ถวายอาลัย

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (EGATi)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร
VISION, MISSION AND GOALS
พันธกิจ
พัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุน ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้ประเทศไทย
สร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่องค์กร และ กฟผ.
ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ไปลงทุน

เป้าหมายองค์กร

ยุทธศาสตร์หลักของบริษทั

ระยะสั้น (1 ปี)
ผลประกอบการมีกำ�ไร เตรียมองค์กรสู่มาตรฐานสากล
โดยกำ�หนดค่าเป้าหมายไว้ดังนี้
พัฒนาโครงการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
การลงทุน/พัฒนาโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
เข้าซื้อกิจการให้ได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
พัฒนาโครงการศักยภาพให้ได้ MOU อย่างน้อย
1 โครงการในปี 2559

บริ ษั ท จะมุ่ ง มั่ น ดำ � เนิ น การให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
และเป้าหมายการดำ�เนินงานที่ตั้งไว้ ด้วยการดำ�เนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 6 ด้าน ได้แก่
1. สร้างความยั่งยืนด้านการเงิน
2. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
3. สร้ า งความมั่ น คงและเสถี ย รภาพด้ า นพลั ง งาน
ของประเทศ
4. เสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินของบริษัท
5. สร้างธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน
6. พัฒนาองค์การสู่มาตรฐานระดับสากล

ระยะกลาง (2-5 ปี)
เป็นองค์กรตามมาตรฐานสากล
เป้าหมายระยะยาว (6-10 ปี)
เป็นองค์กรชั้นนำ�ในระดับอาเซียน
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เป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับสากลเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ด้านการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
To be EGAT’s international strategic leading organization
investing in the field of power business and
its relevance in the international setting.

Mission
To develop, procure, invest including jointly invest in the power business and its relevance in
foreign countries in order to strengthen Thailand’s stability on energy.
To generate the appropriate returns and value to the Company and EGAT.
To carry out the sustainable business with respect to the Good Governance Principle under
the absolute concerns on the society, economy and environment of each country in which
the Company invests.

Goals

Main Strategies

Short - Term Goals (1 year)
The results bring profit and the organization
meets the international standards, specifically
with the following goals :
To develop the investment projects which
have been approved by the Board of Directors
for investment and development
To acquire the business that yield a return
of at least 8 percent each
To develop the potential project to reach
an MOU for at least one project in 2016

EGATi is committed to performing its task to
fulfill its vision, mission and goals with the
following 6 strategic issues :
1. Creating financial sustainability
2. Creating satisfaction for the stakeholders
3. Creating energy security and stability for
the country
4. Creating financial security of the company
5. Creating good governance for sustainability
6. Upgrading the company to the international
standards

Middle - Term Goal (2-5 years)
To become a global-standardized organization
Long - Term Goal (6-10 years)
To become a leading organization in ASEAN
VISION, MISSION AND GOALS
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สารประธานกรรมการ
MESSAGE FROM
THE CHAIRMAN

ปี พ.ศ. 2559 นับ เป็น ปีแห่ง ความสูญเสียสำ�หรับพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามิ น ทราธิ ร าช บรมนาถบพิ ต ร เสด็ จ สู่ ส วรรคาลั ย ผู้ บ ริ ห าร
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท กฟผ. อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำ � กั ด ต่ า งมี ค วามอาลั ย อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ อี ก ทั้ ง ยั ง รำ � ลึ ก
ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ พ ระองค์ ท รงทุ่ ม เทพระวรกายทรงงานอย่ า งหนั ก เพื่ อ ประชาชนชาวไทย บริ ษั ท กฟผ.
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ขอน้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริและหลักปรัชญา แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุข
ของส่วนรวม โดยปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ เพือ่ สร้างความมัน่ คงทางด้านพลังงานของประเทศ
บริ ษั ท กฟผ. อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำ � กั ด ได้ ดำ � เนิ น งานตามนโยบายของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ กฟผ. เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ มี ก ารสร้ า งงานสร้ า งรายได้ ขณะเดี ย วกั น ได้ ศึ ก ษาการลงทุ น ในเทคโนโลยี แ ละกิ จ การใหม่ ๆ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยพิจารณาทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ�ของธุรกิจไฟฟ้า
ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทุนเข้าซื้อกิจการเหมืองถ่านหิน Adaro Indonesia (AI) ในประเทศอินโดนีเซีย
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เชื้อเพลิงในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับแผน PDP ของกระทรวงพลังงาน
รวมทั้ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง กฟผ. ในการเจริ ญ เติ บ โตและสร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งาน นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ล งทุ น
ในการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ำ � ใน สปป.ลาว คื อ บริ ษั ท ไฟฟ้ า น้ำ � เงี้ ย บ 1 จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ร่ ว มทุ น
ระหว่ า ง บริ ษั ท KPIC Netherlands B.V. ของประเทศญี่ ปุ่ น Lao Holding State Enterprise (LHSE)
ของ สปป.ลาว คาดว่ า โครงการจะสามารถเดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ใ นปี 2562 ซึ่ ง ขณะนี้ ก ารดำ � เนิ น งานก่ อ สร้ า ง
เป็ น ไปตามแผนที่ว างไว้ นอกเหนื อ จากการร่ ว มทุ น กั บ บริ ษัท ข้ า งต้ น ยั ง มี ก ารพั ฒ นาโครงการอื่น ๆ ในประเทศเพื่อ นบ้ า น
เช่ น โครงการไฟฟ้า พลัง น้ำ�สาละวิน ตอนบน (มายตง) สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
กวางจิ 1 สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก หลายโครงการที่ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนการพิ จ ารณาโครงการ
เช่น โครงการเซกอง โครงการเกาะกง และโครงการสตึงมนัม เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ในการดำ � เนิ น งาน บริ ษั ท ยึ ด มั่ น การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น ทั้ ง ในประเทศไทยและประเทศที่ ไ ป
ลงทุน ในการสร้างความเจริญ ความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานของประเทศที่ ไ ปลงทุ น รวมถึ ง การเติ บ โตของบริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส
เป็นธรรม และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุ ณ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว นที่ ร่ ว มสนั บ สนุ น บริ ษั ท กฟผ. อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำ� กั ด
มาโดยตลอด และเชือ่ มัน่ ว่าการดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีส่ อดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง จะทำ�ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้เป็นอย่างดี และสามารถ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ สร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งานให้ แ ก่ ป ระเทศ ควบคู่ กั บ การดู แ ลสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ ติ บ โตไปด้ ว ยกั น ได้
เพื่อให้บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นบริษัทของไทยที่สร้างคุณค่าให้คนไทยภาคภูมิใจต่อไป
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The year 2016 was the year of great loss for the Thai people from the passing of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej. The Executives and the employees of EGAT International
Company Limited (EGATi) mourn the passing of His Majesty King Bhumibol in remembrance of his
benevolence and royal duties dedicated tirelessly to the well being of the Thai people throughout
his reign. EGATi is committed to performing its task with the utmost effort in following His Majesty’s
royal initiatives and the philosophy of sustainable development for the benefit of the Thai people
and for energy security of the county.
EGATi has operated its business in accordance with the government policy and the policy
of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) for the economic growth, employment and
income generation. In consideration of the upstream to the downstream production process of
the electricity business, EGATi has studied the investment in new technology and business for
future changes.
In 2016, EGATi has invested in the mining business of PT Adaro Indonesia (AI) to respond
to the 30-year future demand for fuel which is in line with the Power Development Plan (PDP)
of the Ministry of Energy and EGAT’s strategy in energy growth and security. Furthermore,
EGATi has invested in the hydropower plant construction in Lao People’s Democratic Republic
(Lao PDR), Nam Ngiep 1 Power Company Limited, which is a joint venture of KPIC Netherlands
B.V. of Japan and Lao Holding State Enterprise (LHSE) of Lao PDR. Presently, the construction is
proceeding according to the plan and it is expected that the project will be able to operate
commercially in 2019. Apart from the above mentioned joint venture, there are two ongoing projects
in neighboring countries namely the Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton) in Republic
of the Union of Myanmar and Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project in the Socialist Republic
of Vietnam. In addition, other investment projects are in the consideration process such as Xekong
Project, Koh Kong Project and Stung Meteuk Project, etc.
In conducting its business, EGATi adheres to the principle of mutual benefit of Thailand and
the country of investment in promoting prosperity, energy security and economic stability. EGATi
has complied with the standards on social and environmental responsibility of the country of
investment while promoting the growth of the company and benefit of stakeholders with honesty,
transparency and fairness, and giving full cooperation with the relevant inspection organizations.
On behalf of EGATi, I would like to express our gratitude to all stakeholders for their
continued support. We believe that our firm determination in business operation in accordance with the
sustainable development based on the philosophy of sufficiency economy will result in a
satisfactory achievement of the company’s goal at the national and international levels. Thus,
EGATi will be able to carry out its mission in reinforcing the security of energy as well as social
responsibility to promote its sustainable growth and to become a Thai company which delivers
the value for the Thai people to be proud of.

(นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์)
ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

(Signed) (Mr. Kornrasit Pakchotanon)
Chairman, EGAT International Co., Ltd.

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

REPORT OF THE AUDIT AND
RISK MANAGEMENT COMMITTEE
บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง โดยกำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการกำ�กับดูแล
ด้านการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 4 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

นางสาวรสา		กาญจนสาย		ประธานกรรมการ
นางสาวนันธิกา		ทังสุพานิช		กรรมการ
นายสืบพงษ์		บูรณศิรินทร์		กรรมการ
นายชาติชาย		โรจนรัตนางกูร		กรรมการ

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เลขานุการด้านการตรวจสอบ และผู้จัดการส่วนแผนธุรกิจ ทำ�หน้าที่
เลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยง
ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน รวมทั้งสิ้น
12 ครั้ง ในการประชุมจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานข้อมูลและตอบข้อซักถามตามวาระการประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชี (สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน: สตง.)
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง
และรอบคอบ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และเชือ่ มัน่ ได้วา่ การตรวจสอบภายในและบริหารความเสีย่ ง
ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐาน โดยจะมีการจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และรายปี ซึ่งการดำ�เนินงานจะเป็นการช่วยคณะกรรมการบริษัท
รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การจัดทำ�รายงานทางการเงิน
และการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในปี 2559 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายใน และการกำ�กับดูแลที่ดี มีประสิทธิผล รายงานทางการเงินแสดงผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การดำ�เนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ อย่างเป็นอิสระ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานเป็นไปโดยเกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(นางสาวรสา กาญจนสาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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The Audit and Risk Management Committee has been appointed to be responsible for
supervising the operation in auditing and in risk management. The Committee consists of
4 members as follows :
1.
2.
3.
4.

Miss Rasa 		Kanchanasai			Chairman
Miss Nantika
Thangsuphanich		
Member
Mr. Seubphong
Buranasirin			
Member
Mr. Chartchai
Rojanaratanangkule		
Member

The Assistant Vice President of Internal Audit Department acts as the Audit
Secretary and the Assistant Vice President of Corporate Planning Department acts as
Risk Management Secretary.
In 2016, the Audit and Risk Management Committee had a total of 12 monthly
meetings. Relevant persons such as the Executives of EGATi and the auditor of the Office
of the Auditor General of Thailand were invited to attend the meeting to give information
and answer the questions which the Committee may have on the subject on agenda.
The Audit and Risk Management Committee has performed its duty as assigned by
the Board of Directors with their knowledge, capabilities and due care. The Committee is
confident that the internal audit and risk management of the company has conformed
to the standards. The quarterly and annual reports of the Audit and Risk Management
Committee have been prepared and submitted to the Board of Directors. The reports
will assist the Board of Directors in the supervision of the operation as well as the risk
management, internal control system, preparation of the financial reports and the
compliance with regulation and policy of the company.
The Audit and Risk Management Committee agreed that in 2016, EGATi has possessed
an effective supervision, risk management and internal control system, and a financial report
which has manifested the operational results and financial position based on the generally
accepted accounting principles. The business operation of the company has been conducted
in accordance with relevant law, regulation and policy. The Audit and Risk Management
Committee has given comments and suggestions independently so that the operation of
the company gives maximum benefits to all stakeholders.

(Signed) (Miss Rasa Kanchanasai)
Chairman of the Audit and Risk Management Committee
REPORT OF THE AUDIT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

NATURE OF BUSINESS

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่อนุมัติจัดตั้งบริษัท คือ “เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐในการ
กระจายแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ช่วยให้ต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าในประเทศมีเสถียรภาพ รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมนโยบายและความร่วมมือในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้า เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน
ต่ อ ไป” เมือ่ ผนวกรวมกับสถานภาพการเป็นบริษทั ในเครือของ กฟผ. บริษทั จึงยึดถือภารกิจในการแสวงหาแหล่งพลังงาน
ราคาถูก มีเสถียรภาพและสะอาดเป็นอันดับแรก โดยให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินกิจการด้านพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน
ซึง่ มีพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ�และถ่านหินเป็นหลัก และกำ�หนดขอบเขตการลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้าน หรือ กลุม่ ประเทศ CLMV
(Cambodia, Laos PDR, Myanmar and Vietnam) ซึ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานในประเทศเหล่านี้
โดยส่วนใหญ่เป็นของภาครัฐ ลักษณะการร่วมทุนจึงเป็นการดำ�เนินการกับภาครัฐเป็นหลักและมีผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพ
รายอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย
นอกเหนือจากนี้ เพื่อรองรับพันธกิจด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะแสวงหาโอกาสในการลงทุนกิจการ
ด้านพลังงานในประเทศต่าง ๆ ที่กำ�ลังเติบโตและมีศักยภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และ กฟผ.
ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMV ยังคงเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพตรงตามเป้าหมายของบริษัท
บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาโอกาสทางธุ ร กิ จ พลั ง งาน ตั้ ง แต่ ก ารได้ ม าของเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า จนถึ ง ผู้ บ ริ โ ภค
(End user) ประกอบด้วย เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจำ�หน่าย รวมถึงธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น ธุรกิจด้านใยแก้วนำ�แสงสำ�หรับการสื่อสาร และธุรกิจด้านเดินเครื่องบำ�รุงรักษา เป็นต้น
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In accordance with the resolution of the National Commission on Energy Policy (NCEP)
in establishing the EGAT International Co., Ltd. (EGATi) which states that “To promote the
government policy in diversifying the source of fuels for electricity generation to maintain
the stability of the cost of electricity and to promote the policy and cooperation in the
sustainable development of electricity system as well as economic and social development
in ASEAN” coupled with the fact that EGATi is an affiliate of EGAT, the primary mission
of EGATi is to search for an inexpensive, stable and clean power sources. EGATi gives
priority to the energy business in neighboring countries which are mainly hydropower and
coal-fired energy and limits the scope of investment in neighboring countries or CLMV
countries (Cambodia, Laos PDR, Myanmar and Vietnam) the majority of which the
structure of power industry is governmental. The joint venture is mainly with the
governmental agencies with participation of other potential organizations.
Moreover, in order to support the continuous growth of the company, EGATi will seek
an investment opportunity in the power business in other countries which are growing and
have potential to give the return on investment, and create value to EGATi and EGAT. The
CLMV countries which have desirable potential are still the target countries of EGATi.
In this connection, EGATi has considered the investment opportunity in electricity
generation process from the acquisition of fuel to the end users which comprises
acquisition of fuel, electricity generation, transmission system, distribution system
including related business such as fiber optics business for communication, operation and
maintenance business, etc.
NATURE OF BUSINESS
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเสด็จเปดเขื่อนอุบลรัตน
14 มีนาคม พ.ศ. 2509
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ผลการดำ�เนินงาน
OPERATIONS

1

การดำ�เนินการโครงการตามแผนการลงทุนในปี 2559
The implementation of the projects in accordance
with the investment plan of 2016

บริษัท ไฟฟ้าน้ำ�เงี้ยบ 1 จำ�กัด
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

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

บริษัท ไฟฟ้าน้ำ�เงี้ยบ 1 จำ�กัด (NNP1PC) ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�น้ำ�เงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้ บริษัท KPIC Netherlands B.V. ร้อยละ 45 บริษัท EGATi ร้อยละ 30
และบริษัท Lao Holding State Enterprise (LHSE) ร้อยละ 25

