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่น� วััดมููลค่่าเริ่่ม� แรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และวััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยวิิธีีอััตราดอกเบี้้ย�
ที่่�แท้้จริิง บริิษััทใช้้หลัักการอย่่างง่่าย (Simplified Approach) ด้้วยวิิธีี Provision Matrix ในการวััดมููลค่่าค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นด้้วยจำำ�นวนเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของลููกหนี้้� โดยอััตรา
ผลขาดทุุนที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� (Expected Loss Rate) ถููกคำำ�นวณทุุกวัันสิ้้น� รอบระยะเวลารายงาน ซึ่่ง� ได้้จากประมาณการจาก
ประสบการณ์์ในการเก็็บเงิินในอดีีต สถานะปััจจุุบันั ของลููกหนี้้� และปรัับปรุุงให้้สะท้้อนถึึงการคาดการณ์์สภาวะทางเศรษฐกิิจ
ในอนาคตที่่�สนัับสนุุนและมีีความสมเหตุุสมผล ซึ่่�งสามารถหาได้้  ณ วัันที่่�รายงานโดยไม่่ต้้องใช้้ต้้นทุุนหรืือความพยายาม
ที่่�มากเกิินไป รายการค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นแสดงด้้วยมููลค่่าสุุทธิิที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญพิิจารณาจากลููกหนี้้�ที่่�คาดว่่า
จะเรีียกเก็็บเงิินไม่่ได้้  โดยประมาณจากจำำ�นวนหนี้้�ที่่�คงเหลืืออยู่่�  ณ วัันสิ้้�นงวดตามประวััติิการชำำ�ระเงิินและสถานะทาง
การเงิินของลููกหนี้้�ในปััจจุุบััน รวมทั้้�งพิิจารณาจากอััตราร้้อยละตามอายุุหนี้้ข� องยอดลููกหนี้้� ณ วัันสิ้้�นงวด หนี้้�สงสััยจะสููญ
ที่่�เกิิดขึ้้�นรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

3.3 Trade and Other Current Receivables
Applicable from January 1, 2020
Trade and other current receivables are measured initially at fair value and later measured by the effective
interest rate method. The Company has applied the simplified approach by using the provision matrix to measure
the expected credit loss allowance with the amount equal to the expected credit losses throughout the age of
the debtor. The expected loss rate is calculated every day at the end of the reporting period. This is based on
estimates from past collection experience, current status of receivables and revised to reflect support and reasonable
forecasts of future economic conditions which can be obtained as at the reporting date without excessive costs
or effort, anticipated credit loss allowance recognized in profit or loss as part of administrative expenses.
Applicable prior January 1, 2020
Trade and other receivables are stated at net realizable value. Allowance for doubtful accounts is considered
from accounts receivable which are expected to be uncollectible. The estimate is made based on the outstanding
debts at the end of period, payment history and existing financial status of accounts receivable as well as
percentage of aging debts schedule at the end of period.
Incurred doubtful accounts are recognized as administrative expense in profit or loss.
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3.4 สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
สิินทรััพย์์ทางการเงิินของบริิษััทเป็็นเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย (AMC) คืือ เงิินลงทุุนที่่�มีีรููปแบบ
ธุุรกิิจที่มีีวั
่� ตั ถุุประสงค์์การถืือครองเงิินลงทุุนเพื่่�อรัับกระแสเงิินสดตามสััญญา และกระแสเงิินสดตามสััญญาเป็็นการจ่่ายเพีียง
เงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้น โดยวััดมููลค่่าเริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม บวกต้้นทุุนในการทำำ�รายการ
ซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องโดยตรงกัับการได้้มาซึ่่ง� เงิินลงทุุนนั้้น� และวััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่า่ ยด้้วยวิิธีีอััตราดอกเบี้้ย� ที่่แ� ท้้จริิง
สุุทธิิจากค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น โดยเงิินลงทุุนที่่�จััดประเภทด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายทั้้�งหมด
ของบริิษััทถููกพิิจารณาเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��  เนื่่�องจากเงิินลงทุุนดัังกล่่าวมีีความเสี่่�ยงของ
การไม่่ปฏิิบััติิตามสััญญาต่ำำ��และสามารถจ่่ายชำำ�ระกระแสเงิินสดตามสััญญาได้้ในระยะเวลาอัันใกล้้  โดยวััดมููลค่่าค่่าเผื่่�อ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นด้้วยจำำ�นวนเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้า
ซึ่่�งจะรัับรู้ค่้� ่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดบััญชีีที่่�เกิิดรายการนั้้�น
3.5 สััญญาอนุุพัันธ์์และกิิจกรรมป้้องกัันความเสี่่�ยง
ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
บริิษัทั รัับรู้ร้� ายการสััญญาอนุุพัันธ์์เมื่่อ� เริ่่ม� แรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่เ� ข้้าทำำ�สัญั ญาและวััดมููลค่่าต่่อมาในภายหลััง
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน การบััญชีีสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมในภายหลััง
ขึ้้น� อยู่่�กับั ว่่าบริิษัทั ได้้กำำ�หนดให้้สััญญาอนุุพัันธ์์ดังั กล่่าวเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ป้้องกัันความเสี่่ย� งหรืือไม่่ รวมทั้้�งลัักษณะของรายการ
ที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง บริิษััทกำำ�หนดให้้สััญญาอนุุพัันธ์์ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง ดัังต่่อไปนี้้�
- การป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�รัับรู้้�รายการแล้้ว หรืือสััญญาผููกมััดที่่�ยััง
ไม่่ได้้รัับรู้้�รายการ (การป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรม) หรืือ
- การป้้องกัันความเสี่่�ยงส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระแสเงิินสดของรายการสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�รัับรู้้�รายการแล้้ว หรืือ
รายการที่่�คาดการณ์์ที่่�มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ในระดัับสููงมาก (การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด)
ณ วัันที่่รั� บั รู้ค้� วามสััมพัันธ์์ในการป้้องกัันความเสี่่ย� ง บริิษัทั มีีการจััดทำำ�เอกสารที่่ร� ะบุุความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจระหว่่าง
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงและรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง ซึ่่�งรวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในกระแสเงิินสดของ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�คาดว่่าจะชดเชยการเปลี่่�ยนแปลงในกระแสเงิินสดของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
การจััดทำำ�เอกสารเกี่่ย� วกัับวััตถุุประสงค์์ของการบริิหารความเสี่่ย� งและกลยุุทธ์์ที่นำ่� ำ�มาใช้้ในการจััดการกัับรายการที่่มีี� ความเสี่่ย� ง
มููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาอนุุพัันธ์์ที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงทั้้�งจำำ�นวนได้้มีีการจััดประเภทเป็็นสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนหรืือ
หนี้้สิ� นิ ไม่่หมุุนเวีียนเมื่่�อระยะเวลาจนถึึงวัันครบกำำ�หนดของรายการที่่มีี� การป้้องกัันความเสี่่ย� งมีีจำำ�นวนมากกว่่า 12 เดืือน และ
จััดประเภทเป็็นสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนหรืือหนี้้�สิินหมุุนเวีียนเมื่่�อระยะเวลาจนถึึงวัันครบกำำ�หนดของรายการที่่�มีีการป้้องกััน
ความเสี่่ย� งมีีจำำ�นวนไม่่เกิิน 12 เดืือน การจััดประเภทสััญญาอนุุพัันธ์์ที่ไ่� ม่่ได้้ปฏิิบัติั ติ ามการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่ย� งเป็็นสิินทรััพย์์
ไม่่หมุุนเวีียนหรืือหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนเมื่่�อระยะเวลาจนถึึงวัันครบกำำ�หนดของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงมีีจำำ�นวน
มากกว่่า 12 เดืือน และจััดประเภทเป็็นสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนหรืือหนี้้�สิินหมุุนเวีียนเมื่่�อระยะเวลาจนถึึงวัันครบกำำ�หนดของ
รายการที่่มีี� การป้้องกัันความเสี่่�ยงมีีจำำ�นวนไม่่เกิิน 12 เดืือน
บริิษััทรัับรู้้�ส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาอนุุพัันธ์์ซึ่่�งมีีการกำำ�หนดและ
เข้้าเงื่่อ� นไขของการป้้องกัันความเสี่่ย� งในกระแสเงิินสดในสำำ�รองการป้้องกัันความเสี่่ย� งในกระแสเงิินสดซึ่่ง� รวมอยู่่�ในส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และรัับรู้้กำ� ำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผลในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีีที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งแสดงรวมอยู่่�
ในรายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอื่่�น
เมื่่อ� มีีการใช้้สััญญาซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าในการป้้องกัันความเสี่่ย� งของรายการในอนาคต โดยทั่่�วไปบริิษัทั
กำำ�หนดให้้การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าขององค์์ประกอบราคาปััจจุุบััน
เท่่านั้้�นที่่�เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง และรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลของ
การเปลี่่�ยนแปลงในองค์์ประกอบราคาปััจจุุบัันของสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าในสำำ�รองรายการป้้องกััน
ความเสี่่ย� งในกระแสเงิินสด ซึ่่ง� รวมอยู่่�ในส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้น� บริิษัทั รัับรู้ก้� ารเปลี่่ย� นแปลงในองค์์ประกอบราคาล่่วงหน้้าของสััญญา
ซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องกัับรายการที่่มีี� การป้้องกัันความเสี่่ย� ง (องค์์ประกอบราคาล่่วงหน้้าที่่ส� อดคล้้องกััน) เป็็นกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
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3.4 Financial Assets
Applicable from January 1, 2020
Financial assets of the Company as the investments measured at amortized cost (AMC) which is the
investments in forms of business model with the purpose of holding investments to receive contractual cash
flows and the cash flow under the contract is the payment of only the principal and interest on the balance of
the principal. The initial value is measured at fair value plus transaction costs which are directly related to the
acquisition of the investment. It is subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate
method net of expected credit loss allowance. All of its investments classified as amortized cost are considered
financial assets with low credit risk as such investments have low risk of contract breach and are able to pay off
contractual cash flows in the short term. It is measured the expected credit loss allowance with the equal amount
to the expected credit loss in the next 12 months. The allowance for the expected credit loss will be recognized
as expenses in the accounting period incurred.
3.5 Derivatives and Hedging Activities
Applicable from January 1, 2020
Derivatives are initially recognized at fair value on the date a derivative contract is entered into and are
subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting period. The accounting for subsequent
changes in fair value depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument in hedge accounting,
and if so, the nature of the item being hedged. The Company designate certain derivatives as either:
-	hedges of the fair value of recognized assets or liabilities or unrecognized firm commitments (fair value
hedges); or
-	hedges of a particular risk associated with the cash flows of recognized assets and liabilities and highly
probable forecast transactions (cash flow hedges).
At inception of the hedge relationship, the Company documents the economic relationship between hedging
instruments and hedged items including whether changes in the cash flows of the hedging instruments are expected
to offset changes in the cash flows of hedged items. There is the document its risk management objective and
strategy for undertaking its hedge transactions. The full fair value of a hedging derivative is classified as a noncurrent asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is more than 12 months; it is classified
as a current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is less than 12 months. Derivatives
that is not applied hedge accounting is classified as an asset or liability when the remaining maturity of the hedged
item is more than 12 months; it is classified as a current asset or liability when the remaining maturity of the
hedged item is less than 12 months.
The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow
hedges is recognized in the cash flow hedge reserve within equity. The gain or loss relating to the ineffective
portion is recognized immediately in profit or loss, within other gains (losses).
When forward contracts are used to hedge forecast transactions, the Company generally designate only
the change in fair value of the forward contract related to the spot component as the hedging instrument. Gains
or losses relating to the effective portion of the change in the spot component of the forward contracts are
recognized in the cash flow hedge reserve within equity. The change in the forward element of the contract that
relates to the hedged item ("aligned forward element") is recognized within other comprehensive income in the
costs of hedging reserve within equity. In some cases, the Company may designate the full change in fair value
of the forward contract (including forward points) as the hedging instrument. In such cases, the gains or losses
relating to the effective portion of the change in fair value of the entire forward contract are recognized in the
cash flow hedge reserve within equity.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในส่่วนของสำำ�รองต้้นทุุนในการป้้องกัันความเสี่่�ยงซึ่่�งแสดงรวมอยู่่�ในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ในบางกรณีีบริิษััทอาจกำำ�หนดให้้การ
เปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าทั้้�งจำำ�นวน (รวมทั้้�งองค์์ประกอบราคาล่่วงหน้้า)
เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง และรัับรู้ส่้� ่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาซื้้�อขาย
เงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าทั้้�งจำำ�นวนในสำำ�รองการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสดซึ่่�งรวมอยู่่�ในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
จำำ�นวนที่่�สะสมในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีการจััดประเภทรายการเป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงวดที่่�บริิษััทรัับรู้้�รายการที่่�มีี
การป้้องกัันความเสี่่�ยงเป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เมื่่อ� เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่ย� งนั้้น� สิ้้น� สุุดอายุุ มีีการจำำ�หน่า่ ยหรืือยกเลิิก หรืือเมื่่อ� การป้้องกัันความเสี่่ย� งดัังกล่่าว
ไม่่เข้้าเงื่่อ� นไขของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่ย� ง บริิษัทั จะจััดประเภทรายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและต้้นทุุนในการป้้องกัันความเสี่่ย� ง
ที่่�สะสมและเคยแสดงรวมไว้้ในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามเดิิมจนกระทั่่�งเกิิดรายการที่่�คาดการณ์์ หรืือเมื่่�อรายการที่่�คาดการณ์์
ไม่่คาดว่่าจะเกิิดอีีกต่่อไป บริิษััทจะจััดประเภทรายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและต้้นทุุนในการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�สะสมและเคย
แสดงรวมไว้้ในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
ตราสารอนุุพัันธ์์บางตััวไม่่มีีคุุณสมบััติิในการป้้องกัันความเสี่่ย� ง การเปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์
ทางการเงิินที่่�ไม่่เข้้าเงื่่�อนไขการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงรัับรู้ทั้� ันทีีในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและรวมอยู่่�ในกำำ�ไร (ขาดทุุน) อื่่�น
3.6 เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมแสดงในงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยใช้้วิิธีีราคาทุุน และแสดงในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย โดยใช้้วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทรัับรู้ส่้� ่วนแบ่่งกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของบริิษััทร่่วมตามสััดส่่วนที่่�บริิษััทมีีส่่วนได้้เสีียในกำำ�ไรขาดทุุนของบริิษััทร่่วม
บริิษััทมีีการพิิจารณาทุุกสิ้้�นรอบระยะเวลาบััญชีีว่่ามีีข้้อบ่่งชี้้�ที่่�แสดงว่่าเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมเกิิดการด้้อยค่่าหรืือไม่่
หากมีีข้้อบ่่งชี้้�เกิิดขึ้้�น บริิษััทจะคำำ�นวณผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า โดยเปรีียบเทีียบมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนกัับมููลค่่า
ตามบััญชีีของเงิินลงทุุน และรัับรู้ผ้� ลต่่างไปที่่�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ เงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมจะบัันทึึกบััญชีีด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่า ต้้นทุุนจะมีีการปรัับ
เพื่่�อสะท้้อนการเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งตอบแทนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าของสิ่่�งตอบแทนที่่�คาดว่่าต้้องจ่่าย
ต้้นทุุนจะรวมต้้นทุุนทางตรงที่่�เกี่่�ยวข้้องจากการได้้มาของเงิินลงทุุนนี้้�
3.7 อุุปกรณ์์
แสดงตามราคาทุุน ณ วัันที่่�ซื้้�อหรืือได้้มาหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ค่่าเสื่่�อมราคา คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรง เพื่่�อลดราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์แต่่ละชนิิดตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์
โดยประมาณของสิินทรััพย์์แต่่ละประเภท ดัังนี้้�
จำำ�นวนปีี
โสตทััศนอุุปกรณ์์และอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
5 - 10
อุุปกรณ์์สื่่�อสาร
3-5
คอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
3
ในกรณีีที่่ร� าคาตามบััญชีีสููงกว่่ามููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับคืืน ราคาตามบััญชีีจะถููกปรัับลดให้้เท่่ากัับมููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับคืืน
รายการกำำ�ไรและรายการขาดทุุนจากการจำำ�หน่า่ ย คำำ�นวณโดยเปรีียบเทีียบสิ่่ง� ตอบแทนที่่�ได้้รัับกัับราคาตามบััญชีีและ
รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
3.8 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ตััดจำำ�หน่่ายเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามอายุุการให้้ประโยชน์์ ไม่่เกิิน 5 ปีี โดยมีีการทบทวนวิิธีีการ
ตััดจำำ�หน่่าย และระยะเวลาการตััดจำำ�หน่่ายทุุกงวดปีีบััญชีี
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Amounts accumulated in equity are reclassified in the periods when the hedged item affects profit or loss.
When a hedging instrument expires, or is sold or terminated, or when a hedge no longer meets the criteria
for hedge accounting, any cumulative deferred gain or loss and deferred costs of hedging in equity at that time
remains in equity until the forecast transaction occurs. When the forecast transaction is no longer expected to
occur, the cumulative gain or loss and deferred costs of hedging that were reported in equity are immediately
reclassified to profit or loss.
Certain derivative instruments do not qualify for hedge accounting. Changes in the fair value of any derivative
instrument that does not qualify for hedge accounting are recognized immediately in profit or loss and are included
in other gains (losses).
3.6 Investment in Associates
Investment in associates have been presented in the separate financial statements under the cost method
and in the financial statements in which the equity method is applied under the equity method.
Share of gains or losses from associates are recorded in proportion to the Company’s equity interest in
those gains and losses.
The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment
in associates are impaired. If this is the case, The Company calculates the amount of impairment as the difference
between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognizes the amount to the share
of profit (loss) from associates in profit or loss.
In the separate financial statements, investment in associates are accounted for at cost less provision for
impairment. The cost is adjusted to reflect changes in contingent consideration expected to be paid amendments.
The cost also includes direct attributable costs of investment.
3.7 Equipment
Equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated by using the
straight-line method in order to reduce the book value of each type of assets over the estimated useful lives of
each class of asset as follows
Useful lives (year)
Audio visual equipment and office supplies
5 - 10
Communication devices
3-5
Computer and equipment
3
When the carrying amount is estimated to be higher than the recoverable amount, the carrying amount shall
be adjusted to the recoverable amount.
Gain and loss on disposal of equipment shall be calculated by comparing between the carrying amounts
and the selling price. Gain and loss on disposal shall be recognized in profit or loss.
3.8 Intangible Assets
Computer software shall be amortized based on its useful lives which is normally not more than 5 years.
The useful lives as well as the amortization basis shall be revised and reviewed every accounting period.
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3.9 ค่่าพััฒนาโครงการรอเรีียกเก็็บ
รายการค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาโครงการบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์เมื่่อ� ได้้รัับอนุุมััติหลั
ิ กั การในการลงทุุนโครงการจากกระทรวง
พลัังงาน
ทั้้�งนี้้� หากคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแล้้วมีีมติิอนุุมััติิให้้ยุุติิการพััฒนาโครงการนั้้�น บริิษััทจะตััดรายการมููลค่่าของ
ค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาโครงการที่่�ได้้บัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์ไว้้ โดยรัับรู้เ้� ป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงวดนั้้น� ทัันทีี

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

3.10 สััญญาเช่่า
ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ณ วัันเริ่่�มต้้นสััญญา บริิษััทจะประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่ โดยสััญญาจะเป็็น
สััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่า ถ้้าสััญญานั้้�นเป็็นการให้้สิิทธิิ ในการควบคุุมการใช้้สิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้สำำ�หรัับ
ช่่วงเวลาหนึ่่�งเพื่่�อการแลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
บริิษััทประเมิินอายุุสััญญาเช่่าตามระยะเวลาที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้ที่่�ระบุุในสััญญาเช่่าหรืือตามระยะเวลาที่่�เหลืืออยู่่�ของ
สััญญาเช่่าที่่มีีผ
� ลอยู่่� ณ วัันที่่นำ� �ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินมาใช้้เป็็นครั้้�งแรก (ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563) โดยรวม
ระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�นและ
ระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่จ� ะไม่่ใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้น�  ทั้้�งนี้้พิ� จิ ารณา
ถึึงผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงในเทคโนโลยีี  และ/หรืือการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ต่่ออายุุของสััญญาเช่่าดัังกล่่าว เป็็นต้้น

3.10 Leases
Applicable from January 1, 2020
At inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract
is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of
time in exchange for consideration.
The Company assesses the lease term for the non-cancellable period as stipulated in lease contract or the
remaining period of active leases at the date of initial application (as at January 1, 2020) together with any period
covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised or any periods covered by an
option to terminate the lease if it is reasonably certain not to be exercise by considering the effect of changes in
technology and/or the other circumstance relating to the extension of the lease term.