ลักษณะโครงการ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�น้ำ�เงี้ยบ 1 ตั้งอยู่บนแม่น้ำ�เงี้ยบ แขวงบอลิคำ�ไซ ตอนกลางของ สปป.ลาว ห่างจาก
เมื อ งหลวงเวี ย งจั น ทน์ ไ ปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประมาณ 145 กิ โ ลเมตร ขนาดกำ � ลั ง ผลิ ต 289
เมกะวั ต ต์ (กำ � ลั ง ผลิ ต ส่ ว นของบริ ษั ท 86.7 เมกะวั ต ต์ ) ประกอบด้ ว ย เขื่ อ นหลั ก ซึ่ ง เป็ น เขื่ อ นคอนกรี ต บดอั ด
มีกำ�ลังผลิต 269 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 1,490 ล้านหน่วย ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบส่งไฟฟ้า
230 กิโลโวลต์ ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบง และส่งต่อเข้าประเทศไทยผ่านทางระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์
เข้าสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 เพื่อขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย โดยทำ�สัญญาขายไฟฟ้า (Power Purchase
Agreement: PPA) กับ กฟผ. และเขื่อนควบคุมท้ายน้ำ� กำ�ลังผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
ปีละ 122 ล้านหน่วย เชือ่ มต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากซัน ของการไฟฟ้าลาว
(Electricite du Laos: EDL) โดยทำ�สัญญา PPA กับ EDL ทั้งนี้ โครงการมีกำ�หนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
พ.ศ. 2562 ราคาโครงการประมาณ 30,800 ล้านบาท เงินลงทุนในส่วนของบริษัท 2,679 ล้านบาท
ความก้าวหน้าโครงการในปี 2559
1. งานก่อสร้าง ในปี 2559
• ได้ดำ�เนินการขุดเปิดฐานรากเขื่อนหลักแล้วเสร็จ
• งานถมบดอัดงาน RCC (Roller CompactedConcrete) ของเขือ่ นหลักได้ปริมาณรวมสะสม 703,931 ลบ.ม.
• ส่วนเขื่อนรองได้ก่อสร้าง Coffer Dam ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ�เงี้ยบ เพื่อผันน้ำ�ผ่านช่องระบายน้ำ�และติดตั้ง
เครื่องกว้านบานระบายแล้วเสร็จ
• เริ่มงานโครงสร้างฝายน้ำ�ล้นของเขื่อนรอง
• งานก่อสร้างโดยรวมมีผลงานก่อสร้างสะสมรวมร้อยละ 61.44 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 1.14
2. งานโยกย้ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้มีการพัฒนาที่ทำ�กิน ก่อสร้างถนน สะพาน บ้าน พร้อมระบบ
สาธารณูปโภคในระยะที่ 1 แล้วเสร็จ และได้โยกย้ายประชาชนจำ�นวน 24 ครัวเรือน เข้ามายังพืน้ ทีร่ องรับห้วยสูบ
16
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Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC) in Lao PDR has been established to implement
the Nam Ngiep 1 Hydropower Project in Lao PDR. The shareholding ratio of the joint venture
is KPIC Netherlands B.V. 45%, EGATi 30% and Lao Holding State Enterprise (LHSE) 25%.
Project Description
The Nam Ngiep 1 Hydropower Project is located on the bank of Ngiep River in Bolikhamxai
Province in the middle part of Lao PDR at approximately 145 kilometers northeastern of Vientiane.
The power plant has the generating capacity of 289 MW (the generating capacity of EGATi is
86.7 MW). The project consists of a roller compacted concrete (RCC) dam with a capacity of 269
MW which can generate an average amount of electricity of 1,490 million units per year. The
electricity generated will be sent through the 230 kV transmission lines to Na Bong Substation
and to Thailand via the 500 kV transmission lines to Udon Thani 3 Substation. The electricity
will be sold to the EGAT under the Power Purchase Agreement (PPA). The other component of
the power plant is the downstream control dam of the installed capacity of 20 MW which can
generate an average amount of electricity of 122 million units per year. Under the PPA with the
Electricite’ du Laos (EDL), the sold electricity will be sent through the 115 kV transmission lines
to Pak San Substation of EDL.
The commercial operation date (COD) of the Nam Ngiep 1 Hydropower Project is scheduled
in 2019. The project costs approximately 30,800 million Baht and the investment cost on the
part of EGATi is 2,679 million Baht.
Progress of the Project in 2016
1. Construction work in 2016
For the main dam,

• The excavation work for the foundation has been completed.
• The cumulative amount of 703,931 cubic meter of the work concerning the roller
compacted concrete (RCC) has been conducted.

For the downstream dam,

• Cofferdam has been constructed on the right bank of Ngiep River to pump water through
the channel of the dam. The bulkhead gate has been installed.
• The construction of the spillway has been started.
• The overall construction work was completed cumulatively by 61.44% which was
1.14% earlier than the schedule.

2. Evacuation of the people from the area affected by the project
The first phase of land development, construction of roads, bridges, houses and public
utilities system has been completed. The affected 24 families have been moved to Houay
Soup area.

OPERATIONS
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AdaroIndonesia
Indonesia
บริบริ
ษัทษัทAdaro
สาธารณรั
นโดนี
สาธารณรั
ฐอิฐนอิโดนี
เซีเยซีย

PT. Adaro Indonesia (AI), Republic
ofRepublic
Indonesiaof Indonesia

ลักษณะโครงการ
บริษัท Adaro Indonesia (AI) เป็นบริษัทผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เหมืองถ่านหินอยูใ่ นเกาะกาลิมนั ตันตอนใต้ โดยมีปริมาณถ่านหินทีท่ ำ�เหมืองได้ประมาณ 972 ล้านตัน (ข้อมูลปี 2559)
ถ่านหินของบริษทั AI มีคา่ ความร้อน (Calorific Value : GAR) ประมาณ 4,000 - 5,000 กิโลแคลอรีตอ่ กิโลกรัม
ซึ่ ง มี ชื่ อ เรี ย กในตลาดถ่ า นหิ น ว่ า Envirocoal เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณขี้ เ ถ้ า (Ash) และกำ � มะถั น (Sulphur) ต่ำ �
จึงมีความนิยมนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็นที่ต้องการใน ยุโรป เอเชีย และอเมริกา
EGATi เข้าซื้อหุ้นบริษัท AI ในสัดส่วน ร้อยละ 11.53 เพื่อให้ EGATi มีรายได้ทันทีที่ลงทุน นอกจากนั้น
ยังเป็นการจัดหาแหล่งถ่านหินสำ�รองให้กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินของ EGATi ในอนาคต ด้วยเงินลงทุน
ของ EGATi 11,450 ล้านบาท (325 ล้านเหรียญ สรอ. ที่อัตราแลกเปลี่ยน 36 บาทต่อ สรอ.)
ผลการดำ�เนินงานตามแผนการลงทุนปี 2559
EGATi ลงทุนซื้อหุ้นเหมืองถ่านหินของ AI ได้ตามแผนงาน และได้รับเงินปันผลจาก บริษัท AI ตั้งแต่ปี 2559
เป็นต้นไป ในปี 2560 บริษทั AI มีแผนการผลิตถ่านหินประมาณ 50 ล้านตัน ที่ Average Stripping Ratio 4.98
คุณภาพถ่านหินที่ผลิตได้แบ่งตามค่าความร้อน ได้แก่ Kcal/Kg (gar) 4,900 4,700 4,200 และ 4,000 ถ่านหิน
ทั้งหมดมีค่ากำ�มะถันต่ำ� (Total Sulphur) ร้อยละ 0.1 - 0.2 และมีขี้เถ้า (Ash) ร้อยละ 2.75 - 3.5
ในปี 2560 บริษัท AI มีงานด้าน CSR จำ�นวน 5 โครงการ แบ่งออกเป็น
1. โครงการด้านเศรษฐกิจของชุมชน (Economics Program) ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาชุมชน เช่น การให้ความรูใ้ นการประกอบอาชีพให้แก่ผปู้ ระกอบการรายย่อย ได้แก่ กลุม่ ชาวไร่ชาวนา
กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มชาวประมง
2. โครงการด้านการศึกษาของชุมชน (Education Program) ประกอบด้วย กิจกรรมให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ใช้ในการศึกษา
3. โครงการด้านสุขภาพของชุมชน (Health Program) ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำ�สะอาดให้แก่
ชุมชน พัฒนาโครงสร้างด้านสุขภาพ ดูแลและปรับปรุงสุขภาพของแม่และเด็ก และการรักษาโรคต้อกระจกตา
4. โครงการด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural Program) ประกอบด้วย กิจกรรมก่อสร้าง
สิ่งอำ�นวยความสะดวกทางด้านศาสนา พัฒนาด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น และพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
5. โครงการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน (Environmental Program) ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลมาทำ�เป็นปุ๋ย

18

ผลการดำ�เนินงาน

ANNUAL REPORT 2016

Project Description
PT. Adaro Indonesia (AI) is the second largest coal mining operation of Indonesia. The AI’s
concession is in South Kalimantan. The amount of coal reserve is approximately 972 million ton
(Mt) (as of 2016). The coal produced by AI has a calorific value (GAR) of approximately between
4,000-5,000 Kcal/kg, which is known in the coal market as “Envirocoal”. As it has low ash and low
sulfur, the coal is commonly used as fuel in the power generation and is well received in Europe,
Asia and the United States of America.
EGATi has invested in the shares of AI by 11.53% which amounts to 11,450 million Baht
(equivalent to 325 million US dollar at the exchange rate of 36 Baht for 1 US dollar) to obtain
an immediate income on the investment. Moreover, this investment can provide a coal reserve for
the future coal-fired power plants of EGATi.
Progress of the Project in 2016
The investment in AI has proceeded according to the plan and EGATi has received the
dividend from AI since 2016. The production plan of AI is approximately 50 million ton at the
average stripping ratio of 4.98. The quality of the coal is divided according to its calorific value
(gar), 4,900 Kcal/Kg (gar), 4,700 Kcal/Kg (gar), 4,200 Kcal/Kg (gar) and 4,000 Kcal/Kg (gar). All
coal has low total sulfur of 0.1%-0.2% and ash of 2.75%-3.5%.
In 2017, PT. Adaro Indonesia has 5 CSR projects as follows
1. Economics Program The development of local economy by improving the livelihood such
as capacity building for small entrepreneurs, farmers, livestock farmers, fisheries and plantation
2. Educational Program Providing scholarship for bachelor degree, development of
educational facilities, development of community education
3. Health Program Providing access to clean water for the community, health
infrastructures development, improvement of mother and child health, treatment of cataract
blindness
4. Social Cultural Program Construction of religious facilities, cultural and economic
development of indigenous communities, development of cultural and eco-tourism
5. Environmental Program Establishment of school-based environment, providing
knowledge on how to make use of waste as fertilizer

OPERATIONS
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ความเสี่ยงจากการลงทุน
1. ราคาถ่านหินต่ำ�กว่าที่ประมาณการ 									
ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีความผันผวน เปลีย่ นแปลงตามตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย
ซึ่งเป็นผู้นำ�เข้าถ่านหินรายใหญ่										
การบริหารความเสี่ยง
1.1 ทำ�สัญญาระยะยาว (long-term contract) แบ่งเป็น fixed prices และ index linked prices
โดยที่สัญญา fixed price จะทำ�เป็นรายไตรมาส หรือรายปี
1.2 EGATi ติดตามผลการดำ�เนินงานทุกไตรมาส ผ่าน Board of Commissioner
2. ไม่มกี ารแก้ไข และการต่อสัญญาสัมปทาน (Coal Contract of Work: CCOW) กับรัฐบาลอินโดนีเซีย
มีความไม่แน่นอนว่าบริษัท AI จะได้รับการต่อ CCOW หรือไม่หลังจากหมดอายุในปี 2565
การบริหารความเสี่ยง
บริษัท AI ประสานงานกับ Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) อย่างใกล้ชิด
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Risk in the Investment
1. The coal price is lower than the estimated price. 						
The global price of coal fluctuates and changes according to the market in China and India
which are the major importers.									
Risk Management
1.1 Making a long-term contract consisting of fixed prices and index linked prices.
The fixed price contract will be made quarterly or annually.
1.2 EGATi monitors the result of the operation quarterly via the Board of
Commissioner
2. There is no amendment or extension of the Coal Contract of Work (CCOW) with the
government of Indonesia. 									
It is uncertain whether AI will continue to have the CCOW after the termination of the
present contract in 2022.
Risk Management									
AI has a close cooperation with the Ministry of Energy and Mineral Resources
(MEMR) of Indonesia.
OPERATIONS
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project,
The Socialist Republic of Vietnam

ลักษณะโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเชื้อเพลิงถ่านหินนำ�เข้า ตั้งอยู่ที่โครงการ
ศูนย์พลังงานไฟฟ้า จังหวัดกวางจิ อำ�เภอไห่ลาง ทางตอนใต้ของจังหวัดกวางจิ ตอนกลางของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ห่างจากเมืองดงห่า ไปทางทิศใต้ประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากเมืองเว้ ไปทางทิศเหนือ
ขนาดกำ�ลังผลิตติดตั้ง 2x660 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยี Ultra-Supercritical (USC) มีประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งาน 30 ปี ประมาณร้อยละ 42.41 (Gross plant efficiency-HHV)
โครงการจะทำ�สัญญาขายไฟฟ้าทั้งหมดให้กับ Vietnam Electricity (EVN) โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูก
เชือ่ มต่อกับระบบไฟฟ้าหลักของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (National Grid System) ทีส่ ถานีไฟฟ้าแรงสูงกวางจิ
โดยผ่านสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ วงจรคู่ เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยทั้งสถานีไฟฟ้าและสายส่ง
ไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ EVN จะเป็นผู้รับผิดชอบลงทุน และก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
กวางจิ 1 ได้รบั การบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำ�ลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลเวียดนามเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำ�หนดจ่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ Unit-1 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 และ Unit-2 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ราคาโครงการ
ประมาณ 81,750 ล้านบาท เงินลงทุนในส่วนของบริษัท 9,810 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้ บริษัท EGATi ร้อยละ 40 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) (EGCO)
ร้อยละ 30 และ บริษัท Kyushu Electric Power co., INC. (Kyushu) ร้อยละ 30
ผลการดำ�เนินงานตามแผนการลงทุนปี 2559
1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ทำ�หนังสือแจ้งต่อ General Directorate of Energy เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี USC และขอนำ�ส่งรายงานฉบับแก้ไข ภายในเดือนพฤษภาคม 2559
พร้อมทั้งเสนอขอปรับขนาดกำ�ลังการผลิตสุทธิ (Net Output) เพิ่มเป็น 1,220 เมกะวัตต์ (2x610
เมกะวัตต์)
2. วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์) อนุมัติ
ในหลักการการลงทุนในโครงการกวางจิ 1 โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40
3. วันที่ 10 มิถนุ ายน 2559 EGCO Kyushu และบริษทั ได้ลงนามใน Joint Development Agreement
(JDA) เพื่อร่วมกันลงทุนและพัฒนาโครงการ โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ส่วน EGCO และ
Kyushu มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันคือร้อยละ 30 รวมทั้งบริษัทได้ลงนาม MOU ฉบับประกอบ JDA
กับ EGCO และ Kyushu ตามลำ�ดับ
4. วันที่ 23 มิถุนายน 2559 บริษัทออกหนังสือเพื่อนำ�ส่ง FS/EIA Report ของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนกวางจิ 1 ฉบับใหม่ ซึง่ เปลีย่ นเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าเป็น USC ต่อ Ministry of Industry
and Trade (MOIT)
5. วันที่ 14 ตุลาคม 2559 Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE)
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ได้อนุมัติ EIA Report ฉบับปรับปรุงเนื้อหาตามเทคโนโลยี USC
6. วันที่ 7 ธันวาคม 2559 MOIT สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ได้อนุมัติ FS Report ฉบับปรับปรุงเนื้อหา
ตามเทคโนโลยี USC
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Project Description
Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project is the thermal power plant using imported coal
as fuel. It is located at the Quang Tri Electricity Power Center Project in Hai Lang which is in
the southern part of Quang Tri Province. Quang Tri is a province situated in the middle part of
Vietnam and is approximately 21 kilometers from the South of Dong Ha and from the north of Hue.
Quang Tri 1 Thermal Power Plant has an installed capacity of 2x660 MW using
ultra-supercritical (USC) technology which has the gross plant efficiency (HHV) of 42.41% for an
average of 30-year operation. All electricity generated by Quang Tri 1 Thermal Power Plant will
be sold to the Vietnam Electricity (EVN) under the PPA and will be sent through the double-circuit
500 kV transmission lines for the distance of approximately 25 kilometers to be connected with
the Vietnam national grid system at Quang Tri Substation. EVN will be responsible for the cost
and the construction of the substation and 500 kV transmission lines.
Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project has been included in the Power Development Plan
of the Vietnamese government. The COD of Unit 1 and 2 will be in July 2023 and January 2024
respectively. The project cost is approximately 81,750 million Baht and the investment of EGATi
is 9,810 million Baht.
The ratio of shareholding of the joint venture is as follows: EGATi 40%, Electricity Generating
Plc. (EGCO) 30% and Kyushu Electric Power Co. Inc. (Kyushu) 30%.
Progress of the Project in 2016
1. 9 February 2016 - EGATi has informed the Vietnamese General Directorate of Energy
concerning a study of the appropriateness of the use of USC technology and that EGATi
will submit the amended report within May 2016 together with a proposal to increase
the net output to 1,220 MW (2x610 MW).
2. 16 May 2016 – Minister of Energy (General Anantaporn Kanjanarat) approved in
principle the investment of EGATi in Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project with the
shareholding of 40%.
3. 10 June 2016 – All shareholders comprising EGCO, Kyushu and EGATi signed the Joint
Development Agreement (JDA). EGATi holds 40% of the shares while EGCO and Kyushu
hold the same amount of shares, each of 30%. EGATi signed the MOU complementing
to the Joint Development Agreement with EGCO and Kyushu.
4. 23 June 2016 – EGATi submitted the amended FS/EIA Report of Quang Tri 1 Thermal
Power Plant Project to the Ministry of Industry and Trade (MOIT) of Vietnam concerning
the change of technology to be used in Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project to be
USC technology.
5. 14 October 2016 – Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) of Vietnam
gave approval to the amended EIA Report with the use of USC technology.
6. 7 December 2016 - MOIT of Vietnam gave approval to the amended EIA Report with
the use of USC technology
OPERATIONS
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�สาละวินตอนบน (มายตง)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