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - ผู้้�เช่่า
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้รัับรู้้� ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล โดยแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหลัังหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและ
ค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่า (ถ้้ามีี) และปรัับปรุุงด้้วยการวััดมููลค่่าของหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าใหม่่ (ถ้้ามีี) ราคาทุุนดัังกล่่าวประกอบด้้วย
จำำ�นวนเงิินของหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าจากการวััดมููลค่่าเริ่่ม� แรก ต้้นทุุนทางตรงที่่เ� กิิดขึ้้น� และการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าใด ๆ
ที่่�จ่่ายชำำ�ระ ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือก่่อนวัันที่่�สััญญาเริ่่�มมีีผลหัักสิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่าที่่�ได้้รัับ
ราคาทุุนของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้รวมถึึงประมาณการต้้นทุุนที่่�จะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับผู้้�เช่่าในการรื้้�อและขนย้้ายสิินทรััพย์์
อ้้างอิิง การบููรณะสถานที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์อ้้างอิิงหรืือการบููรณะสิินทรััพย์์อ้้างอิิงให้้อยู่่�ในสภาพตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อตกลง
และเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่า
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้คำำ�นวณจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์โดยวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุของสััญญาเช่่า หรืือ
อายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แต่่ละประเภท
หนี้้สิ� ินตามสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าแสดงมููลค่่าตามมููลค่่าปััจจุุบัันของการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่�ยัังไม่่ได้้จ่่ายชำำ�ระ ณ วัันที่่�
สััญญาเช่่าเริ่่ม� มีีผล การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าดัังกล่่าวประกอบด้้วยการจ่่ายชำำ�ระคงที่่� (รวมถึึงการจ่่ายชำำ�ระคงที่่�โดยเนื้้อ� หา)
หัักลููกหนี้้สิ่่� ง� จููงใจตามสััญญาเช่่า (ถ้้ามีี) และจำำ�นวนเงิินที่่ค� าดว่่าผู้้เ� ช่่าจะจ่่ายชำำ�ระภายใต้้การรัับประกัันมููลค่่าคงเหลืือ นอกจากนี้้�
การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่ายัังรวมถึึงราคาใช้้สิิทธิิของสิิทธิิการเลืือกซื้้�อ หากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�บริิษััท
จะใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น และการจ่่ายชำำ�ระค่่าปรัับเพื่่�อการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากข้้อกำำ�หนดสััญญาเช่่าแสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััท
จะใช้้สิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า
บริิษัทั คำำ�นวณมููลค่่าปััจจุุบันั ของการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าโดยใช้้อััตราดอกเบี้้ย� การกู้้ยื� มื ส่่วนเพิ่่�ม ณ วัันที่่สั� ญั ญาเช่่า
มีีผล หากอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของหนี้้สิ� ินสััญญาเช่่านั้้�นไม่่สามารถกำำ�หนดได้้ ทั้้�งนี้้อั� ัตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มอ้้างอิิง
จากอััตราผลตอบแทนของพัันธบััตรรััฐบาลปรัับด้้วยค่่าความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมตามระยะเวลาของสััญญาเช่่านั้้�น หลัังจาก
วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลบริิษััทจะวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อสะท้้อนดอกเบี้้�ยจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
และลดลงเพื่่�อสะท้้อนการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่จ่� ่ายชำำ�ระแล้้ว นอกจากนี้้� บริิษััทจะวััดมููลค่่าหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าใหม่่
เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอายุุสััญญาเช่่า จำำ�นวนเงิินที่่ต้้� องจ่่ายชำำ�ระ หรืือการประเมิินสิิทธิิการเลืือกในการซื้้�อสิินทรััพย์์อ้้างอิิง

Right-of-use assets-as a lessee
Right-of-use assets are recognized at the commencement date of the lease. Right-of-use assets are stated
at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses (if any), and adjusted for any remeasurement
of lease liabilities (if any). The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized,
initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date, less any lease
incentives received.
The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling
and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to
the condition required by the terms and conditions of the lease.
Right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the shorter of
the lease term and the estimated useful lives for each of right-of-use assets.
Lease liabilities
At the commencement date of the lease, lease liabilities are stated at the present value of lease payments
to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed
payments) less any lease incentives receivable (if any) and amount expected to be paid under residual value
guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be
exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the
Company exercising the option to terminate.
In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate, which
is determined by referring to the government bond yield adjusted with risk premium depending on the lease
term, at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After
the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of the interest and
reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there
is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of
an option to purchase the underlying asset.
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สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
บริิษััทเลืือกใช้้ข้้อยกเว้้นในการรัับรู้้�รายการสำำ�หรัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�น (สััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่า 12 เดืือนหรืือ
น้้อยกว่่านัับจากวัันที่่�สััญญาเช่่ามีีผล และไม่่มีีสิิทธิิการเลืือกซื้้�อ) และสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��  จำำ�นวนเงิิน
ที่่จ่� ่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าดัังกล่่าวจะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
ถืือปฏิิบััติก่ิ ่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
สิินทรััพย์์และหนี้้สิ� ินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ที่่�เช่่า ณ วัันเริ่่�มต้้นของสััญญา หรืือมููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่�ต้้อง
จ่่ายตามสััญญาเช่่าแล้้วแต่่จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ��กว่่า หัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม ค่่าเช่่าส่่วนหนึ่่�งรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินและ
อีีกส่่วนไปลดเงิินต้้นตลอดอายุุสััญญาเช่่า ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์ตามสััญญาเช่่าการเงิิน คำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีเส้้นตรง
ตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์แต่่ละประเภท กรณีีไม่่ได้้เป็็นเจ้้าของสิินทรััพย์์ เมื่่�อครบกำำ�หนดตาม
สััญญาเช่่าต้้องคิิดค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์ให้้หมดภายในระยะเวลาของสััญญาเช่่า หรืือภายในอายุุการให้้ประโยชน์์ของ
สิินทรััพย์์ แล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะสั้้�นกว่่า
3.11 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
บริิษััทรัับรู้้�เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพและเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ตามเกณฑ์์คงค้้าง
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน (โครงการสมทบเงิิน)
บริิษััทและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและเงิินที่่�บริิษััท
จ่่ายสมทบให้้เป็็นรายเดืือน สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพได้้แยกออกจากสิินทรััพย์์ของบริิษัทั เงิินที่่บ� ริิษัทั จ่่ายสมทบ
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิดรายการ
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน (โครงการผลประโยชน์์)
บริิษััทมีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่่�งบริิษััทถืือว่่า
เงิินชดเชยดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับพนัักงาน
บริิ ษัั ท คำำ� นวณหนี้้� สิิ น ตามโครงการผลประโยชน์์ หลัั ง ออกจากงานของพนัั ก งานโดยใช้้วิิ ธีีคิิ ด ลดแต่่ ล ะหน่่ ว ยที่่�
ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระได้้ทำำ�การประเมิินภาระผููกพัันดัังกล่่าวตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่ง� หลัักการประมาณการดัังกล่่าวต้้องใช้้ข้้อสมมติิที่ห่� ลากหลาย รวมถึึงข้้อสมมติิเกี่่ย� วกัับอััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน อััตราการมรณะและอััตราเงิินเฟ้้อ
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย (Actuarial gains and losses) สำำ�หรัับ
โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานจะรัับรู้้ทั� ันทีีในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
3.12 บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับบริิษััท หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััทหรืือถููกควบคุุมโดย
บริิษััทไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับบริิษััท รวมถึึงบริิษััทย่่อย และกิิจการที่่�
เป็็นบริิษััทย่่อยในเครืือเดีียวกััน บริิษััทร่่วม กิิจการร่่วมค้้า ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััท
ในการพิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับบริิษััทแต่่ละรายการ บริิษััทคำำ�นึึงถึึงเนื้้�อหา
ของความสััมพัันธ์์มากกว่่ารููปแบบทางกฎหมาย
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Short-term leases and leases of low-value assets
The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (those leases
that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and not contain a purchase option).
It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered of low value.
Lease payments on short-term and leases of low-value assets are recognized as expense in profit and loss on
a straight-line basis over the lease term.
Applicable prior January 1, 2020
Assets and finance lease liabilities
Assets and finance lease liabilities are stated at the lower of fair values at inception or present values of the
minimum lease payment less accumulated depreciation. A portion of lease payments is recognized as financial
expenses and the remainder is deducted from principle over the lease periods. Depreciations of those leased
assets are calculated on the straight-line method over the estimated useful lives of each type of assets. In case
the ownership of the assets is not transferred to the lessee at the end of the lease periods, depreciations are
based on the shorter of the useful lives of the assets or the lease period.
3.11 Employee Benefits
Short-term employment benefits
The Company recognizes salary, wage, bonus and contributions to social security fund as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined contribution plans)
The Company and their employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed
by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company
contributions are recognized as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The Company has obligation in respect of the severance payments that it must pay to the employees upon
retirement under the labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is calculated based on the actuarial principles by a qualified
independent actuary using the projected unit credit method. Such estimates are made based on various
assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality rate, and inflation rate.
Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized immediately in
other comprehensive income.
3.12 Related Parties
The parties are considered as related parties when the Company has ability to control, directly or indirectly,
over the parties and vice versa. Related parties also include the parties under the common control as the Company.
This includes subsidiaries and fellow subsidiaries, associates, joint venture, high-level management, directors
and employees of the Company.
In considering each related party relationship, the consideration shall be made on the basis of substance
of the relationship than the legal form.
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3.13 ภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้ ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

3.13 Income Tax
Income tax comprises current income tax and deferred tax.

ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
บริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ (ถ้้ามีี) ตามจำำ�นวนที่่จ� ะต้้องจ่่าย คำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์แห่่งประมวลรััษฎากรในอััตราภาษีี
เงิินได้้ร้้อยละ 20 ของกำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้หลัังจากปรัับปรุุงบวกกลัับด้้วยค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ซึ่่�งไม่่สามารถถืือเป็็นรายจ่่าย
ในการคำำ�นวณภาษีีและหัักออกด้้วยรายการที่่�ได้้รัับยกเว้้นหรืือไม่่ถืือเป็็นรายได้้ในการคำำ�นวณภาษีี

Current tax
The Company records income tax expenses, if any, based on the amount currently payable under the Revenue
Code at the income tax rates 20% of profit before income tax, after adding back certain expenses which are non-deductible
for income tax computation purposes, and less certain transactions which are exemption or allowable from income tax.

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะคำำ�นวณขึ้้น� จากผลแตกต่่างชั่่ว� คราวระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีกัับฐานภาษีี
ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่่�ยนแปลงของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้
รอการตััดบััญชีีจะถููกรัับรู้้�เป็็นรายได้้ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีหรืือค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีโดยจะรัับรู้้�ในกำำ�ไร
ขาดทุุน เว้้นแต่่ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�รัับรู้้�โดยตรงในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลแตกต่่างชั่ว่� คราวที่่�ใช้้หัักภาษีีจะถููกรัับรู้เ้� ป็็นสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเมื่่อ� มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้า้ งแน่่ว่า่
บริิษัทั จะมีีกำำ�ไรทางภาษีีจากการดำำ�เนิินงานในอนาคตเพีียงพอที่่จ� ะนำำ�สินิ ทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีมาใช้้ประโยชน์์ได้้ 
และผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ต้้องเสีียภาษีีทุุกรายการจะถููกรัับรู้้�เป็็นหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีถููกวััดมููลค่่าโดยใช้้อััตราภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับงวดที่่�บริิษััทและบริิษััทย่่อย
คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีหรืือจะจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้  โดยใช้้อััตราภาษีีและ
กฎหมายภาษีีอากรที่่มีีผ
� ลบัังคัับใช้้อยู่่�หรืือที่่�คาดได้้ค่่อนข้า้ งแน่่ว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน
ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะถููกทบทวนและปรัับลด
มููลค่่า เมื่่อ� มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้า้ งแน่่ว่า่ บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะไม่่มีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอต่่อการนำำ�สินิ ทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์ ได้้
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะหัักกลบกัันได้้ก็็ต่่อเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิตาม
กฎหมายและภาษีีเงิินได้้นี้้�ประเมิินโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีหน่่วยงานเดีียวกััน

Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the carrying amount and the
tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period. Changes in deferred tax assets and liabilities are
recognized as deferred tax income or deferred tax expenses which are recognized in the profit or loss except to the extent
that it relates to items recognized directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income.
The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is probable that the Company
will has future taxable profit to be available against which the deferred tax assets can be utilized. The taxable temporary
differences on all taxable items are recognized as deferred tax liabilities. Deferred tax is not recognized for the following
temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not
a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments
in subsidiaries and joint ventures to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company expect to apply to the period
when the deferred tax assets are realized or the deferred tax liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that
have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.
At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed and reduced the value
when it is probable that the Company will has no longer the future taxable profit that is sufficient to be available against
which all or some parts of deferred tax assets are utilized.
Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to settle on a net basis and they
relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.

3.14 กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
กำำ�ไรต่่อหุ้้น� ขั้้น� พื้้�นฐาน คำำ�นวณจากกำำ�ไรสำำ�หรับั ปีี หารด้้วยจำำ�นวนหุ้้น� สามััญถััวเฉลี่่ย� ถ่่วงน้ำำ�หนั
� กั ที่่ถื� อื โดยผู้้ถื� อื หุ้้น� ในระหว่่างปีี
3.15 การแปลงค่่าเงิินตราต่่างประเทศ
บริิษัทั แปลงค่่างบการเงิินของบริิษัทั ร่่วมที่่จั� ดั ทำำ�งบการเงิินเป็็นเงิินตราต่่างประเทศเป็็นเงิินบาทโดยแปลงค่่าสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินด้้วยอััตราปิิด ณ วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน และแปลงค่่างบกำำ�ไรขาดทุุนโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยนถััวเฉลี่่�ย
ระหว่่างงวด ผลต่่างที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการแปลงค่่ารายการดัังกล่่าว รัับรู้ใ้� นกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� และแสดงจำำ�นวนสะสมภายใต้้
หััวข้อ้ องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
การแปลงค่่ารายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศที่่�เกิิดขึ้้�นให้้เป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่ที่� ่�เกิิดรายการ
และแปลงค่่าสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นตััวเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ณ วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิินให้้เป็็นเงิินบาท
โดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน กำำ�ไรและขาดทุุนที่่�เกิิดจากการรัับหรืือจ่่ายชำำ�ระที่่�เป็็นเงิินตรา
ต่่างประเทศและที่่�เกิิดจากการแปลงค่่าสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� ินที่่�เป็็นตััวเงิินดัังกล่่าว จะถููกรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
3.16 การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิจิ และการประมาณการ
ในเรื่่�องที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการดัังกล่่าวนี้้�ส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงใน
งบการเงิินและต่่อข้้อมููลที่่แ� สดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงอาจแตกต่่างไปจากจำำ�นวนที่่ป� ระมาณการไว้้ 
การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการที่่สำ� �คั
ำ ัญมีีดัังนี้้�

3.14 Basic Earnings per Share
Basic earnings per share are calculated by dividing net profit for the year by the weighted average number
of ordinary shares for the year.
3.15 Foreign Currency Translation
Assets and liabilities of integrated foreign operations are translated into Thai Baht using the closing rate at
the statement of financial position date. Revenues and expenses are translated into Thai Baht using the average
rate during the period. Differences arising from foreign currency translation are included in other comprehensive
income and accumulated differences are presented in other components of shareholders’ equity under equity.
Foreign currency transactions are translated into Thai Baht by using the exchange rates prevailing at the
date of the transaction. The monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into
Thai Baht by using the exchange rates prevailing at the date of financial statement. Gains and losses from foreign
currency receiving or payment and from translation of monetary assets and liabilities are recognized in profit or loss.
3.16 Significant Accounting Judgements and Estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires
management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These
judgements and estimates affect amounts reported in the financial statements and disclosures and actual results
could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:
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ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญของลููกหนี้้�
ในการประมาณค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญของลููกหนี้้� ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณการผลขาดทุุนที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากลููกหนี้้� โดยคำำ�นึึงถึึงประสบการณ์์การเก็็บเงิินในอดีีต อายุุของหนี้้�ที่่�คงค้้างและสภาวะเศรษฐกิิจที่่�เป็็น
อยู่่�ในขณะนั้้�น เป็็นต้้น

Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and estimates
based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing
economic condition.

ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ในการพิิจารณาค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการกระแสเงิินสดที่่�
คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคตจากเงิินลงทุุนนั้้�น รวมทั้้�งการเลืือกอััตราคิิดลดที่่�เหมาะสมในการคำำ�นวณหามููลค่่าปััจจุุบัันของ
กระแสเงิินสดนั้้�น ๆ

Impairment of investment in associates
In determining reviews the impairment of investment in the associates, the management is required to
prepare projections of the cash flows expected to be generated by the investment in the future, and to choose
a suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.

อุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาของอุุปกรณ์์ ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่า
คงเหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งานของอุุปกรณ์์ และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีีการเปลี่่ย� นแปลงเกิิดขึ้้น�
นอกจากนี้้ฝ่� า่ ยบริิหารจำำ�เป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของอุุปกรณ์์ในแต่่ละช่่วงเวลาและบัันทึึกขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
หากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนต่ำำ�� กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�
เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการคาดการณ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในอนาคตซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
ในการบัันทึึกและวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตน ณ วัันที่่ไ� ด้้มา ตลอดจนการทดสอบการด้้อยค่่าในภายหลััง ฝ่่ายบริิหาร
จำำ�เป็็นต้้องประมาณการกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคตจากสิินทรััพย์์ หรืือหน่่วยของสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด
รวมทั้้�งการเลืือกอััตราคิิดลดที่่�เหมาะสมในการคำำ�นวณหามููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดนั้้�น ๆ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี 
บริิษัทั จะรัับรู้สิ้� นิ ทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรับั ผลแตกต่่างชั่ว่� คราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่่�ไม่่ได้้ใช้้
เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวและ
ขาดทุุนนั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการว่่าควรรัับรู้้�จำำ�นวนสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเป็็นจำำ�นวน
เท่่าใด โดยพิิจารณาถึึงจำำ�นวนกำำ�ไรทางภาษีีที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์
หนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานประมาณขึ้้�นตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่�งต้้อง
อาศััยข้้อสมมติิฐานต่่าง ๆ ในการประมาณการนั้้น� เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้น� เงิินเดืือนในอนาคต อััตรามรณะ และอััตรา
การเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน เป็็นต้้น

Equipment and depreciation
In determining depreciation of equipment, the management is required to make estimates of the useful lives
and residual values of equipment and to review the useful lives and residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review equipment for impairment on a periodical basis and record
the impairment loss when it is determined that the recoverable amount is lower than the carrying amount. This
requires judgement regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
Intangible assets
In recording the initial recognition and measurement of intangible assets as at the acquired date and
subsequent impairment testing, the management is required to make estimates of cash flows to be generated
by the asset or the cash generating units and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present
value of those cash flows.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent
that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be
utilized. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can
be recognized, based upon the likely timing and level of estimated future taxable profits.
Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate,
mortality rate and staff turnover rate.
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4.	IMPACT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES
DUE TO THE ADOPTION OF NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS

บริิษััทได้้ปรัับปรุุงงบการเงิินจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิินมาใช้้ปฏิิบััติิ
โดยเลืือกปรัับผลกระทบสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงโดยปรัับงบการเงิินย้้อนหลัังงวดก่่อนที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ ซึ่่�งมีี
ผลกระทบต่่องบแสดงฐานะการเงิิน งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ  งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และงบกระแส
เงิินสด ดัังนี้้�
บาท

The Company has adjusted the financial statements from the adoption of financial reporting standards in the
group of financial instruments. It has chosen to adjust the cumulative effect of change by retrospectively adjusting
the prior period financial statements as comparison stated which has an impact on the statement of financial
position, statement of comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of
cash flows as follows:
Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ก่อนรายการ
ปรับปรุง

รายการปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)

Financial statements in which the equity method

หลังรายการ
ปรับปรุง

is applied

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2,513,574,493.40
11,693,486,857.78
1,232,480,546.46
(288,353,768.08)

(2,513,574,493.40)
2,513,574,493.40 2,513,574,493.40
(278,820,664.17) 11,414,666,193.61
(113,609,203.36) 1,118,871,343.10
(165,211,460.81) (453,565,228.89)

4,912,176,824.41
11,871,692,746.37
1,402,487,891.45
(603,362,475.32)

(4,912,176,824.41)
4,912,176,824.41 4,912,176,824.41
(391,492,907.72) 11,480,199,838.65
(115,623,906.81) 1,286,863,984.64
(275,869,000.91) (879,231,476.23)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
287,546,149.00
(2,014,703.45) 285,531,445.55
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
(336,971,939.97) 28,353,806.51 (308,618,133.46)
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสยี่ งในกระแสเงินสด
(139,011,346.61) (139,011,346.61)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
(86,709,113.95) (112,672,243.55) (199,381,357.50)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสด
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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1,232,480,546.46

(113,609,203.36) 1,118,871,343.10

(266,709,477.67)

(19,152,495.58) (285,861,973.25)

(146,058,965.09) (146,058,965.09)
(21,644,290.41)
(0.14) (21,644,290.55)
(288,353,768.08) (165,211,460.81) (453,565,228.89)
13,266,637,678.38 (278,820,664.17) 12,987,817,014.21

Before

Adjustment

After

adjustment

increase

adjustment

(decrease)

Statement of financial position

As at January 1, 2019
Temporary investments
Other current financial assets
Investment in associates
Retained earnings (Unappropriated)
Other components of shareholders’ equity
As at December 31, 2019
Temporary investments
Other current financial assets
Investment in associates
Retained earnings (Unappropriated)
Other components of shareholders’ equity

Statement of comprehensive income

For the year ended December 31,2019
Share of profit from investment in associates
Exchange differences on translating financial
statements
Loss on cash flow hedges
Total comprehensive income for the year

Statement of changes in shareholders’ equity

2,513,574,493.40
11,693,486,857.78
1,232,480,546.46
(288,353,768.08)

(2,513,574,493.40)
2,513,574,493.40 2,513,574,493.40
(278,820,664.17) 11,414,666,193.61
(113,609,203.36) 1,118,871,343.10
(165,211,460.81) (453,565,228.89)

4,912,176,824.41
11,871,692,746.37
1,402,487,891.45
(603,362,475.32)

(4,912,176,824.41)
4,912,176,824.41 4,912,176,824.41
(391,492,907.72) 11,480,199,838.65
(115,623,906.81) 1,286,863,984.64
(275,869,000.91) (879,231,476.23)

287,546,149.00

(2,014,703.45)

285,531,445.55

(336,971,939.97) 28,353,806.51 (308,618,133.46)
(139,011,346.61) (139,011,346.61)
(86,709,113.95) (112,672,243.55) (199,381,357.50)

As at January 1, 2019
Retained earnings (Unappropriated)
1,232,480,546.46
Exchange differences on translating financial
statements
(266,709,477.67)
Loss on cash flow hedges
Share other comprehensive income from
associates
(21,644,290.41)
Other components of shareholders’ equity
(288,353,768.08)
Total shareholders’ equity
13,266,637,678.38

(113,609,203.36) 1,118,871,343.10
(19,152,495.58) (285,861,973.25)
(146,058,965.09) (146,058,965.09)
(0.14) (21,644,290.55)
(165,211,460.81) (453,565,228.89)
(278,820,664.17) 12,987,817,014.21
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บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

Financial statements in which the equity method

ก่อนรายการ
ปรับปรุง

รายการปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)

is applied

หลังรายการ
ปรับปรุง

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
313,318,522.77
(2,014,703.45) 311,303,819.32
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
(287,546,149.00)
2,014,703.45 (285,531,445.55)
เงิินสดจ่่ายสุุทธิิเพื่่�อเงิินลงทุุนชั่่�วคราว
(2,787,171,928.78) 2,787,171,928.78
เงิินสดจ่่ายสุุทธิิเพื่่�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่น�
(2,787,171,928.78) (2,787,171,928.78)

Before

Adjustment

After

adjustment

increase

adjustment

(decrease)

Statement of cash flows

For the year ended December 31, 2019
Profit before income taxes
313,318,522.77
(2,014,703.45) 311,303,819.32
Share of profit from investment in associates (287,546,149.00)
2,014,703.45 (285,531,445.55)
Cash paid for temporary investments
(2,787,171,928.78) 2,787,171,928.78
Cash paid for other current financial assets
(2,787,171,928.78) (2,787,171,928.78)

บาท

Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนรายการ
ปรับปรุง

รายการปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)

Separate financial statements

หลังรายการ
ปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น
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Before

Adjustment

After

adjustment

increase

adjustment

(decrease)

2,513,574,493.40 (2,513,574,493.40)
2,513,574,493.40 2,513,574,493.40
4,912,176,824.41 (4,912,176,824.41)
4,912,176,824.41 4,912,176,824.41
(2,787,171,928.78) 2,787,171,928.78
-

-

(2,787,171,928.78) (2,787,171,928.78)

Statement of financial position

As at January 1, 2019
Temporary investments
Other current financial assets
As at December 31, 2019
Temporary investments
Other current financial assets

4,912,176,824.41 (4,912,176,824.41)
4,912,176,824.41 4,912,176,824.41

For the year ended December 31, 2019
Cash paid for temporary investments
Cash paid for other current financial assets

(2,787,171,928.78) 2,787,171,928.78
(2,787,171,928.78) (2,787,171,928.78)

Statement of cash flows

2,513,574,493.40 (2,513,574,493.40)
2,513,574,493.40 2,513,574,493.40
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รายการบััญชีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

5.

ชื่่�อกิิจการ

ประเทศที่่จั� ัดตั้้�ง/สััญชาติิ
ลัักษณะความสััมพัันธ์์
กฟผ.
ไทย
ผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทร้้อยละ 100
บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
สปป.ลาว
เป็็นบริิษััทร่่วม บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 30
PT Adaro Indonesia
สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย
เป็็นบริิษััทร่่วม บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 11.533
ยอดคงค้้างกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
ลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่�น - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกััน
ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�
บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ�� เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
กฟผ.
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กฟผ.
เจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกััน
ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�
กฟผ.
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
กฟผ.
เจ้้าหนี้้�ค่่าหุ้้�น-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
PT Adaro Indonesia (161.50 ล้้านเหรีียญสหรััฐ)
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RELATED PARTIES TRANSACTIONS

Name of entity

Country of incorporation/
nationality
Thailand
Lao PDR

Nature of relationship
EGAT
100% shareholding
Nam Ngiep 1 Power Company
Associated company, EGATi has 30%
Limited
shareholding
PT Adaro Indonesia
Republic of Indonesia
Associated company, EGATi has 11.533%
shareholding
Related parties significant transactions in statements of financial position as at December 31, 2020 and
2019 are as follows:
Baht

2562

608,226.00

814,184.00

482,788.11
8,085.00
490,873.11

37,156.06
61,795.00
8,085.00
107,036.06

797,238.27

832,940.54

836,273.90
34,979.25
871,253.15

422,011.94
78,722.54
500,734.48

817,538.34

2,150,802.52

4,878,398,200.00 4,898,504,950.00
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Financial statements in which the equity method
is applied/Separate financial statements
2020

Trade receivables - related party
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
Other current receivables - related party
Managements and officers
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
EGAT
Trade payables - related party
EGAT
Other current payables - related party
Managements and officers
EGAT
Accrued expenses
EGAT
Share payable - related party
PT Adaro Indonesia (161.50 USD million)

2019

608,226.00

814,184.00

482,788.11
8,085.00
490,873.11

37,156.06
61,795.00
8,085.00
107,036.06

797,238.27

832,940.54

836,273.90
34,979.25
871,253.15

422,011.94
78,722.54
500,734.48

817,538.34

2,150,802.52

4,878,398,200.00 4,898,504,950.00
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บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

6.

2562

3,800,287.61

4,585,346.00

409,736,041.88

375,669,869.21

22,545,220.66
14,860,095.15

22,148,187.13
11,251,900.77

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

2020

Revenues - related party
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
Dividend income
PT Adaro Indonesia
Administrative expenses - related party
Directors and managements remuneration
EGAT
6.

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

3,800,287.61

4,585,346.00

409,736,041.88

375,669,869.21

22,545,220.66
14,860,095.15

22,148,187.13
11,251,900.77

CASH AND CASH EQUIVALENTS

บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2562

1,000.00
236,889,085.96
40,397,006.63
277,287,092.59

2020

1,000.00
191,748,396.40
153,180,770.38
97,041,939.72
441,972,106.50

7. 	ลููกหนี้้�การค้้า

Current accounts
Saving accounts
Fixed deposits not more than 3 months
Fixed deposit receipts not more than 3 months
Total cash and cash equivalents
7.

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

2019

1,000.00
236,889,085.96
40,397,006.63
277,287,092.59

1,000.00
191,748,396.40
153,180,770.38
97,041,939.72
441,972,106.50

TRADE RECEIVABLES

This account consisted of:
บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 5)
บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
งานรัับจ้้างบริิษััทร่่วมทุุน
รวมลููกหนี้้�การค้้า

2019

This account consisted of:

2563

เงิินฝากธนาคาร - บััญชีีกระแสรายวััน
เงิินฝากธนาคาร - บััญชีีออมทรััพย์์
เงิินฝากธนาคาร - บััญชีีประจำำ�ไม่่เกิิน 3 เดืือน
ใบรัับเงิินฝาก - บััญชีีประจำำ�ไม่่เกิิน 3 เดืือน
รวมเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
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Related parties significant transactions in the statements of comprehensive income for the years ended
December 31, 2020 and 2019 as follows:

รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ
2562 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

รายได้้จากการบริิการ - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ�� เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
รายได้้เงิินปัันผล
PT Adaro Indonesia
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกััน
ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
กฟผ.
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608,226.00
608,226.00

2562

814,184.00
814,184.00

2020

Trade receivable - related party (Note 5)
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
Associate management services
Total trade receivables

608,226.00
608,226.00

2019

814,184.00
814,184.00
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8. 	ลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

8.

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย
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OTHER CURRENT RECEIVABLES

This account consisted of:
บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

ลููกหนี้้อื่่� �น - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 5)
ลููกหนี้้อื่่� �น - กิิจการร่่วมทุุน
ลููกหนี้้อื่่� �น - บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า
ดอกเบี้้�ยเงิินฝากธนาคารค้้างรัับ
ลููกหนี้้�กรมสรรพากร
รวมลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่�น

2562

490,873.11
4,147,018.76
1,065.72
498,193.02
20,116,911.88
40,464,503.87
65,718,566.36

2020

107,036.06
57,782,596.79
195,058.79
60,926,141.11
119,010,832.75

9. 	สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น

Other receivable - related party (Note 5)
Other receivable - co-developer
Other receivable - other persons or company
Prepaid expenses
Accrued interest income
Revenue Department receivable
Total other current receivables
9.

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

2019

490,873.11
4,147,018.76
1,065.72
498,193.02
20,116,911.88
40,464,503.87
65,718,566.36

107,036.06
57,782,596.79
195,058.79
60,926,141.11
119,010,832.75

OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS

This account consisted of:
บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

เงิินฝากธนาคาร
- บััญชีีประจำำ�เกิิน 3 เดืือนแต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน
ใบรัับเงิินฝาก
- บััญชีีประจำำ�เกิิน 3 เดืือนแต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น

2562

2020

4,158,004,302.20 3,495,950,503.44
1,437,231,340.47 1,416,226,320.97
5,595,235,642.67 4,912,176,824.41

Fixed deposits more than 3 months
but not more than 12 months
Fixed deposit receipts more than 3 months
but not more than 12 months
Total other current financial assets

2019

4,158,004,302.20 3,495,950,503.44
1,437,231,340.47 1,416,226,320.97
5,595,235,642.67 4,912,176,824.41

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES

10. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

10.1 Information of associated companies

10.1 ข้้อมููลบริิษััทร่่วม
ประเทศที่จัดตั้ง

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2563

บริษัทร่วม
บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด สปป.ลาว
ผลิตและจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า
PT Adaro Indonesia
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลิตและจำ�หน่ายถ่านหิน

30
11.533

2562

30
11.533

บริิษััทมีีเงิินลงทุุนใน PT Adaro Indonesia ร้้อยละ 11.533 ซึ่่�งบริิษััทมีีตััวแทนอยู่่�ในคณะกรรมการบริิษััท (Board of
Commissioner) จำำ�นวน 1 คน จากทั้้�งหมดจำำ�นวน 6 คน เพื่่�อควบคุุมการบริิหารงานของ Board of Directors โดยมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงจำำ�นวน 1 เสีียง

Country of
incorporation/
nationality

Business

Associated companies
Nam Ngiep 1 Power Company Lao PDR
Generation and supply of
Limited
electricity
PT Adaro Indonesia
Republic of Indonesia Generation and supply of coal

Shareholding proportion (%)
2020

2019

30
11.533

30
11.533

The Company has invested in PT Adaro Indonesia with a shareholding proportion of 11.533% which
the company has 1 representative in the Board of Commissioners from total 6 representatives to control the
management of Board of Directors which the Company has 1 voting right.
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10.2 รายละเอีียดของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

10.2 Details of investment in associates
บาท

วิธีส่วนได้เสีย
2563
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Baht

วิธีราคาทุน

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

เงินปันผลรับ
2562

2563

2562

บริษัทร่วม
บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด 1,514,960,186.73 1,734,486,997.68 3,096,231,265.18 3,096,231,265.18
PT Adaro Indonesia
9,623,534,309.60 9,745,712,840.97 11,603,316,150.00 11,603,316,150.00 409,736,041.88 375,669,869.21
รวม
11,138,494,496.33 11,480,199,838.65 14,699,547,415.18 14,699,547,415.18 409,736,041.88 375,669,869.21

การเปลี่่�ยนแปลงของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม สามารถวิิเคราะห์์ได้้ดัังนี้้�
วิธีส่วนได้เสีย
2562
(ปรับปรุงใหม่)

2020

Cost method

2019
(Restated)

2020

Dividend
2019

2020

2019

Associated companies
Nam Ngiep 1 Power Company
Limited
1,514,960,186.73 1,734,486,997.68 3,096,231,265.18 3,096,231,265.18
PT Adaro Indonesia
9,623,534,309.60 9,745,712,840.97 11,603,316,150.00 11,603,316,150.00 409,736,041.88 375,669,869.21
Total
11,138,494,496.33 11,480,199,838.65 14,699,547,415.18 14,699,547,415.18 409,736,041.88 375,669,869.21

Movements in investments in associates can be analyzed as follows:

บาท

2563

Equity method

Baht

วิธีราคาทุน
2563

ยอดยกมา
11,480,199,838.65 11,414,666,193.61 14,699,547,415.18
การเพิ่มทุน
583,263,981.12
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
207,171,280.21
285,531,445.55
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
(6,230,549.04) (308,618,133.46)
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
(145,677,062.86) (139,011,346.61)
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
การวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
21,963,232.73
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทกี่ �ห
ำ นดไว้
12,767,031.25
(1,925,665.08)
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
(409,736,041.88) (375,669,869.21)
ยอดคงเหลือ
11,138,494,496.33 11,480,199,838.65 14,699,547,415.18

Equity method

2562
2020

14,116,283,434.06
583,263,981.12
14,699,547,415.18

2019
(Restate)

Cost method
2020

2019

Beginning balance
11,480,199,838.65 11,414,666,193.61 14,699,547,415.18 14,116,283,434.06
Additional investments
583,263,981.12
583,263,981.12
Share of profit from investment in associates
207,171,280.21
285,531,445.55
Exchange differences on translating financial
statements
(6,230,549.04) (308,618,133.46)
Loss on cash flow hedges
(145,677,062.86) (139,011,346.61)
Share of other comprehensive income (loss)
of associates
Measuring the fair value of available-for-sale
21,963,232.73
Re-measure the defined employee benefit plans
12,767,031.25
(1,925,665.08)
Dividend income
(409,736,041.88) (375,669,869.21)
Ending balance
11,138,494,496.33 11,480,199,838.65 14,699,547,415.18 14,699,547,415.18
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Summarized financial information about material associates
Summarized information about financial position

ข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทร่่วมที่่มีี� สาระสำำ�คััญ
สรุุปรายการฐานะทางการเงิิน
บาท

Baht

บริษัท ไฟฟ้าน้ำ�เงี้ยบ 1 จำ�กัด

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ - สุุทธิิ
สััดส่่วนเงิินลงทุุน (ร้้อยละ)
สััดส่่วนตามส่่วนได้้เสีียของกิิจการใน
สิินทรััพย์์ - สุุทธิิ
ค่่าความนิิยม
ส่่วนต่่างจากราคาประเมิินทรััพย์์สิิน
อื่่�น ๆ
มููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีียของ
กิิจการในบริิษััทร่่วม

PT Adaro Indonesia

Nam Ngiep 1 Power Company Limited

2563

2562

2563

2562

1,583,713,726.92
25,823,973,231.93
(1,449,073,837.92)
(20,908,745,831.83)
5,049,867,289.10
30

1,428,884,560.34
26,907,052,922.03
(1,304,786,135.19)
(21,249,528,021.56)
5,781,623,325.62
30

26,167,624,689.32
51,434,019,324.06
(28,224,032,168.83)
(26,950,518,091.66)
22,427,093,752.89
11.533

41,346,930,171.73
46,894,795,317.01
(26,613,327,512.05)
(39,471,074,075.54)
22,157,323,901.15
11.533