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

ลักษณะโครงการ
เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� ตั้งอยู่ทางตอนบนของแม่น้ำ�สาละวิน เมืองมายตง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ห่างจากชายแดนไทย – เมียนมา ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประมาณ 120 กิโลเมตร หรือ ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ประมาณ 246 กิโลเมตร ขนาดกำ�ลังผลิตทั้งหมด 2,650 เมกะวัตต์ โดยประมาณ (กำ�ลังผลิตส่วนของบริษัท 795
เมกะวัตต์) ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 13,196 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ราคาโครงการประมาณ 220,500
ล้านบาท กำ�หนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2571 - 2573 ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ร้อยละ 90 และส่งไฟฟ้า
ให้เปล่ากับรัฐบาลเมียนมาร้อยละ 10
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ร่วมทุน มีดงั นี้ EGATi ร้อยละ 30 Chinese Consortium (CSC) (จีน) ร้อยละ 56
Department of Hydropower Planning (DHPP) (เมียนมา) ร้อยละ 10 และ International Group of
Entrepreneurs Company (IGOEC) (เมียนมา) ร้อยละ 4 ประมาณการเงินลงทุนของบริษัท ในส่วนเงินร่วมทุน
โดยประมาณ 19,674 ล้านบาท
ผลการดำ�เนินงานตามแผนการลงทุนปี 2559
1. มกราคม 2559 ผูพ
้ ฒ
ั นาโครงการนำ�เสนอ Project Formulation แก่ Ministry of Electric Power
(MOEP) โดยเสนอการพัฒนาแบบ Two-Cascade Scheme ซึ่งประกอบด้วย เขื่อนล่าง (เขื่อนมายตง)
และเขื่อนบน (เขื่อนวังกัน) เพื่อลดผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. กุมภาพันธ์ 2559 MOEP โดย Department of Electric Power Planning (DEPP) ให้ผู้พัฒนา
จัดทำ� Feasibility Study Report โดยที่ความสูงของเขื่อนต้องไม่เกิน 133 เมตร และกำ�หนดให้ไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากโครงการทั้งหมดจะถูกรับซื้อโดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
3. มีนาคม 2559 ผู้พัฒนาโครงการได้นำ�ส่ง Project Formulation Report แก่ MOEP โดยเสนอรูป
แบบ Two-Cascade Scheme โดยที่เขื่อนมายตงมีระดับเก็บกัก 315 ม.รทก. (เขื่อนสูง 156 เมตร
กำ�ลังผลิตติดตั้ง 3,750 เมกะวัตต์)
4. สิงหาคม 2559 ทางการเมียนมาเสนอให้ยอมรับเขื่อนที่ระดับเก็บกัก 280 ม.รทก. ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (เขื่อนสูง 123 เมตร กำ�ลังผลิตติดตั้ง 2,300 เมกะวัตต์)
5. ตุลาคม 2559 ผู้พัฒนาโครงการเจรจาต่อรองโดยเสนอทางเลือกเพิ่มเติมที่ระดับเก็บกัก 300 ม.รทก. และ
290 ม.รทก. ซึ่งทางการเมียนมายอมรับว่าระดับ 280 ม.รทก. ไม่เหมาะสมต่อการลงทุน ส่วนระดับ 315
ม.รทก. นั้นมีผลกระทบมากเกินไป โดยจะนำ�ข้อมูลเสนอรัฐมนตรี Ministry of Electricity and energy
(MOEE) พิจารณาอนุมัติ Project Formulation ต่อไป และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประสงค์
ที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการมายตงอย่างน้อยร้อยละ 50 (รวมไฟฟรีร้อยละ 10)

24

ผลการดำ�เนินงาน

ANNUAL REPORT 2016

Project Description
The Hydropower Project is located on the upper Thanlwin River in the Mong Ton town
in Shan State of Myanmar. The project site is at a distance of 120 kilometer from the
Thai-Myanmar border at Chiang Dao District in Chiang Mai Province or approximately 246
kilometer from Mae Sai District in Chiang Rai Province. The power plant has a total installed capacity of
approximately 2,650 MW (795 MW on the part of EGATi) and can generate electricity of approximately
13,196 million kWh per year. The project costs approximately 220,500 million Baht. The COD is
scheduled in 2028 – 2030. 90% of the generated electricity will be sold to EGAT and the rest
will be supplied free of charge to the Myanmar government.
The shareholding ratio is as follows: EGATi 30%, Chinese Consortium (CSC) of China
56%, Department of Hydropower Planning (DHPP) of Myanmar 10% and International Group of
Entrepreneurs Company (IGOEC) of Myanmar 4%. The investment of EGATi in the Project amounts
to approximately 19,674 million Baht.
Progress of the Project in 2016
1. January 2016 - The project formulation report was proposed to the Ministry of
Electric Power (MOEP) of Myanmar. To reduce the social and environmental impact, the
project will be developed as two-cascade scheme comprising Lower Dam (Mong Ton) and
Upper Dam (Wangan).
2. February 2016 – A feasibility study report was requested by the Department of Electric
Power Planning (DEPP) on behalf of the MOEP of Myanmar. It is required that the dam’s
height must not exceed 133 meters and that all electricity generated by the project will
be sold to Myanmar.
3. March 2016 –The project formulation report on two-cascade scheme was submitted
to the MOEP. Mong Ton Dam will have the storage level of 315 meters (Above Mean
Sea-Level). (The height of the dam is 156 meters with an installed capacity of 3,750 MW).
4. August 2016 – Myanmar authority proposed the storage level of 280 meters (Above
Mean Sea-Level) which will have the least environmental impact. (The height of the dam
is 123 meters with an installed capacity of 2,300 MW).
5. October 2016 – Negotiation was made between the project developer and the Myanmar
authority. An additional alternative was proposed for the storage level of 300 meters
(Above Mean Sea-Level) and 290 meters (Above Mean Sea-Level). The Myanmar
authority was of the view that the level of 280 meters (Above Mean Sea-Level) was not
appropriate for the investment whereas the level of 315 meters (Above Mean Sea-Level)
had too much impact. The information will be submitted to the Ministry of Electricity and
Energy (MOEE) for consideration and approval of the project formulation. 			
Myanmar also informed project developer that Myanmar would purchase electricity
from the Mong Ton Project at least 50% (including 10% free of charge).
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5

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�ฮัจยี (Hutgyi)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Hutgyi Hydropower Project,
Republic of the Union of Myanmar

ลักษณะโครงการ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�ฮัจยี ตัง้ อยูบ่ ริเวณตอนใต้ของแม่น้ำ�สาละวิน จังหวัดผาอัน รัฐคะหยิน่ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เมียนมา ขนาดกำ�ลังผลิตทั้งหมด 1,360 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 7,325 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ร้อยละ 90 และส่งไฟฟ้าให้เปล่ากับรัฐบาลเมียนมาร้อยละ 10 กำ�หนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในปี พ.ศ. 2567 ราคาโครงการประมาณ 106,120 ล้านบาท เงินลงทุนในส่วนของบริษัท 11,620 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดยประมาณ Sinohydro (จีน) ร้อยละ 50.50 EGATi ร้อยละ 36.50
DHPP ร้อยละ 10 และ IGOEC ร้อยละ 3
ผลการดำ�เนินงานตามแผนการลงทุนปี 2559
หลังจากมีการลงนาม MOA กับรัฐบาลเมียนมาเมื่อปี 2553 ผู้พัฒนาโครงการได้ชะลอการพัฒนาโครงการ
มาตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ ทำ�ให้ไม่สามารถเข้าดำ�เนินงานในพื้นที่ได้

26

ผลการดำ�เนินงาน

ANNUAL REPORT 2016

Project Description
The Hutgyi Hydropower Project is located on the southern part of Thanlwin River in
Hpa-An City, Kayin State in Myanmar. Hutgyi Hydropower Project has a total installed capacity
of 1,360 MW and can produce electricity of approximately 7,325 million kWh. 90% of
the generated electricity will be sold to EGAT and the rest 10% will be supplied free of charge
to the Myanmar government. The COD is scheduled in 2024. The project costs approximately
106,120 million Baht. The investment of EGATi is 11,620 million Baht.
The approximate shareholding ratio in the joint venture is Sinohydro (China) 50.50%,
EGATi 36.50%, Department of Hydropower Planning (DHPP) 10% and International Group of
Entrepreneurs Company (IGOEC) 3%.
Progress of the Project in 2016
After the MOA signing with the Myanmar government in 2010, the project development
has been delayed since 2014 due to the unrest among the minorities which has resulted in the
problem of accessing to the project site.
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเสด็จโรงไฟฟาพระนครเหนือ
08 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
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วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
ANALYSIS OF OPERATING RESULTS
AND FINANCIAL POSITION
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน (งบเฉพาะกิจการ)
2559

2558

2557

2556

2555

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้

467.90

91.99

53.28

104.92

8.23

หักค่าใช้จ่าย

215.29

162.80

186.01

171.58

120.05

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนกำ�ไร
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
และภาษีเงินได้

252.61

(70.81)

(132.73)

(66.66)

(111.82)

กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลก
เปลี่ยน

(21.56)

166.09

22.18

(0.09)

-

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

231.05

95.28

(110.55)

(66.75)

(111.82)

หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

23.69

-

-

-

-

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

207.36

95.28

(110.55)

(66.75)

(111.82)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255X (หน่วย: ล้านบาท)
12,076.04

5,831.70

4,337.32

2,881.82

189.58

115.09

65.61

412.50

100.44

79.46

11,960.95

5,766.09

3,924.82

2,781.38

110.12

ROA (%)

2.32

1.87

ROE (%)

2.34

1.97

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
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Financial information (Separate Financial Statement)
2016

2015

2014

2013

2012

Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2016
(million Baht)
Revenue

467.90

91.99

53.28

104.92

8.23

Deduct Expenses

215.29

162.80

186.01

171.58

120.05

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

252.61

(70.81)

(132.73)

(66.66)

(111.82)

Profit (Loss) from foreign
exchange rate

(21.56)

166.09

22.18

(0.09)

-

Profit (Loss) before
income tax

231.05

95.28

(110.55)

(66.75)

(111.82)

Deduct Income tax
expense

23.69

-

-

-

-

Profit (Loss) for the year

207.36

95.28

(110.55)

(66.75)

(111.82)

Statement of financial position as at December 31, 2016 (million Baht)
12,076.04

5,831.70

4,337.32

2,881.82

189.58

115.09

65.61

412.50

100.44

79.46

11,960.95

5,766.09

3,924.82

2,781.38

110.12

ROA (%)

2.32

1.87

ROE (%)

2.34

1.97

Assets
Liabilities
Shareholders’ Equity
Financial Ratio
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รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2559
บริษทั มีรายได้จำ�นวน 467.90 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยจำ�นวน 215.29 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น จำ�นวน
21.56 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำ�นวน 23.69 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไรจำ�นวน 207.36
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 112.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 117.63 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายได้จำ�นวน 467.90 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากเงินปันผล 403.13 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยรับ
51.96 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ จำ�นวน 12.68 ล้านบาท และรายได้อื่นจำ�นวน 0.13 ล้านบาท
- ค่าใช้จา่ ยจำ�นวน 215.29 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจำ�นวน 203.91 ล้านบาท และต้นทุน
การให้บริการจำ�นวน 11.38 ล้านบาท
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 12,076.04 ล้านบาท หนี้สินรวมจำ�นวน 115.09 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
จำ�นวน 11,960.95 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สินทรัพย์รวมจำ�นวน 12,076.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 6,244.34 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 107.08 สาเหตุหลักเนื่องจากรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม PT Adaro Indonesia จำ�นวน
5,829.85 ล้านบาท และบริษัทมีเงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวจำ�นวน 362.08 ล้านบาท
- หนี้สินรวมจำ�นวน 115.09 เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 49.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
75.42 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีค่าจ้างที่ปรึกษาจำ�นวน 25.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นซึ่งประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพนักงานจำ�นวน 20.20 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการจำ�นวน 3.27 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 11,960.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 6,194.85 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 107.44 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 5,987.50 ล้านบาท และขาดทุน
สะสมลดลงจำ�นวน 207.35 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
2559
469.35

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(6,595.61)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

5,987.50

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(0.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(139.26)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

235.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

96.09

รายงานงบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปีมีจำ�นวน 96.09 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจำ�นวน 469.35 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจำ�นวน 6,595.61 ล้าน
บาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงินเพิ่มขึ้นจำ�นวน 5,987.50 ล้านบาท
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Report of Financial Operation in 2016
EGATi total revenues in 2016 are 467.90 million Baht whereas total expenses are 215.29
million Baht. Loss in foreign exchange rate is 21.56 million Baht and expense on income tax is
23.69 million Baht. As a result, the company has the profit of 207.36 million Baht, representing
an increase of 112.08 million Baht or 117.63% from the year 2015. The details are as follow:
- Total revenues of 467.90 million Baht comprise dividend income of 403.13 million Baht, interest
income 51.96 million Baht, revenue from services 12.68 million Baht and others 0.13 million Baht.
- Total expenses of 215.29 million Baht comprise administrative expenses of 203.91
million Baht and cost of services 11.38 million Baht.
Report of the Statement of Financial Position as at December 31, 2016
EGATi total assets are 12,076.04 million Baht whereas total liabilities are 115.09 million
Baht and total shareholders’ equity 11,960.95 million Baht. The details are as follows:
- Total assets of 12,076.04 million Baht increased 6,244.34 million Baht or 107.08% from
December 31, 2015 mainly caused by the company’s investment in PT Adaro Indonesia (AI) of
5,829.85 million Baht and accrued dividend income from AI of 362.08 million Baht.
- Total liabilities of 115.09 million Baht increased 49.48 million Baht or 75.42% from
December 31, 2015 mainly caused by consultant fee of 25.39 million Baht, accrued employee
expenses of 20.20 million Baht and project development costs of 3.27 million Baht.
- Total shareholders’ equity of 11,960.95 million Baht increased 6,194.85 million Baht or
107.44% from December 31, 2015 due to the increased authorized share capital of 5,987.50
million Baht and the decline of retained earnings (deficit) of 207.35 million Baht.

Statement of cash flows for the year ended December 31, 2016

Unit : Million Baht

2016
Cash flows from operating activities

469.35

Cash flows from investing activities

(6,595.61)

Cash flows from financing activities

5,987.50

Effects from foreign exchange rate in cash and cash equivalents

(0.50)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(139.26)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

235.35

Cash and cash equivalents at the end of the year

96.09

Statement of Cash Flows
EGATi has cash and cash equivalents as of December 31, 2016 amounting to 96.09
million Baht mainly due to an increase of 469.35 million Baht in cash flows from operating
activities, the decline in cash flows from investing activities amounting to 6,595.61 million
Baht, and an increase of 5,987.50 million Baht in cash flows from financing activities.
ANALYSIS OF OPERATING RESULTS AND FINANCIAL POSITION
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แผนการดำ�เนินงานในอนาคต
FUTURE PLAN

บริษทั ได้พจิ ารณาความสามารถและความชำ�นาญรวมทัง้ โอกาสทางธุรกิจบนธุรกิจด้านพลังงาน
ไฟฟ้าตั้งแต่การได้มาของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจนถึงผู้บริโภค (End user) ประกอบด้วย
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจำ�หน่าย โดยมีการลงทุนดังนี้

ธุรกิจที่มีความชำ�นาญสูงและรองรับนโยบายของผู้กำ�กับดูแล ซึ่งมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
ของบริษัท และบริษัทให้ความสำ�คัญเป็นอันดับแรกในการดำ�เนินงาน คือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ� ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
พลังความร้อน ธุรกิจระบบส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง ธุรกิจเหมืองแร่
ธุรกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเรียนรู้ โดยจะเริ่มดำ�เนินการในอนาคต คือ ธุรกิจเชื้อเพลิง LNG ธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวล
ปัจจุบนั บริษทั ได้ดำ�เนินการลงทุนแล้วจำ�นวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�น้ำ�เงีย้ บ 1 (NNP1PC) สปป.ลาว
ซึ่งอยู่ในระยะการก่อสร้าง โดยมีกำ�หนด COD ในปี 2562 และโครงการซื้อหุ้น PT Adaro Indonesia (AI) และ
โครงการหลักทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการจำ�นวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�สาละวินตอนบน (มายตง)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการชะลอการดำ�เนินงานจำ�นวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�ฮัจยี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการได้
นอกจากโครงการข้างต้นที่บริษัทจะต้องพยายามผลักดันให้สำ�เร็จตามแผนการดำ�เนินงานและเป้าหมายที่กำ�หนด
ไว้แล้ว บริษทั ได้กำ�หนดแผนการดำ�เนินงานในอนาคตเพือ่ สร้างการเจริญเติบโตของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง โดยการแสวงหา
การลงทุนในโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างหรือยังสร้างไม่เสร็จ (Greenfield project) และโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ
และดำ�เนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว (Brownfield project) รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
และภาพรวมของตลาดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ที่พิจารณาจากสภาวะอุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้าและความต้องการการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในกลุ่มประเทศ CLMVI
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EGATi has considered its capability, proficiency together with the opportunities in electricity
business starting from the process of fuel acquisition for power generation to the distribution to
the end users. The process ranges from the acquisition of fuel in electricity generation, electricity
production, transmission system and distribution system. The investment will be made in the
following :
High proficiency business which supports the policy of regulatory bodies
Several projects are presently under development. Priority is given to hydropower plant,
thermal power plant, transmission system and substation, and mining.
Business in the process of development and learning
The business to be considered for investment in the future comprises liquified natural gas
(LNG) fuel business, nuclear power plant, solar, wind and biomass power plants.
At present, there are two investment projects namely Nam Ngiep 1 Hydropower Project
(NNP1PC) in Lao PDR which is in the construction process with the commercial operation date
(COD) in 2019 and the investment in the shares of PT Adaro Indonesia (AI).
Another two projects which are in the development process comprise the Upper Thanlwin
Hydropower Project (Mong Ton) in Myanmar and Quang Tri 1Thermal Power Plant Project in Vietnam.
Moreover, there is another project in Myanmar - Hutgyi Hydropower Project of which the
development has been delayed due to the difficulties in entering the project site.
In addition to the above mentioned projects of which EGATi has to meet the implementation
plan and to achieve the target planned, the company also has a future plan to build its continuous
growth. EGATi will seek an investment opportunity in the Greenfield and Brownfield projects, and
related projects by conducting industrial and overall market analysis for the decision in making
business strategy taking into account the situation of electricity generation industry, the demand
for electricity in Thailand as well as the power generation industry in the CLMVI countries.
FUTURE PLAN
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การบริหารความเสี่ยง