1,514,960,186.73
-

1,734,486,997.68
-

2,586,516,722.52 2,555,404,165.52
3,789,545,000.90 3,789,545,000.90
3,498,207,832.04 3,653,703,320.98
(250,735,245.86) (252,939,646.43)

1,514,960,186.73

1,734,486,997.68

9,623,534,309.60

9,745,712,840.97

สรุุปรายการกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities
Net assets
Shareholding percentage (%)
Carrying amounts of associates
in which the equity method
Goodwill
Difference from appraisal of assets
Other
Carrying amounts of associates
based on equity method

PT Adaro Indonesia

2020

2019

2020

2019

1,583,713,726.92
25,823,973,231.93
(1,449,073,837.92)
(20,908,745,831.83)
5,049,867,289.10
30

1,428,884,560.34
26,907,052,922.03
(1,304,786,135.19)
(21,249,528,021.56)
5,781,623,325.62
30

26,167,624,689.32
51,434,019,324.06
(28,224,032,168.83)
(26,950,518,091.66)
22,427,093,752.89
11.533

41,346,930,171.73
46,894,795,317.01
(26,613,327,512.05)
(39,471,074,075.54)
22,157,323,901.15
11.533

1,514,960,186.73
-

1,734,486,997.68
-

2,586,516,722.52 2,555,404,165.52
3,789,545,000.90 3,789,545,000.90
3,498,207,832.04 3,653,703,320.98
(250,735,245.86) (252,939,646.43)

1,514,960,186.73

1,734,486,997.68

9,623,534,309.60

9,745,712,840.97

Summarized information about comprehensive income
บาท
บริษัท ไฟฟ้าน้ำ�เงี้ยบ 1 จำ�กัด
2563

รายได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม
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2562

Baht
PT Adaro Indonesia
2563

2,652,465,204.89 820,290,541.98 69,216,476,498.93
(258,805,313.47) (1,170,917,666.80) 3,817,746,706.81
(472,950,723.03) (928,684,992.63)
23,797,699.34
(731,756,036.50) (2,099,602,659.43) 3,841,544,406.15

2562

93,418,151,630.48
7,012,379,458.87
(1,291,804,656.38)
5,720,574,802.49

เงิินลงทุุนในบริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
เมื่่�อวัันที่่� 11 กัันยายน 2557 บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด ได้้บรรลุุข้้อตกลงตามเงื่่�อนไขของผู้้�ให้้สิินเชื่่�อทางการเงิิน
ในการเจรจาเงิินกู้้กั� บั สถาบัันการเงิิน เป็็นผลให้้สามารถเบิิกเงิินกู้้เ� พื่่�อใช้้ในโครงการแทนการใช้้เงิินลงทุุนจากผู้้ถื� อื หุ้้น� จนกว่่า
สััดส่่วนของเงิินกู้้�ต่่อเงิินลงทุุนจะเป็็น 71 : 29 ซึ่่�งในปีี 2562 อััตราส่่วนเงิินกู้้�ต่่อเงิินลงทุุนได้้ถึึงอััตราส่่วนที่่กำ� ำ�หนด จึึงได้้มีี
การเพิ่่�มเงิินลงทุุนตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น จำำ�นวน 18.884 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม 2562 บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุน จากเดิิมจำำ�นวน 2,627,600 หุ้้�น
เป็็น 3,000,000 หุ้้�น โดยส่่วนของบริิษััทจะมีีหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 111,720 หุ้้�น รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 900,000 หุ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562 บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุน จากเดิิมจำำ�นวน 3,000,000 หุ้้�น
เป็็น 3,117,040 หุ้้�น โดยส่่วนของบริิษััทจะมีีหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 35,112 หุ้้�น รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 935,112 หุ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2562 บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุน จากเดิิมจำำ�นวน 3,117,040 หุ้้�น
เป็็น 3,140,000 หุ้้�น โดยส่่วนของบริิษััทจะมีีหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 6,888 หุ้้�น รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 942,000 หุ้้�น
บริิษััทได้้จำำ�นำำ�หุ้้�นทั้้�งหมดที่่�ถืืออยู่่�ในบริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด จำำ�นวน 942,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 100.00
เหรีียญสหรััฐ และวางหลัักประกัันสิินเชื่่�อเป็็นสิิทธิิในเงิินปัันผล และสิิทธิิอื่่�น ดอกผลและผลประโยชน์์ทั้้�งหมดอัันเกิิดจาก
หุ้้�นดัังกล่่าวไว้้แก่่สถาบัันการเงิินผู้้�ให้้กู้้�ของบริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ�� เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด และเจ้้าหนี้้�มีีประกัันรายอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 และ 2562 บริิษััทมีีจำำ�นวนหุ้้�นที่่ชำ� ำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 942,000 หุ้้�น

Nam Ngiep 1 Power Company Limited
2020

2019

PT Adaro Indonesia
2020

2,652,465,204.89
820,290,541.98 69,216,476,498.93
Revenue
(258,805,313.47) (1,170,917,666.80) 3,817,746,706.81
Profit (loss) for the year
23,797,699.34
Other comprehensive income (loss) (472,950,723.03) (928,684,992.63)
Total comprehensive income (loss) (731,756,036.50) (2,099,602,659.43) 3,841,544,406.15

2019

93,418,151,630.48
7,012,379,458.87
(1,291,804,656.38)
5,720,574,802.49

Investment in Nam Ngiep 1 Power Company Limited
On September 11, 2014, Nam Ngiep 1 Power Company Limited achieved financial agreement which result in
funding the loan to the project instead of money funded from share capital by the shareholders. Loan will be drawn
down until debt to equity ratio reaches 71:29. In 2019, the debt to equity ratio has reached to the defined point, therefore
the Company has increased investment in associated company in the amount of USD 18.884 million.
On January 22, 2019, Nam Ngiep 1 Power Company Limited has increased the registered capital from 2,627,600
shares to 3,000,000 shares which the Company has increased 111,720 shares, total amount of shares 900,000.
On August 5, 2019, Nam Ngiep 1 Power Company Limited has increased the registered capital from 3,000,000
shares to 3,117,040 shares which the Company has increased 35,112 shares, total amount of shares 935,112.
On December 19, 2019, Nam Ngiep 1 Power Company Limited has increased the registered capital from
3,117,040 shares to 3,140,000 shares which the Company has increased 6,888 shares, total amount of shares 942,000.
The Company has pledged all of shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited in amount of 942,000 shares at
USD 100.00 per share and grant security over all related dividends and other rights, interests and benefits arising from
such shares in favor of Nam Ngiep 1 Power Company Limited’s lenders and other secured parties, as at December
31, 2020 and 2019, the Company has fully paid up share in amount of shares 942,000.
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เงิินลงทุุนใน PT Adaro Indonesia
บริิษัทั ได้้ลงนามในสััญญาซื้้อ� ขายหุ้้น� (Subscription Agreement) เพื่่�อซื้้อ� หุ้้น� ใน PT Adaro Indonesia คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน
ทั้้�งสิ้้�น 325 ล้้านเหรีียญสหรััฐ โดยเมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2559 บริิษััทได้้จ่่ายชำำ�ระค่่าหุ้้�นดัังกล่่าวแล้้ว เป็็นจำำ�นวนเงิิน
163.50 ล้้านเหรีียญสหรััฐ เทีียบเท่่ากัับ 5,829.85 ล้้านบาท และบริิษััทจะชำำ�ระค่่าหุ้้�นส่่วนที่่�เหลืือจำำ�นวนเงิิน 161.50
ล้้านเหรีียญสหรััฐ ในปีี 2565 - 2570 เมื่่�อ PT Adaro Indonesia ได้้บรรลุุเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาซื้้�อขายหุ้้�น ซึ่่�งบริิษััท
ได้้บัันทึึกมููลค่่าเงิินลงทุุนและเจ้้าหนี้้�ค่่าหุ้้�นส่่วนที่่�เหลืือดัังกล่่าวไว้้ในงบการเงิินแล้้ว
11.	อุุปกรณ์์
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Notes to the Financial Statements

Investment in PT Adaro Indonesia
The Company has signed Subscription Agreement for purchase shares in PT Adaro Indonesia in amount of
USD 325 million. On November 22, 2016, the Company has paid for such share in amount of USD 163.50 million
(approximately Baht 5,829.85 million) and the Company will pay the remaining in amount of USD 161.50 million
in 2022 - 2027 when PT Adaro Indonesia has met the conditions in Subscription Agreement.
11. EQUIPMENT

This account consisted of:

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

Baht
บาท

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

ราคาทุุน
อุุปกรณ์์และเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อุุปกรณ์์และเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
รวม
อุุปกรณ์์ - สุุทธิิ

รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

4,890,110.15
2,680,370.20
7,570,480.35

209,885.85
209,885.85

(35,500.00) 5,064,496.00
2,680,370.20
(35,500.00) 7,744,866.20

(3,854,075.31)
(1,026,618.50)
(4,880,693.81)
2,689,786.54

(401,264.58)
(536,074.05)
(937,338.63)

26,692.14 (4,228,647.75)
(1,562,692.55)
26,692.14 (5,791,340.30)
1,953,525.90

Balance as at
December
31, 2019

At cost
Furniture and office equipment
Vehicles
Total
Less Accumulated depreciation
Furniture and office equipment
Vehicles
Total
Equipment - net

รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

Increase

Decrease

Balance as at
December
31, 2020

4,890,110.15
2,680,370.20
7,570,480.35

209,885.85
209,885.85

(35,500.00) 5,064,496.00
2,680,370.20
(35,500.00) 7,744,866.20

(3,854,075.31)
(1,026,618.50)
(4,880,693.81)
2,689,786.54

(401,264.58)
(536,074.05)
(937,338.63)

26,692.14 (4,228,647.75)
(1,562,692.55)
26,692.14 (5,791,340.30)
1,953,525.90

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

Transactions during the year

Baht

บาท

ราคาทุุน
อุุปกรณ์์และเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อุุปกรณ์์และเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
รวม
อุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

5,656,045.65
2,680,370.20
8,336,415.85

244,912.30 (1,010,847.80) 4,890,110.15
2,680,370.20
244,912.30 (1,010,847.80) 7,570,480.35

(4,455,191.21)
(490,544.45)
(4,945,735.66)
3,390,680.19

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

994,911.20 (3,854,075.31)
(1,026,618.50)
994,911.20 (4,880,693.81)
2,689,786.54

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทมีียานพาหนะอยู่่�ภายใต้้หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า โดยมีีมููลค่่าตามบััญชีี 
จำำ�นวนเงิิน 1.12 ล้้านบาท และ 1.65 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

Balance as at
December
31, 2019

At cost
Furniture and office equipment
Vehicles
Total
Less Accumulated depreciation
Furniture and office equipment
Vehicles
Total
Equipment - net

Transactions during the year
Increase

Decrease

Balance as at
December
31, 2020

5,656,045.65
2,680,370.20
8,336,415.85

244,912.30 (1,010,847.80) 4,890,110.15
2,680,370.20
244,912.30 (1,010,847.80) 7,570,480.35

(4,455,191.21)
(490,544.45)
(4,945,735.66)
3,390,680.19

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

994,911.20 (3,854,075.31)
(1,026,618.50)
994,911.20 (4,880,693.81)
2,689,786.54

As at December 31, 2020 and 2019, the Company has vehicles under the financial lease agreements at
net book value in the financial statements amounted to Baht 1.12 million and Baht 1.65 million, respectively.
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12.	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
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12. INTANGIBLE ASSETS

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

This account consisted of:

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

ราคาทุุน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ระหว่่าง
พััฒนา
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
รวม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ
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บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

รายการในระหว่างปี
โอนเข้า
(โอนออก)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

-

1,040,040.00 4,993,004.07

468,018.00 7,535,222.00
4,420,982.07 7,535,222.00

-

(1,040,040.00) 6,963,200.00
11,956,204.07

(3,442,499.25) (350,006.81)
(3,442,499.25) (350,006.81)
978,482.82

-

3,952,964.07

-

Balance as at
December
31, 2019

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

(3,792,506.06)
(3,792,506.06)
8,163,698.01

At cost
Computer software
3,952,964.07
Computer software in progress 468,018.00
Total
4,420,982.07
Less Accumulated amortization
Computer software
(3,442,499.25)
Total
(3,442,499.25)
Intangible assets - net
978,482.82

Transactions during the year
Increase

Decrease

7,535,222.00
7,535,222.00

-

(350,006.81)
(350,006.81)

-

Transfer-in
(Transfer-out)

Balance as at
December
31, 2020

1,040,040.00 4,993,004.07
(1,040,040.00) 6,963,200.00
11,956,204.07
-

(3,792,506.06)
(3,792,506.06)
8,163,698.01

Baht
บาท

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ราคาทุุน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ระหว่่างพััฒนา
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
รวม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ

รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

Balance as at
December
31, 2018

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

3,952,964.07
3,952,964.07

468,018.00
468,018.00

-

3,952,964.07
468,018.00
4,420,982.07

(2,810,954.94)
(2,810,954.94)
1,142,009.13

(631,544.31)
(631,544.31)

-

(3,442,499.25)
(3,442,499.25)
978,482.82

At cost
Computer software
Computer software in progress
Total
Less Accumulated amortization
Computer software
Total
Intangible assets - net

Transactions during the year
Increase

Decrease

Balance as at
December
31, 2019

3,952,964.07
3,952,964.07

468,018.00
468,018.00

-

3,952,964.07
468,018.00
4,420,982.07

(2,810,954.94)
(2,810,954.94)
1,142,009.13

(631,544.31)
(631,544.31)

-

(3,442,499.25)
(3,442,499.25)
978,482.82
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13.	ค่่าพััฒนาโครงการรอเรีียกเก็็บ
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13. PROJECT DEVELOPMENT COSTS - FOR COLLECTION

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาโครงการรอเรีียกเก็็บ ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่าย
ในการพััฒนาโครงการรอเรีียกเก็็บของโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��สาละวิินตอนบน (มายตง) และโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อน
กวางจิิ ซึ่่ง� เป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่เ� กิิดขึ้้น� ภายหลัังได้้รัับการอนุุมััติิหลักั การในการลงทุุนโครงการจากกระทรวงพลัังงาน เมื่่อ� วัันที่่� 21
พฤศจิิกายน 2557 และวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2559 ตามลำำ�ดัับ โดยค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวได้้รัับการเห็็นชอบจาก Management
Committee ของโครงการให้้สามารถเรีียกชำำ�ระจาก Project Company ได้้ในภายหลัังเมื่่�อมีีการจััดตั้้�ง Project Company
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

As at December 31, 2020 and 2019, the Company has recognized project development costs - for collection
of the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project and Quang Tri Thermal Power Project. These costs are
occurred after the principle of project investment was approved by the Minister of Energy on November 21, 2014
and May 16, 2016, respectively and agreed by Project Management Committee to reimburse after establishment
of the project company as follows:
Baht

บาท

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้า

พลังน้ำ�สาละวิน

พลังความร้อนกวางจิ

รวม

ตอนบน (มายตง)

ยอดยกมา ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

466,581,058.41
513,039.32
(40,283,862.24)
426,810,235.49
27,963,167.67
454,773,403.16

20,149,521.25
24,270,698.97
(1,551,779.41)
42,868,440.81
14,955,076.68
(416,631.14)
57,406,886.35

486,730,579.66
24,783,738.29
(41,835,641.65)
469,678,676.30
14,955,076.68
27,546,536.53
512,180,289.51

14.	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

Balance as at January 1, 2019
Additions during the year
Loss on exchange rate
Balance as at December 31, 2019
Additions during the year
Gain (loss) on exchange rate
Balance as at December 31, 2020

Upper Thanlwin

Quang Tri

(Mong Ton)

Thermal Power Plant

Hydropower Project

Project

466,581,058.41
513,039.32
(40,283,862.24)
426,810,235.49
27,963,167.67
454,773,403.16

20,149,521.25
24,270,698.97
(1,551,779.41)
42,868,440.81
14,955,076.68
(416,631.14)
57,406,886.35

14. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES

Baht

บาท

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธันวาคม 2562

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี:
หนี้้สิ� ินตามสััญญาเช่่า
ประมาณการหนี้้สิ� ินผลประโยชน์์พนัักงาน
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี:
อุุปกรณ์์
รวม
สุุทธิิ

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกำ�ไรขาดทุน

19,375.76
1,304,798.80
1,324,174.56

973.61
576,041.35
577,014.96

22,638.60
22,638.60
1,301,535.96

4,376.95
4,376.95

486,730,579.66
24,783,738.29
(41,835,641.65)
469,678,676.30
14,955,076.68
27,546,536.53
512,180,289.51

Changing for the years ended December 31, 2020 and 2019 are summarized as follows:

การเปลี่่�ยนแปลงสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�

ณ วันที่ 31

Total

ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

As at
ณ วันที่ 31

31, 2019

ธันวาคม 2563

20,349.37
(91,732.31) 1,789,107.84
(91,732.31) 1,809,457.21
-

December

18,261.65
18,261.65
1,791,195.56

Deferred tax assets:
Financial lease agreements
Employee benefit obligations
Total
Deferred tax liabilities:
Equipment
Total
Net

Revenue (expenses) during the year
In profit or loss

19,375.76
1,304,798.80
1,324,174.56

973.61
576,041.35
577,014.96

22,638.60
22,638.60
1,301,535.96

4,376.95
4,376.95

In other
comprehensive income

As at
December
31, 2020

(91,732.31)
(91,732.31)

20,349.37
1,789,107.84
1,809,457.21

-

18,261.65
18,261.65
1,791,195.56
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี:
หนี้้สิ� ินตามสััญญาเช่่า
ประมาณการหนี้้สิ� ินผลประโยชน์์พนัักงาน
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี:
อุุปกรณ์์
รวม
สุุทธิิ

บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในระหว่างปี

Revenue (expenses) during the year

ในกำ�ไรขาดทุน

ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

11,956.88
1,069,899.40
1,081,856.28

7,418.88
234,899.40
242,318.28

-

19,375.76
1,304,798.80
1,324,174.56

24,194.45
24,194.45
1,057,661.83

1,555.85
1,555.85

-

22,638.60
22,638.60
1,301,535.96

15. เจ้้าหนี้้�การค้้า

รวมเจ้้าหนี้้�การค้้า

Deferred tax assets:
Financial lease agreements
Employee benefit obligations
Total
Deferred tax liabilities:
Equipment
Total
Net

In profit or loss

In other
comprehensive
income

As at December
31, 2019

11,956.88
1,069,899.40
1,081,856.28

7,418.88
234,899.40
242,318.28

-

19,375.76
1,304,798.80
1,324,174.56

24,194.45
24,194.45
1,057,661.83

1,555.85
1,555.85

-

22,638.60
22,638.60
1,301,535.96

This account consisted of:
บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

เจ้้าหนี้้�การค้้า - บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�น
ค่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ

As at December
31, 2018
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15. TRADE PAYABLES

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 5)
กฟผ.
งานบริิการบริิษััท
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2020

2562

797,238.27
797,238.27

832,940.54
832,940.54

3,038,905.51
271.86
3,039,177.37
3,836,415.64

1,247,298.94
1,247,298.94
2,080,239.48

Trade payables - related party (Note 5)
EGAT
Service expenses
Trade payables - non-related party
Consultant fees
Other expenses
Total trade payables

2019

797,238.27
797,238.27

832,940.54
832,940.54

3,038,905.51
271.86
3,039,177.37
3,836,415.64

1,247,298.94
1,247,298.94
2,080,239.48
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16. เจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

รวมเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2562

836,273.90
34,979.25
3,200,833.06
7,206,313.81

422,011.94
78,722.54
5,650,083.62
-

794,622.05
22,916.29
817,538.34

866,241.57
387,550.00
43,014.00
743,650.00
104,742.30
5,604.65
2,150,802.52

1,486,041.51
18,578,102.70
881,576.44
2,719,413.39
23,665,134.04
35,761,072.40

8,103,665.87
13,568,548.06
882,832.68
1,507,669.51
24,062,716.12
32,364,336.74

17. หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

2020

Other payable - related person (Note 5)
Other payable - related party (Note 5)
Other payable - non-related party
Advance received - project development expenses
Accrued expenses - related party (Note 5)
EGAT
Service expenses
Travelling expenses
Car rental for executives
Service fees for supporting and analyzing coal data
Other service fees
Other expenses
Other accrued expenses consisted of:
Project development expenses
Employee expenses
Other service fees
Other expenses
Total other current payables

2019

836,273.90
34,979.25
3,200,833.06
7,206,313.81

422,011.94
78,722.54
5,650,083.62
-

794,622.05
22,916.29
817,538.34

866,241.57
387,550.00
43,014.00
743,650.00
104,742.30
5,604.65
2,150,802.52

1,486,041.51
18,578,102.70
881,576.44
2,719,413.39
23,665,134.04
35,761,072.40

8,103,665.87
13,568,548.06
882,832.68
1,507,669.51
24,062,716.12
32,364,336.74

17. OTHER CURRENT LIABILITIES

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

This account consisted of:
บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

เงิินมััดจำำ�รัับและเงิินค้ำำ�� ประกััน
ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่จ่� ่ายค้้างจ่่าย
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

161

This account consisted of:

2563

ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายอื่่�น ๆ ประกอบด้้วย
ค่่าใช้้จ่่ายพััฒนาโครงการ
ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน
ค่่าจ้้างอื่่�น ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ

Annual Report 2020 // EGAT International

16. OTHER CURRENT PAYABLES

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

เจ้้าหนี้้�อื่่�น - บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 5)
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 5)
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�น
เงิินทดรองรัับ - ค่่าพััฒนาโครงการ
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 5)
กฟผ.
งานบริิการบริิษััท
ค่่าใช้้จ่่ายเดิินทาง
ค่่าเช่่ารถประจำำ�ตำ�ำ แหน่่งของผู้้�บริิหาร
ค่่าจ้้างบริิการงานสนัับสนุุนและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลถ่่านหิิน
ค่่าจ้้างอื่่�น ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ

Notes to the Financial Statements

1,612,137.33
756,643.71
2,368,781.04

2562

334,972.33
546,484.71
881,457.04

2020

Deposit received and security guarantee
Withholding tax payable
Total other current liabilities

1,612,137.33
756,643.71
2,368,781.04

2019

334,972.33
546,484.71
881,457.04
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18. หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
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18. FINANCIAL LEASE LIABILITIES

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

This account consisted of:
บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หััก ดอกเบี้้�ยรอตััดบััญชีี

2562

1,304,062.50
(84,638.08)
1,219,424.42
(565,513.67)
653,910.75

หััก ส่่วนที่่ถึึ� งกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
สุุทธิิ

1,930,012.50
(179,382.05)
1,750,630.45
(531,206.03)
1,219,424.42

รายละเอีียดของจำำ�นวนเงิินที่่ต้้� องจ่่ายชำำ�ระมีีดัังนี้้�

2020

Financial lease liabilities
Less Deferred interest

1,304,062.50
(84,638.08)
1,219,424.42
(565,513.67)
653,910.75

Less Current portion due within one year
Net

2563
ดอกเบี้ยรอจ่าย

Baht

2562
ยอดที่ต้องชำ�ระ

เงินต้น

ดอกเบี้ยรอจ่าย

2020

ยอดที่ต้องชำ�ระ

ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี 565,513.67 60,436.33 625,950.00 531,206.03 94,743.97 625,950.00
ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระหลัังจากหนึ่่�งปีี
แต่่ไม่่เกิินห้้าปีี
653,910.75 24,201.75 678,112.50 1,219,424.42 84,638.08 1,304,062.50
รวม
1,219,424.42 84,638.08 1,304,062.50 1,750,630.45 179,382.05 1,930,012.50
19. ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน

งบแสดงฐานะการเงิิน

Principal

Deferred interest

2019
Total debts

Principal

Total debts

Payment due within 1 year 565,513.67 60,436.33 625,950.00 531,206.03 94,743.97 625,950.00
Payment due over 1 year to
5 years
653,910.75 24,201.75 678,112.50 1,219,424.42 84,638.08 1,304,062.50
Total
1,219,424.42 84,638.08 1,304,062.50 1,750,630.45 179,382.05 1,930,012.50
The statements of financial position

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ประมาณการหนี้้สิ� ินผลประโยชน์์พนัักงานต้้นปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
- ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานด้้านประชากรศาสตร์์
- ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานด้้านการเงิิน
- ผลกระทบจากการปรัับปรุุงค่่าประสบการณ์์

Deferred interest

19. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS
บาท

ต้้นทุุนบริิการและดอกเบี้้�ยในอดีีต
- การแก้้ไขโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
ต้้นทุุนบริิการและดอกเบี้้�ยในปััจจุุบััน
ประมาณการหนี้้สิ� ินผลประโยชน์์พนัักงานสิ้้�นปีี

1,930,012.50
(179,382.05)
1,750,630.45
(531,206.03)
1,219,424.42

The payment of these contracts are as follows:
บาท

เงินต้น

2019

6,523,994.00

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

2562

90,597.93
517,915.26
(1,067,174.76)
(458,661.57)

5,349,497.00
-

1,624,624.75
1,255,582.00
8,945,539.18

1,174,497.00
6,523,994.00

2020

Employee benefit obligations at beginning balance
Actuarial gain (loss)
- Impact of change in demographic assumption
- Impact of change in financial assumption
- Experience adjustments
Past service costs and interest - change a considered
post-employment plan amendment
Current service costs and interest
Employee benefit obligations at ending balance

6,523,994.00

2019

90,597.93
517,915.26
(1,067,174.76)
(458,661.57)

5,349,497.00
-

1,624,624.75
1,255,582.00
8,945,539.18

1,174,497.00
6,523,994.00
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ค่่าใช้้จ่่ายที่่�รัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
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Expense recognized in statement of comprehensive income
บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

ต้้นทุุนบริิการและดอกเบี้้�ยในอดีีต
ต้้นทุุนบริิการและดอกเบี้้�ยในปััจจุุบััน
รวม

2562

1,624,624.75
1,255,582.00
2,880,206.75

2020

1,174,497.00
1,174,497.00

ข้้อสมมติิฐานหลัักในการประมาณการตามหลัักการคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

Past service costs and interest
Current service costs and interest
Total

2019

1,624,624.75
1,255,582.00
2,880,206.75

1,174,497.00
1,174,497.00

Principal actuarial assumptions in the estimates based on the actuarial principles
ร้อยละ

Percentage

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

อััตราคิิดลด
อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือน
อััตราการหมุุนเวีียนพนัักงาน
อายุุน้้อยกว่่า 25 ปีี
อายุุ 25 - 29 ปีี
อายุุ 30 - 34 ปีี
อายุุ 35 - 39 ปีี
อายุุ 40 - 44 ปีี
อายุุ 45 - 49 ปีี
อายุุ 50 - 60 ปีี
อััตราการทุุพพลภาพ
อััตรามรณะ
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Notes to the Financial Statements

2562

2020

2.29 - 2.33
7.00

3.00
7.19

11.46
8.60
5.73
3.82
2.87
1.91
0.96
รวมไว้ในอัตรามรณะ
105 ของอัตรา
มรณะไทยปี 2560

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
รวมไว้ในอัตรามรณะ
100 ของอััตรา
มรณะไทยปีี 2560

Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
Less than 25 years
Age 25 - 29 years
Age 30 - 34 years
Age 35 - 39 years
Age 40 - 44 years
Age 45 - 49 years
Age 50 - 60 years
Disability rate
Disability rate

2.29 - 2.33
7.00

2019

3.00
7.19

11.46
4.00
8.60
4.00
5.73
4.00
3.82
4.00
2.87
4.00
1.91
4.00
0.96
0.00
Included of mortality rate Included of mortality rate
105.00 of Thai mortality 100.00 of Thai mortality
table 2017
table 2017
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การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�

Sensitivity analysis
The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the employee
benefit obligations as at December 31, 2020 and 2019, are summarized below:
Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2562

(706,335.38)
787,050.52
-

(887,537.00)
1,107,291.00

1,567,908.51
(1,298,954.58)

1,053,665.00
(867,588.00)

(556,777.21)
615,394.13

-

ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ได้้ลงประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน
2562 โดยกำำ�หนดอััตราค่่าชดเชยเพิ่่�มเติิมกรณีีนายจ้้างเลิิกจ้้าง สำำ�หรัับลููกจ้้างซึ่่�งทำำ�งานติิดต่่อกัันครบ 20 ปีีขึ้้�นไปให้้มีีสิิทธิิ
ได้้รัับค่่าชดเชยไม่่น้้อยกว่่าค่่าจ้้างอััตราสุุดท้้าย 400 วััน จากปััจจุุบัันอััตราค่่าชดเชยสููงสุุดคืือ 300 วััน โดยพระราชบััญญััติินี้้�
ให้้ใช้้บัังคัับเมื่่อ� พ้้นกำำ�หนดสามสิิบวัันนัับแต่่วันั ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเป็็นต้้นไป การเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าวถืือเป็็นการ
แก้้ไขโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน โดยบริิษััทรัับรู้ต้้้� นทุุนบริิการในอดีีตเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรขาดทุุน
20. รายได้้จากการให้้บริิการ

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2,538,027.00
1,262,260.61
3,800,287.61

2020

Discount rate
0.5% increase
0.5% decrease
1% increase
1% decrease
Salary increase rate
1% increase
1% decrease
Employee turnover rate
20% increase
20% decrease

2019

(706,335.38)
787,050.52
-

(887,537.00)
1,107,291.00

1,567,908.51
(1,298,954.58)

1,053,665.00
(894,588.00)

(556,777.21)
615,394.13

-

On September 25, 2019, the Labour Committee has been enacted in the Royal Gazette. The Labour
Committee includes a requirement that an employee who is terminated after having been employed by the same
employer for an uninterrupted period of 20 years or more, receives severance payment of 400 days of wages
at the most recent rate, which is increased from the current maximum rate of 300 days. This Act shall come
into force after the expiration of thirty days from the enacted date in the Royal Gazette onwards. This change is
considered a post-employment benefits plan amendment. The effect of the change is recognized past service
costs as expenses in the profit or loss.
20. REVENUE FROM SERVICES

บาท

รายได้้จากการให้้บริิการ - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 5)
บริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด
งานรัับจ้้างบริิษััทร่่วมทุุน
งานสนัับสนุุนเทคนิิคบริิษััทร่่วมทุุน
รวมรายได้้จากการให้้บริิการ
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บาท

2563

อััตราคิิดลด
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5
ลดลงร้้อยละ 0.5
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
อััตราการหมุุนเวีียนพนัักงาน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20
ลดลงร้้อยละ 20

Notes to the Financial Statements

This account consisted of:
Baht

2562

4,585,346.00
4,585,346.00

Financial statements in which the equity method
is applied/Separate financial statements
2020

Revenue from services - related party (Note 5)
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
Management services agreement
Associate technical support services
Total revenue from services

2,538,027.00
1,262,260.61
3,800,287.61

2019

4,585,346.00
4,585,346.00
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21. 	ต้้นทุุนการให้้บริิการ

บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2562

2,220,999.16
2,220,999.16

3,270,818.32
3,270,818.32

2020

Associate management service expenses
Total cost of services

2019

2,220,999.16
2,220,999.16

3,270,818.32
3,270,818.32

22. ADMINISTRATIVE EXPENSES

22. 	ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

This account consisted of:

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย
บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน
ค่่าใช้้จ่่ายพััฒนาโครงการ
ค่่าบริิหารงานบริิษััทร่่วมทุุน/ในเครืือ
ค่่าจ้้างอื่่�น ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายเดิินทางคณะกรรมการบริิษััท
อื่่�น ๆ
รวมค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
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This account consisted of:

2563

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 5)
กฟผ.
งานบริิการบริิษััท
ค่่าเช่่ารถประจำำ�ตำ�ำ แหน่่งของผู้้�บริิหาร
ค่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา - โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��สาละวิินตอนบน
(มายตง)
ค่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา - โครงการไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ
ค่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา - โครงการไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ค่่าจ้้างบริิการงานสนัับสนุุนและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลถ่่านหิิน
ค่่าจ้้างอื่่�น ๆ
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21. COST OF SERVICES

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

งานรัับจ้้างบริิษััทร่่วมทุุน
รวมต้้นทุุนการให้้บริิการ

Notes to the Financial Statements

2020

2562

9,686,956.01
387,126.00

9,812,440.47
516,168.00

4,429,800.00
256,158.00
100,055.14
14,860,095.15
96,439,880.92
20,493,176.85
1,327,204.39
5,219,640.43
17,181,893.52
155,521,891.26

74,900.00
743,650.00
104,742.30
11,251,900.77
86,365,306.83
24,040,880.47
4,066,068.79
6,241,492.48
7,176,580.27
20,433,259.67
159,575,489.28

ค่่าใช้้จ่่ายพััฒนาโครงการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 20.49 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าที่่�ปรึึกษา
จำำ�นวนเงิิน 18.32 ล้้านบาท

Administrative expenses - related party (Note 5)
EGAT
Administrative expenses - related party
Car rental for executives
Consultant fees - Upper Thanlwin (Mong Ton)
Hydropower Project
Consultant fees - Quang Tri Thermal Power Project
Consultant fees - Solar Power Project
Service fees for supporting and analyzing coal data
Other service fees
Employee expenses
Project development expenses
Associate administrative expenses
Other service fees
Committee travelling expenses
Others
Total administrative expenses

2019

9,686,956.01
387,126.00

9,812,440.47
516,168.00

4,429,800.00
256,158.00
100,055.14
14,860,095.15
96,439,880.92
20,493,176.85
1,327,204.39
5,219,640.43
17,181,893.52
155,521,891.26

74,900.00
743,650.00
104,742.30
11,251,900.77
86,365,306.83
24,040,880.47
4,066,068.79
6,241,492.48
7,176,580.27
20,433,259.67
159,575,489.28

Project development expenses for the year ended December 31, 2020 in the amount of Baht 20.49 million;
mostly are consultant fees amounted of Baht 18.32 million.
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23.	ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ

This account consisted of:
บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2563

2562

96,827,006.92
15,006,651.58
25,179,134.85
1,287,345.44
19,442,751.63
157,742,890.42

86,881,474.83
16,158,675.25
24,436,780.47
1,561,413.66
33,807,963.39
162,846,307.60

24.	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

2020

Employee expenses
Outsourcing costs
Project development expenses
Depreciation and amortization
Other expenses
Total expenses by nature

96,827,006.92
15,006,651.58
25,179,134.85
1,287,345.44
19,442,751.63
157,742,890.42

2019

86,881,474.83
16,158,675.25
24,436,780.47
1,561,413.66
33,807,963.39
162,846,307.60

24. INCOME TAX EXPENSES

24.1 ส่่วนประกอบหลัักของค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย
บาท

24.1 M ajor components of income tax expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019
consisted of:
Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในกำำ�ไรขาดทุุน:
ภาษีีเงิินได้้ของปีีปััจจุุบััน:
ภาษีีเงิินได้้นิิติบุุิ คคลสำำ�หรัับปีี
ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี:
การเปลี่่�ยนแปลงของผลต่่างชั่่�วคราวที่่�รัับรู้้�เมื่่�อเริ่่�มแรก
และที่่�กลัับรายการ
รวม
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนประกอบของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น:
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผลกำำ�ไรจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
รวม
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23. EXPENSES BY NATURE

บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย

ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน
ค่่าจ้้างบุุคคลภายนอก
ค่่าใช้้จ่่ายพััฒนาโครงการ
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ
รวม

Notes to the Financial Statements

73,831,757.93

83,337,138.53

(581,391.91)
73,250,366.02

(243,874.13)
83,093,264.40

(91,732.31)
(91,732.31)

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

2562

-

Income tax expenses shown in profit or loss:
Current tax expenses:
Income tax for the year
Deferred tax expenses:
Changes in temporary differences relating to the original
recognition and reversal
Total
Income tax relating to component of other comprehensive income:
Deferred tax relating to:
Actuarial gain
Total

2020

2019

73,831,757.93

83,337,138.53

(581,391.91)
73,250,366.02

(243,874.13)
83,093,264.40

(91,732.31)
(91,732.31)

-
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24.2 ก ารกระทบยอดระหว่่างจำำ�นวนค่่าใช้้จ่่ายและผลคููณของกำำ�ไรทางภาษีีกัับอััตราภาษีีที่่� ใช้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�
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Notes to the Financial Statements

24.2 T he reconciliation between the accounting profit and income tax for the years ended December 31,
2020 and 2019 are as follows:

บาท

2563

Baht
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

Financial statements in which
the equity method is applied

2562
(ปรับปรุงใหม่)

กำำ�ไรทางบััญชีีสำำ�หรัับปีี
143,373,800.69 305,474,029.75 345,938,562.36 395,612,453.41
อััตราภาษีีที่่�ใช้้ (ร้้อยละ)
20
20
20
20
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้คำำ�นวณตามอััตราภาษีีที่่ใ� ช้้ 28,674,760.14 61,094,805.95 69,187,712.47 79,122,490.68
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีีของค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่
สามารถนำำ�มาหัักในการคำำ�นวณกำำ�ไร
ทางภาษีี
- ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่อนุุญาตให้้ถืือเป็็น
รายจ่่ายในการคำำ�นวณกำำ�ไรทางภาษีี 4,197,038.02 4,258,705.10 4,197,038.02 4,258,705.10
ผลกระทบทางภาษีีของรายได้้หรืือกำำ�ไรที่่�
ไม่่ต้้องนำำ�มาคำำ�นวณกำำ�ไรทางภาษีี
- ค่่าใช้้จ่่ายที่่�หัักเป็็นรายจ่่ายได้้เพิ่่�ม
ในทางภาษีี
(134,384.47) (287,931.38) (134,384.47) (287,931.38)
- ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
ในบริิษััทร่่วม
(41,434,256.04) (57,106,289.11)
- รายได้้เงิินปัันผลจากบริิษััทร่่วม
81,947,208.37 75,133,973.84
รวมรายการกระทบยอด
44,575,605.88 21,998,458.45 4,062,653.55 3,970,773.72
รวมค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ 
73,250,366.02 83,093,264.40 73,250,366.02 83,093,264.40
24.3 การกระทบยอดระหว่่างอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงถััวเฉลี่่�ยและอััตราภาษีีที่่�ใช้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�

จำ�นวนภาษี
(บาท)

กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
สำำ�หรัับปีี
143,373,800.69
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�ใช้้
28,674,760.14
รายการกระทบยอด
44,575,605.88
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิง
ถััวเฉลี่่�ย
73,250,366.02

จำ�นวนภาษี (บาท)

Accounting profit for the year
The applicable tax rate (%)
Income tax expense at the applicable tax
rate
Reconciliation items:
Tax effect of expenses that are not
deductible in determining tax profit:
- Expenses not allowed as expenses
in determining taxable profit
Tax effect of income or profit that are not
required in determining taxable profit:
- Expenses allowed as expenses in
determining tax able
- Share of profit from investment in
associated
- Dividend income from associated
Total reconciliation items
Total income tax expenses

2019
(Restated)

2020

2019
(Restated)

143,373,800.69 305,474,029.75 345,938,562.36 395,612,453.41
20
20
20
20
28,674,760.14 61,094,805.95 69,187,712.47 79,122,490.68

4,197,038.02

4,258,705.10

4,197,038.02

4,258,705.10

(134,384.47)

(287,931.38)

(134,384.47)

(287,931.38)

(41,434,256.04)
81,947,208.37
44,575,605.88
73,250,366.02

(57,106,289.11)
75,133,973.84
21,998,458.45 4,062,653.55 3,970,773.72
83,093,264.40 73,250,366.02 83,093,264.40

24.3 T he reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate for the years
ended December 31, 2020 and 2019 are summarized as follows:
2020

2562 (ปรับปรุงใหม่)
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2020

Separate financial statements

Financial statements in which the equity method is applied

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2563
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อัตราภาษี
(ร้อยละ)

305,474,029.75
20.00 61,094,805.95
31.09 21,998,458.45

20.00
7.20

51.09 83,093,264.40

27.20

Tax amount (Baht)

Accounting profit before income tax
expenses for the year
143,373,800.69
Income tax expenses at the applicable tax
rate
28,674,760.14
Reconciliation items
44,575,605.88
Income tax expenses at the average
effective tax rate
73,250,366.02

2019 (Restated)
Tax rate
(%)

Tax amount
(Baht)

Tax rate
(%)

305,474,029.75
20.00 61,094,805.95
31.09 21,998,458.45

20.00
7.20

51.09 83,093,264.40

27.20
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
จำ�นวนภาษี
(บาท)

กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีี
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�ใช้้
รายการกระทบยอด
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงถััวเฉลี่่�ย

Separate financial statements

2562 (ปรับปรุงใหม่)
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จำ�นวนภาษี
(บาท)

20.00
1.17
21.17

395,612,453.41
79,122,490.68
3,970,773.72
83,093,264.40

345,938,562.36
69,187,712.47
4,062,653.55
73,250,366.02

2020

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20.00
1.00
21.00

25.	กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานคำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (ไม่่รวมกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น)
ด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนั
� ักที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วในระหว่่างปีี
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2563

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญ
(บาท)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยที่่ถ่� ่วงน้ำำ��หนััก
(หุ้้�น)
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

175

2562
(ปรับปรุงใหม่)

Tax amount (Baht)

Accounting profit before income tax expenses
for the year
Income tax expenses at the applicable tax rate
Reconciliation items
Income tax expenses at the average effective
tax rate

1,219,740,000

1,219,740,000

1,219,740,000

0.06

0.18

0.22

0.26

26. เงิินปัันผลและสำำ�รองตามกฎหมาย

ตามรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2563 ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น มีีมติิอนุุมััติิ
ให้้จ่่ายเงิินปัันผลจากกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2562 สำำ�หรัับหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 1,219,740,000 หุ้้�น ในอััตราหุ้้�นละ 0.01 บาท
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 12.20 ล้้านบาท และได้้มีีการจััดสรรสำำ�รองตามกฎหมายเป็็นจำำ�นวนเงิิน 15.92 ล้้านบาท โดยจ่่ายเงิินปัันผล
ในวัันที่่� 29 เมษายน 2563

73,250,366.02

Tax rate
(%)

Tax amount
(Baht)

Tax rate
(%)

20.00
1.17

395,612,453.41
79,122,490.68
3,970,773.72

20.00
1.00

21.17

83,093,264.40

21.00

25. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year attributable to shareholders of the
Company (excluded other comprehensive) by the weighted average number of ordinary share which are issued
and paid-up during the year.
Financial statements in which
the equity method is applied

70,123,434.67 222,380,765.35 272,688,196.34 312,519,189.01
1,219,740,000

345,938,562.36
69,187,712.47
4,062,653.55

2019 (Restated)

2020

2019
(Restated)

Separate financial
statements

2020

2019
(Restated)

Profit for the year attributable to ordinary
shareholders (Baht)
70,123,434.67 222,380,765.35 272,688,196.34 312,519,189.01
Weighted average number of ordinary
shares (Shares)
1,219,740,000 1,219,740,000 1,219,740,000 1,219,740,000
Basic earnings per share (Baht per share)
0.06
0.18
0.22
0.26
26. DIVIDEND AND LEGAL RESERVE

At the ordinary shareholders’ meeting for the year 2020 held on April 20, 2020, the shareholders unanimously
approved to pay dividend from the Company operation year 2019 for ordinary shares amount 1,219,740,000
shares with Baht 0.01 per share, in the amount of Baht 12.20 million and the appropriation of a legal reserve
amount of Baht 15.92 million. The dividends paid on April 29, 2020.
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27. การแก้้ไขข้้อผิิดพลาด
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27. THE ERROR CORRECTION

ในปีี 2563 บริิษััทได้้ปรัับปรุุงแก้้ไขข้้อผิิดพลาดเกี่่�ยวกัับการบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่ายของเงิินปัันผลรัับจาก
บริิษััทร่่วมปีี 2561 สููงไป ทำำ�ให้้บริิษััทรัับรู้สิ้� ินทรััพย์์และกำำ�ไรสะสมสููงไป ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงปรัับปรุุงรายการดัังกล่่าว โดยใช้้
วิิธีีปรัับงบการเงิินย้้อนหลััง ผลกระทบจากการแก้้ไขข้อ้ ผิิดพลาดดัังกล่่าว มีีดัังนี้้�
บาท

In 2020, the Company had corrected the error in recording overstated withholding income tax on the dividend
received from associated company in 2018. As a result, the Company had recognized an overstatement of
assets and retained earnings. Therefore, the Company adjusted such transaction by the retrospective approach.
The effect of such error correction was as follows:
Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ก่อนรายการปรับปรุง
(หลังปรับผลกระทบ
ตามหมายเหตุ 4)

รายการปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)

Financial statements in which the equity method is applied

หลังรายการปรับปรุง

Before
adjustment
(After adjusted
impact of Note 4)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่�น
กำำ�ไรสะสม (ยัังไม่่ได้้จััดสรร)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่�น
กำำ�ไรสะสม (ยัังไม่่ได้้จััดสรร)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
กำำ�ไรสะสม (ยัังไม่่ได้้จััดสรร)
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

69,695,305.58
1,118,871,343.10

(4,809,538.89)
64,885,766.69
(4,809,538.89) 1,114,061,804.21

170,114,530.08
1,286,863,984.64

(10,639,328.46) 159,475,201.62
(10,639,328.46) 1,276,224,656.18

41,683,486.70
(199,381,357.50)
1,118,871,343.10
12,987,817,014.21

(5,829,789.57)
(5,829,789.57)

35,853,697.13
(205,211,147.07)

311,303,819.32

As at January 1, 2019
Other current receivables
Retained earnings (Unappropriated)
As at December 31, 2019
Other current receivables
Retained earnings (Unappropriated)

Statement of comprehensive income

For the year ended December 31, 2019
Gain on exchange rate
Total comprehensive income (loss) for the year

Statement of changes in shareholders’ equity

(5,829,789.57)

Statement of cash flows

305,474,029.75

Adjustment
increase
(decrease)

After adjustment

Statement of financial position

(4,809,538.89) 1,114,061,804.21
(4,809,538.89) 12,983,007,475.32

งบกระแสเงินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

177

As at January 1, 2019
Retained earnings (Unappropriated)
Total shareholders’ equity

For the year ended December 31, 2019
Profit before income taxes

69,695,305.58
1,118,871,343.10

(4,809,538.89)
64,885,766.69
(4,809,538.89) 1,114,061,804.21

170,114,530.08
1,286,863,984.64

(10,639,328.46) 159,475,201.62
(10,639,328.46) 1,276,224,656.18

41,683,486.70
(199,381,357.50)
1,118,871,343.10
12,987,817,014.21
311,303,819.32

(5,829,789.57)
(5,829,789.57)

35,853,697.13
(205,211,147.07)

(4,809,538.89) 1,114,061,804.21
(4,809,538.89) 12,983,007,475.32
(5,829,789.57)

305,474,029.75
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ก่อนรายการปรับปรุง
(หลังปรับผลกระทบ
ตามหมายเหตุ 4)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
กำำ�ไรสะสม (ยัังไม่่ได้้จััดสรร)
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

งบกระแสเงินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
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บาท

Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements

รายการปรับปรุง
เพิ่ม (ลด)

Before adjustment
(After adjusted impact
of Note 4)

หลังรายการปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่�น
กำำ�ไรสะสม (ยัังไม่่ได้้จััดสรร)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่�น
กำำ�ไรสะสม (ยัังไม่่ได้้จััดสรร)

Notes to the Financial Statements

Adjustment
increase
(decrease)
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After adjustment

Statement of financial position

69,695,305.58
3,366,923,354.66

(4,809,538.89)
64,885,766.69
(4,809,538.89) 3,362,113,815.77

170,114,530.08
3,626,980,084.94

(10,639,328.46) 159,475,201.62
(10,639,328.46) 3,616,340,756.48

41,683,486.70
318,348,978.58
3,366,923,354.66
15,689,434,254.66
401,442,242.98

(5,829,789.57)
(5,829,789.57)

35,853,697.13
312,519,189.01

(4,809,538.89) 3,362,113,815.77
(4,809,538.89) 15,684,624,715.77
(5,829,789.57)

395,612,453.41

28.	บัันทึึกความเข้้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) และบัันทึึกข้้อตกลง
(Memorandum of Agreement: MOA)

28.1 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�ฮัจยี
เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2549 ได้้มีีการลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจ 2 ฝ่่ายระหว่่าง กฟผ. และ Sinohydro Corporation
Limited (SINOHYDRO) สาธารณรััฐประชาชนจีีน โดยมีีวััตถุุประสงค์์ที่จ่� ะร่่วมมืือกัันพััฒนาลงทุุนและบริิหารโครงการไฟฟ้้า
พลัังน้ำำ��ฮััจยีีในสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2550 กฟผ. ได้้จััดตั้้�งบริิษััทโดย กฟผ. เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและมีีหนัังสืือขอความเห็็นชอบจาก
กระทรวงพลัังงานเพื่่�อให้้บริิษััทเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการพััฒนาโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� ฮััจยีี สืืบต่่อจาก กฟผ. และกระทรวงพลัังงาน
เห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2551
ต่่อมาผู้้ร่� ว่ มพััฒนาทั้้�งสองฝ่่ายได้้ต่่ออายุุบัันทึึกความเข้้าใจดัังกล่่าวออกไป 3 ฉบัับ คืือ ฉบัับที่่� 1 เมื่่อ� วัันที่่� 25 เมษายน
2550 ฉบัับที่่� 2 วัันที่่� 10 มีีนาคม 2551 และฉบัับที่่� 3 วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2551 ซึ่่�งฉบัับสุุดท้้าย มีีอายุุ 2 ปีี นัับจากวััน
ลงนาม และเมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2553 บริิษััทจึึงได้้มีีการลงนามบัันทึึกความเข้้าใจฉบัับที่่� 4 กัับ SINOHYDRO เพื่่�อ
ต่่ออายุุบัันทึึกความเข้้าใจฉบัับเดิิมออกไปอีีกจนถึึงมีีการทำำ�สััญญา Joint Venture Agreement รวมทั้้�งมีีการแก้้ไขเงื่่�อนไข
บางประการในการบัันทึึกความเข้้าใจ
เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2553 บริิษััทได้้ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลง (MOA) 4 ฝ่่าย กัับ
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)
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อร่่วมศึึกษาความเหมาะสมด้้านวิิศวกรรมและการลงทุุนพััฒนาโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� ฮััจยีี
ในปััจจุุบันั ยัังคงมีีการขััดแย้้งระหว่่างชนกลุ่่�มน้้อยบริิเวณที่่ตั้้� ง� โครงการ ฝ่่ายบริิหารจึึงชะลอการพััฒนาโครงการไปก่่อน

As at January 1, 2019
Other current receivables
Retained earnings (Unappropriated)
As at December 31, 2019
Other current receivables
Retained earnings (Unappropriated)

Statement of comprehensive income

For the year ended December 31, 2019
Gain on exchange rate
Total comprehensive income for the year

Statement of changes in shareholders’ equity

As at January 1, 2019
Retained earnings (Unappropriated)
Total shareholders’ equity

Statement of cash flows

For the year ended December 31, 2019
Profit before income taxes

69,695,305.58
3,366,923,354.66

(4,809,538.89)
64,885,766.69
(4,809,538.89) 3,362,113,815.77

170,114,530.08
3,626,980,084.94

(10,639,328.46) 159,475,201.62
(10,639,328.46) 3,616,340,756.48

41,683,486.70
318,348,978.58
3,366,923,354.66
15,689,434,254.66
401,442,242.98

(5,829,789.57)
(5,829,789.57)

35,853,697.13
312,519,189.01

(4,809,538.89) 3,362,113,815.77
(4,809,538.89) 15,684,624,715.77
(5,829,789.57)

395,612,453.41

28.	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) AND MEMORANDUM OF AGREEMENT
(MOA)

28.1 MOU and MOA for Hutgyi Hydropower Project
On June 26, 2006, EGAT and Sinohydro Corporation Limited (SINOHYDRO), the People’s Republic of
China signed a bilateral MOU in cooperation with the development of Hutgyi Hydropower Project in the Republic
of the Union of Myanmar.
Later, on December 18, 2007, EGAT has established the Company as a wholly-owned subsidiary and an
investing arm of EGAT. On June 26, 2008, the Ministry of Energy of Thailand approved EGAT’s letter requesting
the transfer of Hutgyi Hydropower Project development from EGAT to the Company.
Both parties later extended the aforementioned MOU for 3 additional times on April 25, 2007, March 10,
2008 and December 25, 2008 respectively. The last extension indicated a validity period for 2 years from the
effective date. Then, on December 24, 2010, the 4th MOU extension, with some modifications in terms and
conditions, was signed between the Company and SINOHYDRO which will be effective until the signing of the
Joint Venture Agreement (JVA).
On April 24, 2010, the Company entered into a 4-party MOA with:
1. Department of Hydropower Planning Ministry of Electric Power No. (1), the Union of Myanmar (DHPP)
2. Sinohydro Corporation Limited, the People’s Republic of China (SINOHYDRO)
3. International Group of Entrepreneur Company Limited, the Union of Myanmar (IGOEC)
The aim is for joint engineering and financial feasibility study for development of the Hutgyi Hydropower Project.
There are still conflicts among ethnic minorities in the Project areas. Management of the Company agreed
to delay development of this Project.
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28.2 การลงนามบัันทึึกความเข้้าใจเพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาโครงการ (Joint Development Memorandum of Understanding:
JD - MOU) โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��สาละวิินตอนบน (มายตง)
เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2553 บริิษััทได้้ร่่วมลงนามบัันทึึกความเข้้าใจเพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาโครงการ 3 ฝ่่ายกัับ
1. China Three Gorges Corporation (CTGC)
2. International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��สาละวิินตอนบน (มายตง) ที่่�สาธารณรััฐแห่่งสหภาพ
เมีียนมาซึ่่�งบริิษััทมีีหน้้าที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับสายส่่ง และส่่วนอื่่�น ๆ ของโครงการเพื่่�อสามารถเชื่่�อมโยงกัับระบบไฟฟ้้าของ
ประเทศไทยและการจััดหาเงิินทุุนในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น รวมทั้้�งมีีหน้้าที่่�ร่่วมกัับ CTGC ที่่จ� ะรัับผิิดชอบในเรื่่�อง EIA และ O&M
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ร่่วมพััฒนาโครงการจะต้้องจััดทำำ�และนำำ�ส่่ง Feasibility Study ต่่อรััฐบาลสหภาพเมีียนมาและหากได้้รัับ
ความเห็็นชอบจึึงจะมีีการเจรจาและลงนามบัันทึึกข้้อตกลง (MOA) และจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนต่่อไป
28.3 การลงนามความร่่วมมืือในการพััฒนาโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิในประเทศเวีียดนาม
เมื่่�อวัันที่่� 8 ธัันวาคม 2554 มีีการลงนาม MOU ระหว่่างบริิษััทกัับ People’s Committee of Quang Tri Province
(PCQT) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อบัันทึึกความเข้า้ ใจและกำำ�หนดกรอบระหว่่างทั้้�งสองฝ่่ายในการร่่วมมืือศึึกษาแลกเปลี่่ย� นข้อ้ มููล
ความรู้ใ้� นการวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้เชิิงพาณิิชย์์ การเงิิน เทคนิิค และสิ่่ง� แวดล้้อมในการที่่บ� ริิษัทั จะเข้้าร่่วมพััฒนาโครงการ
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์กับั ทั้้�งสองฝ่่าย หากมีีความเป็็นไปได้้และข้อ้ เสนอโครงการได้้รัับการอนุุมััติจิ ากรััฐบาลเวีียดนาม PCQT
จะร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องในกระทรวงต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่�อสนัับสนุุนให้้บริิษัทั สามารถดำำ�เนิินการในขั้้น� ตอนต่่อไปได้้
เพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว บริิษััทรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการสำำ�รวจ ศึึกษาความเหมาะสม ประเมิินความ
เป็็นไปได้้ในด้้านต่่าง ๆ ในการพััฒนาโครงการ และส่่งมอบรายงานเพื่่�อยื่่�นความประสงค์์ในการดำำ�เนิินโครงการแก่่ PCQT,
Ministry of Industry and Trade, Government of Vietnam (MOIT)
ทั้้�งนี้้� แต่่ละฝ่่ายรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของตััวเอง (Internal Costs) และทั้้�งสองฝ่่ายเห็็นควรให้้บริิษััท หรืือบริิษััท
ร่่วมทุุนที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ (External Costs) โดยวิิธีกี ารชำำ�ระเงิินค่่าพััฒนาโครงการและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ
(External Costs) และสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใต้้ MOU ฉบัับนี้้� ต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากบริิษััท
เมื่่อ� วัันที่่� 12 สิิงหาคม 2556 บริิษัทั ได้้รัับการอนุุมััติจิ ากรััฐบาลเวีียดนามให้้เป็็นผู้้พั� ฒ
ั นาโครงการและดำำ�เนิินการโครงการ
ตามรููปแบบ Build - Operate - Transfer (BOT) โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจาก MOIT และ PCQT
เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2556 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้ชะลอการลงนาม MOU ระหว่่างบริิษััท กัับ MOIT เป็็นเวลา
ประมาณ 6 เดืือน เพื่่�อหาแนวทางแก้้ไขเกี่่�ยวกัับสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในโครงการ
เมื่่�อวัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2557 บริิษััทได้้ลงนาม MOU ร่่วมกัับ MOIT ที่่�กรุุงฮานอย ประเทศเวีียดนาม ซึ่่�งเป็็นไปตาม
ที่่�กฎหมายของประเทศเวีียดนามกำำ�หนด และเพื่่�อกำำ�หนดขอบเขตการดำำ�เนิินการโครงการระหว่่าง MOIT และบริิษััท
ต่่อมาบริิษััทได้้ลงนาม MOU ฉบัับใหม่่เพื่่�อขยายระยะเวลา MOU ฉบัับเดิิม ในวัันที่่� 6 มีีนาคม 2560
เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2557 บริิษััทได้้ลงนามสััญญาจ้้าง Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2
(PECC2) เพื่่�อจััดทำำ�รายงานศึึกษาความเหมาะสมและรายงานศึึกษาผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม [Feasibility Study and
Environmental Impact Assessment Report (F/S & EIA)] เพื่่�อเสนอรััฐบาลเวีียดนาม โดยในรายงานดัังกล่่าวใช้้เทคโนโลยีี 
Supercritical (SC) ซึ่่�งในวัันที่่� 8 ตุุลาคม 2558 กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (Ministry of Natural
Resources and Environment หรืือ MONRE) ได้้อนุุมััติริ ายงานศึึกษาผลกระทบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม (EIA) ส่่วนรายงานศึึกษา
ความเหมาะสม (F/S) อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของ MOIT และยัังไม่่ได้้รัับอนุุมััติิ
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28.2 Joint Development Memorandum of Understanding (JD-MOU) for Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower
Project
On November 11, 2010, the Company entered into a Joint Development MOU with
1. China Three Gorges Corporation (CTGC)
2. International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)
The objective of JD-MOU was to jointly develop the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project in
the Republic of the Union of Myanmar. The Company will be responsible for the Transmission Line and Power
System Study for connection to Thailand’s power grid as well as the project finance if required. Furthermore,
the Company and CTGC shall be responsible for EIA and O&M for the project.
In order that, all parties of the project’s development shall prepare and submit the feasibility study report to
the government of Republic of the Union of Myanmar and once approved, the parties will enter into a Memorandum
of Agreement (MOA) and establish a Joint Venture Company.
28.3 MOU for Cooperation in the Development of Quang Tri Thermal Power Project, Vietnam
On December 8, 2011, an MOU was signed between the Company and People’s Committee of Quang Tri
Province (PCQT) to set a scope of feasibility study regarding the commercial, financial, technical and environmental
aspects in the joint cooperation for mutual benefits. If the project is feasible and Government of Vietnam approves
this project, PCQT would cooperate with related ministries in supporting the Company for further processes.
To support this project, the Company is responsible for conducting survey and feasibility studies to develop
the project in order to submit the project proposal to PCQT, Ministry of Industry and Trade (MOIT), and Government
of Vietnam.
Each party will bear its own internal costs and both parties have agreed that the external costs will be ultimately
borne by a new established Joint Venture Company. The method of project development cost reimbursement
and external costs payment as well as related agreements under this MOU shall be approved by the Company.
On August 12, 2013, the Company was approved by the Vietnamese government to be the project developer.
The project shall be operated in a form of Build - Operate - Transfer (BOT) with the support from MOIT and PCQT.
On December 17, 2013, the Company’s Board of Directors had resolution to delay the signing of MOU
between the Company and MOIT for about 6 months to find solutions for proportion of project equity.
On June 24, 2014, MOU between the Company and MOIT was signed in Hanoi, Vietnam to specify scope in
developing the project between MOIT and the Company; which is in accordance with promulgated Vietnamese law.
On March 6, 2017, the Company signed a new MOU with MOIT for extend the terms to replace the original MOU
which expired.
On July 1, 2014, the Company and Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) had signed
on the service agreement to prepare Feasibility Study and Environmental Impact Assessment Report (F/S & EIA),
in which the Supercritical (SC) technology was used, for submitting to the Vietnamese government. On October 8,
2015, Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) approved the Environmental Impact Assessment
Report (EIA), while the Feasibility Study Report (F/S) is still under the reviewed of MOIT for approval.
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ต่่อมาวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2558 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
ได้้ประกาศเกี่่�ยวกัับนโยบายการให้้กู้้�เงิินของ Export-Credit Agency (ECA) สำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน โดยมีี
ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ คืือ เกณฑ์์ในการปล่่อยเงิินกู้้�ของ ECA สำำ�หรัับโครงการ
ที่่มีีกำ
� ำ�ลัังผลิิตมากกว่่า 500 MW ขึ้้�นไปให้้เลืือกใช้้เทคโนโลยีี Ultra-Supercritical (USC) จากเดิิมที่่กำ� ำ�หนดให้้สามารถใช้้
เทคโนโลยีี SC ได้้ บริิษััทจึึงต้้องแก้้ไขรายงานศึึกษาความเหมาะสม (F/S) และรายงานศึึกษาผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
(EIA) โดยเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีจาก SC เป็็น USC เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการให้้กู้้�เงิินของ ECA โดยเมื่่�อวัันที่่�
14 ตุุลาคม 2559 MONRE ได้้อนุุมััติิรายงานศึึกษาผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมฉบัับที่่�แก้้ไขเทคโนโลยีีจาก SC เป็็น USC
และในวัันที่่� 7 ธัันวาคม 2559 MOIT อนุุมััติิรายงานศึึกษาความเหมาะสมฉบัับที่่�แก้้ไขเทคโนโลยีีจาก SC เป็็น USC
เมื่่�อวัันที่่� 11 กรกฎาคม 2557 บริิษััทได้้ลงนาม MOU ร่่วมกัับ PCQT ที่่จั� ังหวััดกวางจิิ เพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์
และกำำ�หนดขอบเขตการดำำ�เนิินการโครงการระหว่่าง PCQT และบริิษััท
เมื่่�อวัันที่่� 28 ธัันวาคม 2558 บริิษััทได้้ลงนาม MOU กัับบริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน) (EGCO) เพื่่�อเป็็น
ผู้้ร่� ว่ มทุุนโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิอย่่างเป็็นทางการ โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้น� ในโครงการของผู้้ร่� ว่ มทุุน ร้้อยละ 30
เมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2559 บริิษััทได้้ลงนาม Joint Development Agreement (JDA) กัับ EGCO และ Kyushu
Electric Power Co., Inc. (KYUSHU) เพื่่�อร่่วมกัันลงทุุนและพััฒนาโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ โดยมีีสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นร้้อยละ 40 : 30 : 30 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งในการลงนาม JDA นี้้�มีีผลทำำ�ให้้ MOU ที่่�บริิษััทได้้ลงนามไว้้กัับ EGCO เมื่่�อ
วัันที่่� 28 ธัันวาคม 2558 สิ้้�นสุุดลง นอกจากนี้้�บริิษััทได้้ลงนาม MOU เพิ่่�มเติิมจำำ�นวน 2 ฉบัับกัับ EGCO และ KYUSHU
บริิษััทละ 1 ฉบัับ เพื่่�อกำำ�หนดเงื่่�อนไขเพิ่่�มเติิมจากเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ใน JDA
เมื่่�อวัันที่่� 28 มีีนาคม 2560 KYUSHU ได้้ส่่งจดหมายแจ้้งการปรัับโครงสร้้างองค์์กรใหม่่ โดยโอนย้้ายงานพััฒนา
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิไปยััง Kyuden International Corporation (KYUDEN) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินงาน ต่่อมาที่่�ประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้มีีมติิให้้ยุุติิการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับ KYUDEN ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563
เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2563 บริิษััทได้้จััดทำำ�สััญญาร่่วมทุุนฉบัับใหม่่ร่่วมกัับ EGCO และ Ratch Group Public
Company Limited (RATCH) โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 40 : 30 : 30 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งในการลงนาม JDA นี้้�มีีผลทำำ�ให้้ 
MOU ที่่�บริิษััทได้้ลงนามไว้้กัับ EGCO เมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2559 สิ้้�นสุุดลง นอกจากนี้้�บริิษััทได้้ลงนาม MOU เพิ่่�มเติิม
จำำ�นวน 2 ฉบัับกัับ EGCO และ RATCH บริิษััทละ 1 ฉบัับ เพื่่�อกำำ�หนดเงื่่�อนไขเพิ่่�มเติิมจากเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ใน JDA
28.4 การลงนามบัันทึึกความเข้้าใจเพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาโครงการ (Memorandum of Understanding: MOU) โครงการไฟฟ้้า
พลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3
โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3 ถืือหุ้้�นทั้้�งหมดโดยรััฐวิิสาหกิิจไฟฟ้้าลาว (EDL) ซึ่่�งต่่อมา EDL ได้้ปรัับแผนการพััฒนา
โครงการและได้้มอบสิิทธิ์์�ให้้กัับ Chaleun Sekong Group Co., Ltd. (CSG) เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2560 เพื่่�อเข้า้ ร่่วมพััฒนา
ลงทุุน และแสวงหาผู้้�ร่่วมลงทุุนโครงการที่่�เหมาะสม (Strategic Investor) และเมื่่�อวัันที่่� 22 กัันยายน 2560 บริิษััทได้้ร่่วม
ลงนามบัันทึึกความเข้้าใจ (MOU) กัับ CSG โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อร่่วมกัันพััฒนา และลงทุุนในโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3
ต่่อมา ในวัันที่่� 29 มิิถุุนายน และ 14 ธัันวาคม 2561 ได้้มีีการลงนามบัันทึึกความเข้้าใจเพิ่่�มเติิม (Amendment of MOU)
เพื่่�อขยายระยะเวลาร่่วมมืือทั้้�งสองฝ่่าย โดยเมื่่�อวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2562 ทาง EDL และ CSG/CSE ได้้บรรลุุสััญญา
ซื้้�อขายหุ้้�น (Share Purchase Agreement: SPA) ของบริิษััท น้ำำ�งึึ
� ม 3 พาวเวอร์์ จำำ�กััด (NNG3) ซึ่่�งหากบริิษััทได้้รัับอนุุมััติิ
การซื้้�อขายจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดแล้้วจะครองหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 25
ปััจจุุบัันผู้้ร่� ่วมพััฒนาโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3 อยู่่�ระหว่่างการเจรจาสััญญาหลัักต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการลงทุุน อาทิิ
สััญญาสััมปทาน (Concession Agreement: CA) สััญญาร่่วมทุุน (Share Holder Agreement: SHA) บัันทึึกความเข้้าใจ
การรัับซื้้�อไฟฟ้้าระหว่่างผู้้�รัับซื้้�อและผู้้ข� าย (Tariff MOU) รวมถึึงการเตรีียมการร่่างสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) เป็็นต้้น อนึ่่�ง
โครงการมีีความคืืบหน้้าในการก่่อสร้้างไปแล้้วมากกว่่าร้้อยละ 75 และคาดว่่าจะก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จพร้้อมจ่่ายกระแสไฟฟ้้าได้้
ภายในปีี 2565
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On November 27, 2015, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) announced
the financing policy of the Export-Credit Agency (ECA) for the coal-fired power plants project which had an impact
on Quang Tri Thermal Power Project, ECA’s criteria for financing the project with capacity larger than 500 MW shall
use the Ultra-Supercritical (USC) technology, which differ from the past criteria that allowed to use the Supercritical
(SC) technology. For this reason, the Company had to adjust the F/S & EIA, which had been conducted based on
SC technology, to USC technology to be conform to ECA’s new financing policy. On October 14, 2016, the adjusted
EIA was approved by MONRE. Subsequently, the adjusted F/S was approved by MOIT on December 7, 2016.
On July 11, 2014, MOU between the Company and PCQT in Quang Tri province was signed to strengthen
relationship and specific scope in developing project between PCQT and the Company.
On December 28, 2015, MOU between the Company and Electricity Generating Public Company Limited
(EGCO) was signed for cooperation in the development of Quang Tri Thermal Power Project which EGCO has 30
percent of shareholder.
On June 10, 2016, Joint Development Agreement (JDA) between the Company, EGCO and Kyushu Electric
Power Co., Inc. (KYUSHU) was signed for cooperation in development of Quang Tri Thermal Power Project in with
shareholdings proportion of 40 : 30 : 30, respectively. Signing of the JDA resulted in the termination of the previous
MOU with EGCO on December 28, 2015. Two addition MOUs were also signed, one between EGCO and the
Company and another between KYUSHU and the Company, in order to specify other substantial terms and
conditions that are not indicated in JDA.
On March 28, 2017, KYUSHU had sent organization reform notice to the Company which Quang Tri Thermal
Power Project development had transfer to Kyuden International Corporation (KYUDEN) to strengthen and improve
the efficiency of operations. Later on, the meeting dated February 19, 2020, it had a resolution to cease the operation
with KYUDEN from February 21, 2020.
On September 16, 2020, the Company had prepared the new joint venture agreement with EGCO and Ratch
Group Public Company Limited (RATCH) with shareholding at 40 : 30 : 30, respectively. The signing of JDA had
caused the MOU that the Company signed with EGCO on June 10, 2016 to be finalized. In addition, the Company
had signed the 2 additional MOU with EGCO and RATCH to define the additional conditions from the specified in JDA.
28.4 MOU for Cooperation in the Development of Hydro Power Project Nam Ngum 3
Hydro Power Project Nam Ngum 3 is owned by Electricite du Laos (EDL). Later, in July 2017, EDL has
granted the development right to Chaleun Sekong Group Co., Ltd. (CSG) for cooperation in the development,
investment and seeking for Strategic Investor.
On September 22, 2017, the Company has signed in MOU with CSG with the objective to jointly develop,
and invest in Nam Ngum 3 Hydropower Project. Later on, June 29 and December 14, 2018, it has signed the
amendment of MOU to extend both parties cooperation period. On July 16, 2019, EDL and CSG/CSE have
reached the Share Purchase Agreement: SPA of Nam Ngum 3 Power Co., Ltd. (NNG3). If the Company has
been approved for trading from all related departments, it will have 25% shareholding.
Currently, the co-developers of Nam Ngum 3 Hydropower Project are in the process of negotiating the
main agreements used in investment such as Concession Agreement: CA, Share Holder Agreement: SHA, Tariff
MOU including PPA. The project has been progressed more than 75% of the construction and is expected to be
completed and ready to supply electricity by 2022.
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28.5 การลงนามบัันทึึกความเข้้าใจเพื่่�อเข้้าซื้้�อกิิจการโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ในไต้้หวััน
เมื่่�อวัันที่่� 11 ธัันวาคม 2562 บริิษััทได้้ลงนามบัันทึึกความเข้้าใจร่่วมกัับบริิษััท เอ็็มพีีเอ็็นเนอร์์ยีี  จำำ�กััด เพื่่�อเข้้าซื้้�อ
กิิจการโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ในไต้้หวััน ขนาดกำำ�ลังั ผลิิตติิดตั้้ง� 54.34 MW ในสััดส่่วนร้้อยละ 25 โดยโครงการ
อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้างและคาดว่่าจะสามารถจ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ได้้ภายในปีี 2564
ปััจจุุบััน บริิษััทอยู่่�ระหว่่างเจรจาสััญญาซื้้�อขายหุ้้�นและสััญญาผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคาดว่่าจะเข้้าซื้้�อกิิจการแล้้วเสร็็จภายใน
ไตรมาส 3 ปีี 2564
29.	สิินทรััพย์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

Notes to the Financial Statements

Annual Report 2020 // EGAT International

185

28.5 MOU for Signing to acquire the solar power plant projects in Taiwan
On December 11, 2019, the Company had signed the MOU with MP Energy Co., Ltd. in order to acquire
the solar power plant projects in Taiwan with installation power 54.34 MW at 25%. The project was under the
construction and was expected to be able to supply commercial electricity in 2021.
Currently, the Company is under the negotiation the shares purchase agreement and the shareholders
agreement. The acquisition process is expected to be finished in the third quarter of 2021.
29. CONTINGENT ASSETS

สิินทรััพย์์ที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาโครงการที่่เ� กิิดขึ้้น� ก่่อนได้้รัับการอนุุมััติหลั
ิ กั การในการลงทุุนโครงการ
จากกระทรวงพลัังงาน

Contingent assets were the project development expenditures that incurred the prior project investment approval
from the Ministry of Energy.

29.1 การรัับเงิินสำำ�หรัับการจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายศึึกษาความเหมาะสมด้้านวิิศวกรรมและการศึึกษา EIA โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��
ฮััจยีี ภายใต้้วงเงิินงบประมาณ 4.52 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือประมาณ 135 ล้้านบาท (ใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยนซื้้�อ ณ
วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1 เหรีียญสหรััฐ เท่่ากัับ 29.8674 บาท) จาก Project Company
การรัับเงิินสำำ�หรัับการจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาโครงการที่่�ได้้รัับการเห็็นชอบจาก Management Committee ของ
โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ฮััจยีี ซึ่่ง� สามารถเรีียกชำำ�ระจาก Project Company ได้้ในภายหลัังเมื่่�อมีีการจััดตั้้ง� Project Company
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนเงิิน 49.52 ล้้านบาท (ประมาณ 1.66 ล้้านเหรีียญสหรััฐ)
จากการประชุุมระหว่่าง กฟผ. กัับ SINOHYDRO ซึ่่ง� เป็็นผู้้ร่� ว่ มทุุน ระหว่่างวัันที่่� 2 - 10 สิิงหาคม 2549 โดยทั้้ง� สองฝ่่าย
แบ่่งความรัับผิิดชอบในการพััฒนาโครงการร่่วมกััน รวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากงานในความรัับผิิดชอบนั้้�นสามารถ
เรีียกชำำ�ระจาก Project Company ได้้ในภายหลัังการจััดตั้้�ง Project Company และต่่อมากระทรวงพลัังงานให้้ความ
เห็็นชอบให้้บริิษััทเป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการโครงการสืืบต่่อจาก กฟผ. เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2551

29.1	The receipt of payment for the expenses in engineering studies and EIA study of Haji Hydropower Project under
the budget limit of USD 4.52 million or approximately Baht 135 million (using the purchase exchange rate as at
December 30, 2020: USD 1 equal to Baht 29.8674) from Project Company.
The receipt of payment for the expenses in the development project approved from the Management Committee
of Haji Hydropower Project that was able to repay from the Project Company after the establishment of the Project
Company as at December 31, 2020 amounted Baht 49.52 million (approximately USD 1.66 million).
From the meeting between EGAT and SINOHYDRO, the joint venture between August 2 - 10, 2006, both
parties were sharing the responsibility for the joint project development including the expenses that would occur from
the work in that responsibility. It could be paid from Project Company after the establishment of the Project Company
and later, the Ministry of Energy had approved the Company to be the operator of the successor project from EGAT
on June 26, 2008.

29.2 การรัับเงิินสำำ�หรัับการจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาโครงการที่่�ได้้รัับการเห็็นชอบจาก Management Committee ของ
โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��สาละวิินตอนบน (มายตง) ซึ่่�งสามารถเรีียกชำำ�ระจาก Project Company ได้้ในภายหลััง
เมื่่�อมีีการจััดตั้้�ง Project Company ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 30.66 ล้้านบาท (ประมาณ 1.03
ล้้านเหรีียญสหรััฐ)
ตามบัันทึึกความเข้้าใจเมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2553 บริิษััทได้้ร่่วมลงนามเพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาโครงการ 3 ฝ่่าย ตกลง
แบ่่งความรัับผิิดชอบในการพััฒนาโครงการร่่วมกััน รวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากงานในความรัับผิิดชอบของแต่่ละฝ่่าย
ซึ่่�งสามารถเรีียกชำำ�ระจาก Project Company ได้้ในภายหลัังเมื่่�อมีีการจััดตั้้�ง Project Company ตามที่่�ได้้กล่่าวไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 28.2
29.3 การรัับเงิินสำำ�หรัับการจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิในประเทศเวีียดนามที่่�ผ่่าน
การตรวจสอบโดยบริิษััทบััญชีีที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับสากลและ Ministry of Industry and Trade (MOIT) ยอมรัับตาม
เงื่่�อนไขของสััญญา Build - Operate - Transfer (BOT) จะถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนราคาโครงการ (Project’s
investment capital) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 77.01 ล้้านบาท หรืือประมาณ 2.58 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ และค่่า Premium จากผู้้�ร่่วมทุุน ซึ่่�งสามารถจะได้้รัับชำำ�ระในภายหลัังเมื่่�อมีีการจััดตั้้�ง Project Company

29.2 T he receipt of payment for the development cost that had been agreed from the Management Committee of the
Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton) that was able to repay from the Project Company afterwards
when the establishment of the Project Company as at December 31, 2020 amounted Baht 30.66 million
(approximately USD 1.03 million).
According to the Memorandum of Understanding, on November 11, 2010, the Company signed an agreement
to jointly develop the 3-party project. It had agreed to share the responsibility for the project development together
including the expenses that will occur from work in the responsibility of each party that could be called up from the
Project Company later when the Project Company was established as described in Note 28.2 to the financial statements.
29.3 T he receipt of payment for the development costs of the Quang Tri Thermal Power Plant Project in Vietnam
audited by an internationally renowned accounting firm and Ministry of Industry and Trade (MOIT) accepted
according to the terms of Build - Operate - Transfer (BOT) Agreement would consider as a part of Project’s
investment capital as at December 31, 2020 amounted Baht 77.01 million or USD 2.58 million and the Premium
fee from the affiliate that was able to repay after the installation of Project Company.

186

รายงานประจำ�ปี 2563 // กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

30. ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ดัังนี้้�
30.1 บริิษััทมีีหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากงานโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ฮััจยีี เป็็นค่่าใช้้จ่่ายก่่อนมีีการจััดตั้้�งบริิษััท เป็็นจำำ�นวนเงิิน
80.86 ล้้านบาท โดยให้้บริิษััทคืืนเงิินให้้ กฟผ. เมื่่�อมีีการจััดตั้้�ง Project Company และเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�น
หลัังมีีการจััดตั้้�ง Project Company โดยให้้ชำำ�ระเมื่่�อบริิษััทมีีความพร้้อมในการจ่่ายเงิิน
30.2 สััญญาซื้้�อจ้้าง
บริิษัทั มีีภาระผููกพัันตามสััญญาจ้้างที่่สำ� ำ�คัญั จำำ�นวน 7 สััญญา จำำ�นวนเงิินคงเหลืือที่่ต้้� องจ่่ายตามสััญญาเป็็นจำำ�นวนเงิิน
225.86 ล้้านบาท ดัังนี้้�
30.2.1 สััญญาจ้้างที่่�ปรึึกษาสกุุลเงิินบาท จำำ�นวน 1 สััญญา วงเงิินตามสััญญา 97.91 ล้้านบาท จำำ�นวนเงิินคงเหลืือ
ตามสััญญา 82.28 ล้้านบาท
30.2.2 สััญญาจ้้างที่่�ปรึึกษาสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ จำำ�นวน 5 สััญญา โดยเป็็นสััญญาสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐจำำ�นวน
4 สััญญา วงเงิินตามสััญญา 5.311 ล้้านเหรีียญสหรััฐ จำำ�นวนเงิินคงเหลืือตามสััญญา 3.808 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐหรืือ 115.03 ล้้านบาท (ใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยนขาย ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1 เหรีียญสหรััฐ
เท่่ากัับ 30.2068 บาท) และสััญญาสกุุลเงิินดองเวีียดนาม จำำ�นวน 1 สััญญา วงเงิินตามสััญญา 10,102.409
ล้้านดองเวีียดนาม จำำ�นวนเงิินคงเหลืือตามสััญญา 10,102.409 ล้้านดองเวีียดนาม หรืือ 13.19 ล้้านบาท
(ใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยนขาย ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 100 ดองเวีียดนาม เท่่ากัับ 0.1306 บาท)
30.2.3 สััญญาจ้้างพััฒนาโปรแกรมระบบงานของบริิษััท สกุุลเงิินบาท จำำ�นวน 1 สััญญา วงเงิินตามสััญญา 21.87
ล้้านบาท จำำ�นวนเงิินคงเหลืือตามสััญญา 15.36 ล้้านบาท
30.3 หลัักประกัันเงิินทุุน
บริิษัทั ในฐานะผู้้ถื� อื หุ้้น� ของบริิษัทั ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้ย� บ 1 จำำ�กัดั ได้้วางหลัักประกัันเงิินทุุน (Standby Letter of Credit: SBLC)
ระยะเวลา 1 ปีี (สิ้้�นสุุดอายุุสััญญาวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2563) ที่่�ออกโดย MIZUHO BANK, LTD. BANGKOK BRANCH
ให้้กัับเจ้้าหนี้้�เงิินกู้้�ของบริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�ได้้ระบุุในสััญญาการสนัับสนุุนของผู้้�ถืือหุ้้�น
(Shareholder Support and Subordination Deed: SSSD) และเมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2563 บริิษััทได้้ต่่ออายุุหลัักประกััน
เงิินทุุนระยะเวลา 1 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2563 ถึึงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2564 วงเงิินรวมจำำ�นวน 6.438 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
30.4 หลักประกันบัญชี
เมื่่�อวัันที่่� 6 สิิงหาคม 2563 บริิษััทในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ไฟฟ้้าน้ำำ�� เงี้้�ยบ 1 จำำ�กััด ได้้วางหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน
SBLC ระยะเวลา 6 เดืือน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2564 วงเงิินรวมจำำ�นวน 5.56 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ จำำ�นวนเงิิน 162.06 ล้้านบาท ที่่�ออกโดย MIZUHO BANK, LTD. BANGKOK BRANCH ให้้กัับเจ้้าหนี้้�เงิินกู้้ข� อง
บริิษัทั ไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้ย� บ 1 จำำ�กัดั ซึ่่ง� เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขที่่ไ� ด้้ระบุุในสััญญาการสนัับสนุุนของผู้้ถื� อื หุ้้น� SSSD และสััญญาหลัักประกััน
บััญชีี (Account Agreement: AA)
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30. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES

As at December 31, 2020, the Company has commitments and contingent liabilities as follow:
30.1 T he Company has contingent liabilities associated Hutgyi Hydropower Project, the expenses in the development
project before the establishment of the Project Company in the amount of Baht 80.86 million. The Company
must refund to EGAT when the Project Company is established and the expenses in the development project
was able to repay from the Project Company after the establishment of the Project Company when the company
is ready to pay.
30.2 Procurement agreements
The Company has 7 significant procurement agreements with the remaining contract value in the amount of
Baht 225.86 million as follows:
30.2.1	There is a consulting service agreement in local currency with the principal contract value in the amount
of Baht 97.91 million and the remaining contract value in the amount of Baht 82.28 million.
30.2.2 There are 5 consulting service agreements in foreign currencies. The 4 agreements were made in US
dollar with the principal contract value in the amount of USD 5.311 million and the remaining contract
value in the amount of USD 3.808 million, or approximately Baht 115.03 million (using the selling rate
as at December 30, 2020 at Baht 30.2068 per USD). Another agreement was made in Vietnam Dong
with the principal contract value in the amount of VND 10,102.409 million and the remaining contract
value in the amount of VND 10,102.409 million, or approximately Baht 13.19 million (using the selling
rate as at December 30, 2020 at Baht 0.1306 per VND 100).
30.2.3	There is a company system development contract in local currency with the principal contract value in
the amount of Baht 21.87 million and the remaining contract value in the amount of Baht 15.36 million.
30.3 Letter of Credit
The Company, as a shareholder of Nam Ngiep 1 Power Company Limited, has provided the Standby Letter of
Credit (SBLC) to guarantee the Company’s equity in Nam Ngiep 1 Power Company Limited to lender with MIZUHO
BANK, LTD. BANGKOK BRANCH for 1 year (expired on August 31, 2020), which is in accordance with the conditions
specified in the shareholder support and subordination deed (SSSD). On July 31, 2020, the Company has renewed
the SBLC for 1 year from September 1, 2020 to August 31, 2021 in the amount of USD 6.438 million.
30.4 Account Agreement
On August 6, 2020, the Company has provided the Standby Letter of Credit (SBLC) to guarantee the Company’s
equity in Nam Ngiep 1 Power Company Limited to lender with MIZUHO BANK, LTD. BANGKOK BRANCH for 6
months from August 10, 2020 to February 10, 2021 in the amount of USD 5.56 million, which is in accordance with
the conditions specified in the shareholder support and subordination deed (SSSD) and Account Agreement (AA).
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31. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
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31. FINANCIAL INSTRUMENTS

31.1 นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สำำ�คััญของบริิษััทตามที่่�นิิยามอยู่่�ในมาตรฐานรายงานทางการเงิิน ประกอบด้้วย เงิินสดและ
รายการเทีียบเท่่าเงิินสด ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น เจ้้าหนี้้�การค้้า เจ้้าหนี้้�
หมุุนเวีียนอื่่�น หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าและเจ้้าหนี้้�กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน บริิษััทมีีความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทาง
การเงิินดัังกล่่าว และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงดัังนี้้�

31.1 Risk management
The Company’s significant financial instruments as defined in the Financial Reporting Standards consist
of cash and cash equivalents, trade receivables, other current receivables, other current financial assets, trade
payables, other current payables, financial lease liabilities and payables from related parties. The Company has
the risks associated with such financial instruments and has the risk management policy.

31.2 ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
บริิษััทมีีความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับอััตราดอกเบี้้�ยอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเงิินฝากสถาบัันการเงิิน สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน
ที่่�สำำ�คััญ สามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ยได้้ดัังนี้้�

31.2 Interest rate risk
The Company is exposed to interest rate risk that relates primarily to cash at banks, financial assets and financial
liabilities, the significant financial assets and financial liabilities classified by types of interest rates were as follows:

บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

236,889,085.96 40,397,006.63
5,595,235,642.67
-

1,219,424.42

1,000.00 277,287,092.59
608,226.00
608,226.00
65,718,566.36 65,718,566.36
5,595,235,642.67
3,836,415.64
35,761,072.40
-

3,836,415.64
35,761,072.40
1,219,424.42

บาท

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other current receivables
Other current financial assets
Financial liabilities
Trade payables
Other current payables
Lease liabilities

Fixed interest rates

236,889,085.96 40,397,006.63
5,595,235,642.67
-

1,219,424.42

Noninterest
bearing

Total

1,000.00 277,287,092.59
608,226.00
608,226.00
65,718,566.36 65,718,566.36
5,595,235,642.67
3,836,415.64
35,761,072.40
-

3,836,415.64
35,761,072.40
1,219,424.42

Baht

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

191,748,396.40 250,222,710.10
1,000.00 441,972,106.50
814,184.00
814,184.00
119,010,832.75 119,010,832.75
4,912,176,824.41
4,912,176,824.41
-

Floating
interest rate

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

As at December 31, 2020

รวม

2,080,239.48 2,080,239.48
32,364,336.74 32,364,336.74
1,750,630.45
1,750,630.45

As at December 31, 2019

Floating
interest rate

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other current receivables
Other current financial assets
Financial liabilities
Trade payables
Other current payables
Lease liabilities

Fixed interest rates

Noninterest
bearing

Total

191,748,396.40 250,222,710.10
1,000.00 441,972,106.50
814,184.00
814,184.00
119,010,832.75 119,010,832.75
4,912,176,824.41
4,912,176,824.41
-

2,080,239.48 2,080,239.48
32,364,336.74 32,364,336.74
1,750,630.45
1,750,630.45
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ส�ำหรับสินทรัพย์และหนสี้ นิ ทางการเงินซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบก�ำหนด (หรือวันที่มกี ารก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

มากกว่า 12 เดือน

รวม

40,397,006.63
5,595,235,642.67

-

40,397,006.63
5,595,235,642.67

0.35
0.40 - 2.12

1,219,424.42

6.275

565,513.67

653,910.75

As at December 31, 2020

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ภายใน 12 เดือน

บาท

Financial assets
Cash and cash equivalents
Other current financial assets
Financial liabilities
Financial lease liabilities

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

250,222,710.10
4,912,176,824.41
531,206.03

1,219,424.42

More than
12 months

Total

40,397,006.63
5,595,235,642.67

-

40,397,006.63
5,595,235,642.67

0.35
0.40 - 2.12

1,219,424.42

6.275

565,513.67

653,910.75

Interest rate
(% per annum)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มากกว่า 12 เดือน

Within 12 months

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 12 เดือน
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Financial assets and financial liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity
date (or the repricing date if this occurs before the maturity date). In the statement of financial position are as follows:

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
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รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

250,222,710.10
4,912,176,824.41

0.75 - 1.45
1.00 - 3.00

1,750,630.45

6.275

As at December 31, 2019

Financial assets
Cash and cash equivalents
Other current financial assets
Financial liabilities
Financial lease liabilities

Within 12 months

More than
12 months

Total

250,222,710.10
4,912,176,824.41

-

250,222,710.10
4,912,176,824.41

0.75 - 1.45
1.00 - 3.00

1,750,630.45

6.275

531,206.03

1,219,424.42

Interest rate
(% per annum)
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31.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทไม่มีการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
(ล้าน)

สิินทรััพย์์
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินปัันผลค้้างรัับจากบริิษััทร่่วม
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
ค่่าพััฒนาโครงการรอเรีียกเก็็บ
หนี้้�สิิน
เจ้้าหนี้้�ค่่าหุ้้�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

1.88

2562
(ล้าน)

สกุลเงิน

31.3 Foreign currency risk
The Company does not enter to any forward foreign exchange contracts for managing foreign exchange
risk.
As at December 31, 2020 and 2019, the Company has assets and liabilities denominated in foreign
currencies as follows:

อัตราแลกเปลี่ยน
2563

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

2562

(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)

139.22
1.41
96.92
146.50

0.80
8.36
116.62
1.23
96.92
-

เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
หยวนจีีน
ดองเวีียดนาม

29.8674
29.8674
29.8674
4.5447
0.001292

29.9767
29.9767
29.9767
29.9767
4.2558
-

161.50

161.50 เหรีียญสหรััฐอเมริิกา

30.2068

30.3313

31.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับลููกหนี้้�การค้้า ฝ่่ายบริิหารควบคุุมความเสี่่�ยงนี้้�โดยการกำำ�หนดให้้
มีีนโยบายและวิิธีกี ารในการควบคุุมสิินเชื่่อ� ที่่เ� หมาะสม นอกจากนี้้� การให้้สิินเชื่่อ� ของบริิษัทั ไม่่มีีการกระจุุกตััวเนื่่อ� งจากบริิษัทั
มีีฐานของลููกค้้าเพีียงรายเดีียวที่่เ� ป็็นกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้อ้ งกััน ดัังนั้้น� บริิษัทั จึึงไม่่คาดว่่าจะได้้รัับความเสีียหายที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญั
จากการให้้สิินเชื่่อ� จำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่บ� ริิษัทั อาจต้้องสููญเสีียจากการให้้สิินเชื่่อ�  คืือ มููลค่่าตามบััญชีีของลููกหนี้้ก� ารค้้าซึ่่ง� ได้้หััก
ด้้วยสำำ�รองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (ถ้้ามีี)
31.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่่อ� งจากสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้สิ� นิ ทางการเงิินบางส่่วนจััดอยู่่�ในประเภทระยะสั้้น�  หรืือมีีอััตราดอกเบี้้ย� ใกล้้เคีียง
กัับอััตราตลาดสกุุลเงิินบาทที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยขึ้้�นลงตามอััตราตลาด ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทจึึงประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้สิ� ินทางการเงิินดัังกล่่าวใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
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2020

2019

(Million)

(Million)

Foreign currency

Exchange rate
2020

2019

(Baht per foreign
currency)

Assets
Cash and cash equivalents
Accrued dividend income from
associates
Other current financial assets
Project development costs - for
collection
Liabilities
Share payable - related party

1.88

0.80 United States Dollar

29.8674

29.9767

139.22

8.36 United States Dollar
116.62 United States Dollar

29.8674

29.9767
29.9767

1.41
96.92
146.50

1.23 United States Dollar
96.92 Chinese Yuan
Vietnamese Dong

29.8674
4.5447
0.001292

29.9767
4.2558
-

161.50

161.50 United States Dollar

30.2068

30.3313

31.4 Credit risk
The Company exposed to credit risk primarily with respect to trade receivables. Management has a credit
policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. In addition, there were no significant
concentrations of credit risk since they has only one customer base that is a related party. Therefore, the Company
is not expected to incur any material losses from credit the maximum amount a Company may have to lose from
credit which is the book value of trade receivables deducted the allowance for expected credit loss. (if any)
31.5 Fair value of financial instruments
Since some of the financial asset and financial liabilities are short-term in nature or carrying interest at rates
close to the market interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts
presented in the statements of financial position.
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32. การจััดประเภทรายการใหม่่
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32. RECLASSIFICATION

รายการงบการเงิินของปีี 2562 บางรายการได้้จััดประเภทรายการใหม่่ให้้สอดคล้้องกัับการจััดประเภทรายการบััญชีี
ในงวดปััจจุุบััน ซึ่่�งไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไร (ขาดทุุน) หรืือส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�ได้้รายงานไว้้ การจััดประเภทรายการใหม่่
มีีดัังต่่อไปนี้้�

Certain accounts in the 2019 financial statements have been reclassified to conform to the current year’s
classification, without any effect to the previously reported profit (loss) or shareholder’s equity. The reclassifications
are as follows:

บาท

Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

Financial statements in which the equity method is applied/

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

Separate financial statements

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ลููกหนี้้หมุุ
� นเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

64,885,766.69
-

(23,048,884.20)
23,048,884.20

41,836,882.49
23,048,884.20

159,475,201.62
-

(40,464,368.87)
40,464,368.87

119,010,832.75
40,464,368.87

33. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่่�อวัันที่่� 4 มกราคม 2564 บริิษััทได้้ต่่ออายุุหลัักประกัันบััญชีี (AA) กัับ Mizuho Bank. Ltd. เป็็นเวลา 6 เดืือน ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ถึึงวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2564 วงเงิินรวมจำำ�นวน 4.81 ล้้านเหรีียญสหรััฐ และจำำ�นวนเงิิน 126.22
ล้้านบาท
34. การอนุุมััติิงบการเงิิน

งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยคณะกรรมการของบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 8 มีีนาคม 2564

(นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต)
รองกรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่อาวุุโส
รัักษาการ กรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่

Before

Reclassification

After

Reclassification

Increase (decrease)

Reclassification

64,885,766.69
-

(23,048,884.20)
23,048,884.20

41,836,882.49
23,048,884.20

159,475,201.62
-

(40,464,368.87)
40,464,368.87

119,010,832.75
40,464,368.87

Statement of financial position

As at January 1, 2019
Other current receivables
Other non-current assets
As at December 31, 2019
Other current receivables
Other non-current assets

33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On January 4, 2021, the Company had renewed the collateral security (AA) with MIZUHO BANK, LTD.
BANGKOK BRANCH for a period of 6 months from February 10, 2021 to August 10, 2021 in the total amount of
USD 4.81 million and Baht 126.22 million.
34. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors on March 8, 2021.
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ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
Audit Fee

บริษัทได้ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีสำ�หรับปีบัญชี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำ�ปี 2563 เป็นเงิน 525,000 บาท และงบการเงินฉบับคำ�แปลภาษา
อังกฤษ เป็นเงิน 35,000 บาท และสำ�หรับรายไตรมาส ไตรมาสละ 115,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 345,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 905,000 บาท

EGATi’s financial statements are audited by Dharmniti
Auditing Company Limited. For fiscal year 2020, audit fees and
expenses are THB 905,000 in total, comprising THB 525,000
for the annual audit fees, THB 35,000 for the English version
of financial statement and THB 345,000 for the review fees of
quarterly financial statements for three quarters in total or THB
115,000 for each quarter.