RISK MANAGEMENT
บริษัทดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (คตส.) อย่าง
เป็นระบบตามหลักการ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) และแนวทางทีส่ ำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกำ�หนด เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริษัท
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ให้มกี ารกำ�กับดูแล ตรวจสอบ และบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
โดยคำ�นึงถึงการจัดสรรทรัพยากรภายในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ได้ บู ร ณาการควบคู่ ไ ปกั บ การจั ด ทำ � แผนธุ ร กิ จ ทำ � ให้ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
มี ค วามชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ มี ก ารจั ด ทำ � แผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจำ � ปี
ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และทบทวนความเพี ย งพอของแผนงานและมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เป็ น ประจำ � ทุ ก เดื อ น มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งทุ ก ไตรมาส พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ษั ท ปี ล ะ 2 ครั้ ง
เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัท
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงในทุกมิติ โดยสรุปการดำ�เนินงานด้านความเสี่ยง
ของบริษัทในปี 2559 ดังนี้
บริษัทดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามหลักการของ สคร. เพื่อให้มั่นใจ
ว่ า บริ ษั ท สามารถดำ � เนิ น งานได้ ต ามพั น ธกิ จ อย่ า งโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น
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The risk management of EGATi is conducted as a system under the supervision of
the Audit and Risk Management Committee in accordance with the international standard
of The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise
Risk Management (COSO-ERM) and the guidelines of the State Enterprise Policy Office
(SEPO), Ministry of Finance. The aim of the implementation of the risk management is
to support the operation of the Board of Directors to be more efficient and to ensure
that the risk management of the EGATi is at the appropriate level taking into account the
allocation of human resource within the risk appetite.
As the risk of the company is integrated with the preparation of the business plan, the
risk management is provided with clarity and consistency with the strategic goals. The risk
management plan is prepared annually with a monthly monitoring, evaluation and review of
the sufficiency of the plan and measure. The risk assessment is carried out quarterly. The
result of the risk management is reported to the Audit and Risk Management Committee
and Board of Directors twice a year to keep them informed of the current situation. The
operation will ensure the shareholders that EGATi has a risk management system which
can cope with all dimensions of risks. The operation of risk management of the company
in 2016 can be summarized as follows:
EGATi has carried out risk management in 4 aspects in accordance with the
guidelines of the SEPO, namely, Strategic & Corporate Risk, Operational Risk, Financial
Risk and Compliance Risk. This is to make sure that the company can carry out its
mission with transparency and equity and can achieve the objectives with efficiency and
with added value to the company and to the stakeholders.
RISK MANAGEMENT
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บริษัทจัดทำ�ประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ เนื่องจากภารกิจหลักของบริษัทขึ้นอยู่กับ
ความสำ�เร็จของโครงการ จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงในระดับโครงการ โดยผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่รองรับ
แผนธุรกิจของบริษัท เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และซับซ้อนมากขึ้น ทำ�ให้สามารถปรับการทำ�งานและหามาตรการป้องกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ท้ังระยะสั้น
และระยะยาว
บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เน้นการบริหารการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการประมาณการเงินลงทุน
และจัดทำ�แผนการจัดหาเงินให้อย่างเพียงพอในการลงทุนโครงการต่าง ๆ ในอนาคต โดยพิจารณาผลตอบแทน
การลงทุนทีค่ วรได้รบั จากการลงทุน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเม็ดเงินทีน่ ำ�ไปลงทุน จะสร้างผลตอบแทนให้บริษทั และสร้างความมัน่ คง
ทางการเงินในระยะยาว
บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ โดยมีแผนงานและมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ โดยมีการจัดทำ�กฎระเบียบด้านบัญชีการเงิน การจัดทำ�รายงานเบือ้ งต้นด้านกฎหมายการลงทุนของประเทศ
ที่จะไปลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีกฎระเบียบใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ในประเทศทีล่ งทุน จะมีการศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงให้ทนั การณ์ รวมทัง้ ในปี 2559 บริษทั ได้พฒ
ั นาระบบการควบคุม
ภายในเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การใส่ ใ จและให้ ค วามสำ � คั ญ ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ด้ ว ยความทุ่ ม เทและความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรทุ ก คนในบริ ษั ท
ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถจัดการและบริหารได้ รวมทั้งมีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดและส่งผลกระทบต่อบริษัท ทำ�ให้มีความมั่นใจว่าการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนให้การดำ�เนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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EGATi has conducted risk assessment both at the organization level and also at the project
level. As the principal mission of the company is dependent on the success of the projects, the risk
assessment at the project level conducted by the responsible persons for the work plan/project
under the business plan is necessary. This is to carry out timely risk management of the situation
and the speedy and complicated changing trend. The company will be able to adjust their working
procedure and find short-term and long-term preventive measures in order to achieve the objectives.
In the management of financial risk, the focus is on the short -term and long-term financial
management. The investment fund will be approximated and the plan for money acquisition which
is sufficient for the investment of all future projects will be prepared. The return on investment to
be obtained will be considered to ensure that the investment money will produce the return which
contributes to the long-term financial stability of the company.
In compliance risk, EGATi has preventive plan and measure against the impact from the violation
of the regulations. Accounting and financial regulations as well as primary report on the investment
law and regulations of the country to be invested have been prepared for the company to comply
with. Study and analysis will be conducted and information will be updated. In 2016, EGATi has
improved its internal control system to be more complete to increase the efficiency in the operation.
The close and continued attention, the importance given to the operation as the dedication
and cooperation of all EGATi personnel has resulted in the successful risk management which can
achieve the target. Monitoring has been conducted to prevent the happenings which may have
negative effect on the company. Therefore, it can assure that the risk management will contribute
to the accomplishment of the target of EGATi business plan.
RISK MANAGEMENT
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเสด็จโรงไฟฟาพระนครใต
06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
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โครงสร้างการจัดการองค์กร

STRUCTURE OF ORGANIZATIONAL
MANAGEMENT
โครงสร้างการจัดการองค์กรของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (EGATi) ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริษทั และฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูว้ างนโยบายและกำ�กับดูแลกิจการของ EGATi รวมถึงการแต่งตัง้
ฝ่ายบริหารของ EGATi ขณะที่ฝ่ายบริหารทำ�หน้าที่บริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำ�หนด
คณะกรรมการบริษัท EGATi ในปี 2559 แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ อันเป็น
ประโยชน์ต่อ EGATi ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. คณะกรรมการบริษัท EGATi

1.1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง
• คณะกรรมการบริษัท EGATi ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่เกิน 11 คน
• กรรมการบริษัท ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสม
กับกิจการของบริษทั และต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ
่ รรคการเมือง
ไม่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจาก EGATi เกิน 2 แห่ง รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายกำ�หนด
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท EGATi และคณะกรรมการเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการ

1.2. อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
อำ�นาจหน้าทีข่ องกรรมการบริษทั นัน้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ซึง่ ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กรรมการมีอำ�นาจดังนี้
• กำ�หนดนโยบาย และกำ�กับฝ่ายบริหารของบริษทั ให้ดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• สอบทานนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหาร
อย่างสม่ำ�เสมอ และเมื่อมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญต่อธุรกิจ
• ออกระเบียบเพื่อใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยสรุป คณะกรรมการบริษัท EGATi มีหน้าที่ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่และดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท
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The organizational structure of EGATi comprises the Board of Directors and the Executives.
The Board of Directors are policy maker who ensure good governance in the company which
includes appointing the Executives. The Executives are in charge of the administration in
accordance with the given policies and strategies.
In 2016, the EGATi’s Board of Directors consists of the experts whose knowledge and
capacities are beneficial to the company. The qualification of the Board of Directors has been
examined and ensured to comply with the Act on Standards for Qualification of Board of Directors
Members and Employees of State Enterprises, B.E. 2518 (1975) and its amendment.
1. EGATi’s Board of Directors
1.1 Composition, Qualifications, and Appointment
• The Board of Directors comprises not more than 11 members.
• Directors shall be of Thai nationality, not more than 65 years of age who have qualification
and experiences appropriate to the business of the company. Members shall not be political
officers or political party members and not hold more than 2 positions in other state enterprises
other than at EGATi. They shall not possess any qualities prohibited by law
• Meeting of Shareholders shall elect the Board of Directors. The Board of Directors shall
elect one of its own committee to become the Chairman.
1.2 Authority and Responsibilities
The authority of the Board of Directors are as stated in the company’s regulations which
have been registered with the registrar of the Office of the Company Limited and Partnership
Registration of the Department of Business Development, Ministry of Commerce, in accordance
with the Civil and Commercial Code and the Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999).
The authority of the Board of Directors is as follows :
• Establish policies and regulate the Executives of the company to operate the business according
to the law, objectives, regulation of the company and resolutions of the shareholders’ meeting.
• Review policies, strategies, vision and strategic goals of the company in cooperation with
the Executives regularly and when there is any significant changing factor on the business
• Lay down regulations in compliance with the objectives of company

In summary, EGATi’s Board of Directors has the following responsibilities:

1. Perform the duties and operate in compliance with the laws, objectives, and regulations
of the company as well as the resolutions of the shareholders’ meeting in Good Faith.
Additionally, they must be on the watch to protect the interests of the company and the
best interests of the shareholders.
2. Hold the Annual General Meeting for the shareholders within four months after the end
of the financial year of the company.
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3. จั ด ให้ มี ก ารทำ � งบดุ ล และบั ญ ชี กำ � ไรขาดทุ น รวมทั้ ง รายงานการตรวจสอบบั ญ ชี ข องผู้ ส อบบั ญ ชี
และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อขออนุมัติภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดส่งสำ�เนางบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล
4. ไม่ อ าจทำ�การในฐานะเป็ น กรรมการของบริ ษั ท ในกรณี ที่ ก รรมการมี ป ระโยชน์ ไ ด้ เ สี ย ในกิ จ การดั ง กล่ า ว
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในลักษณะที่เป็นการขัดกันกับประโยชน์ได้เสียของบริษัท
5. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนประเภทไม่จำ�กัดความรับผิดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ต้องส่งสำ�เนารายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นไปยังนายทะเบียนอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. มีฐานะที่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส
และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อ คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต (คณะกรรมการ
ป.ป.ช.) ทุกครั้งที่เข้ารับตำ�แหน่ง ทุกสามปีที่อยู่ในตำ�แหน่ง เมื่อพ้นจากตำ�แหน่ง และเมื่อพ้นจากตำ�แหน่ง
ครบหนึ่งปี ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำ�หนดดังกล่าว
แล้วแต่กรณี
1.3. รายนามคณะกรรมการบริษัท EGATi
ลำ�ดับ

รายชื่อ

หมายเหตุ (ช่วงเวลา ปี 2559)

ตำ�แหน่ง

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

1

นายสุนชัย

คำ�นูณเศรษฐ์

ประธานกรรมการ

1 มกราคม – 12 มิถุนายน

-

2

นายกรศิษฏ์

ภัคโชตานนท์

ประธานกรรมการ

-

29 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม

3

นางสาวนันธิกา

ทังสุพานิช

กรรมการ

1 มกราคม – 6 พฤศจิกายน

-

4

นางสาวรสา

กาญจนสาย

กรรมการ

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

-

5

พลเอกชำ�นิ

รักเรือง

กรรมการ

1 มกราคม – 18 เมษายน

-

6

พันเอกหญิงอรอนงค์

พุกกะคุปต์

กรรมการ

-

19 เมษายน – 31 ธันวาคม

7

นายบุญมาก

สมิทธิลีลา

กรรมการ

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

-

8

นายสืบพงษ์

บูรณศิรินทร์

กรรมการ

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

-

9

นายชาติชาย

โรจนรัตนางกูร

กรรมการ

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

-

10

นายวัชรา

เหมรัชตานันต์

กรรมการและเลขานุการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

-

หมายเหตุ ลำ�ดับที่ 1 ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ลำ�ดับที่ 2 แต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัทแทน ลำ�ดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ลำ�ดับที่ 3 ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ลำ�ดับที่ 5 พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559
ลำ�ดับที่ 6 เข้ารับตำ�แหน่งแทน ลำ�ดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559
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3. Provide balance sheet and profit and loss accounts as well as submitting the audit record
to the shareholders at the Annual General Meeting for approval within four months after
the end of the financial year of the company. The Board of Directors must also submit
the balance sheet and provide a copy to the Registrar within one month from the date
that the shareholders’ meeting approved the balance sheet.
4. Ones cannot be part of the Board of Directors if they have interests in the company,
directly or indirectly, in a manner that is contrary to the interests of the company.
5. Must not operate a business with the same nature and in competition with the company
or be a partner in a partnership of unlimited liability in the businesses of the same nature
and in competition with the company, unless consented by a shareholders’ meeting.
6. Must submit a copy of the list of shareholders and the absent shareholders to the registrar
at least once a year, within 14 days from the date of the General Meeting of Shareholders.
7. As a Board Member for a state enterprise, one must submit a bank account showing assets
and liabilities and those of their spouses’ and minor children to the Commission Against
Corruption (NCCC) whenever taking the position, every three years in the position and
one year after retiring from the position according to the NCCC within 30 days
from the due date of each case.
1.3 Members of the Board of Directors
No.

Name

Position

Term of office (2016)
1st Phase

2nd Phase

Jan. 1 – Jun.12

-

1

Mr. Soonchai

Kumnoonsate

Chairman

2

Mr. Kornrasit

Pakchotanon

Chairman

3

Miss Nantika

Thangsuphanich

Member

Jan.1 – Nov.6

-

4

Miss Rasa

Kanchanasai

Member

Jan.1 – Dec.31

-

5

General Chamni

Rakruang

Member

Jan.1 - Apr.18

-

6

Colonel Onanong

Pookkakupt

Member

-

Apr.19 - Dec.31

7

Mr. Boonmarg

Smitthileela

Member

Jan.1 - Dec.31

8

Mr. Seubphong

Buranasirin

Member

Jan.1 - Dec.31

-

9

Mr. Chartchai

Rojanaratanangkule

Member

Jan.1 - Dec.31

-

10

Mr. Watchara

Hemruchatanun

Member

Jan.1 - Dec.31

-

Remarks : No.1 :
No.2 :
No.3 :
No.5 :
No.6 :

Jul. 29 – Dec.31

Resigned from member and chairman of the Board of Directors on June 13, 2016
Appointed as member and chairman of the Board of Directors on July 29, 2016 in replacement of No.1
Resigned from member of the Board of Directors on November 7,2016
Completed the term of membership of Board of Directors on April 19, 2016
Appointed as member of Board of Directors on April 19, 2016 in replacement of No.5
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2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
มีอำ�นาจ และหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเรื่องดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเกีย่ วกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งตามทีผ
่ สู้ อบบัญชี
และสำ�นักงานตรวจสอบภายใน กฟผ. เสนอแนะ จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อประเมินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยง รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบและรายงานผล
3. กำ�กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ ง โดยมีการบูรณาการเชือ่ มโยงระหว่างการกำ�หนด
ยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง
4. ดำ�เนินการเพื่อให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
5. ประชุมร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
6. จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานรายไตรมาส และรายงานประจำ�ปี เสนอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เรื่อง
ใดทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมตั ติ ามอำ�นาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมาย และรายงานคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ หากไม่มขี อ้ ทักท้วงให้ถอื ว่าเรือ่ งนัน้ ได้รบั ความเห็น
ชอบหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ทัง้ นี้ ต้องอยูใ่ นขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
1. นางสาวรสา		
กาญจนสาย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันธิกา		ทังสุพานิช		กรรมการ
3. นายสืบพงษ์ 		
บูรณศิรินทร์
กรรมการ
4. นายชาติชาย 		
โรจนรัตนางกูร
กรรมการ

2.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุน
มีอำ�นาจ และหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณากำ�หนดนโยบายการลงทุน การร่วมทุน และการร่วมมือพัฒนาธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินงานได้ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
รายนามคณะกรรมการบริหารการลงทุน
1. นายบุญมาก		สมิทธิลีลา		ประธานกรรมการ
2. พันเอกหญิงอรอนงค์
พุกกะคุปต์		
กรรมการ
3. นายวัชรา			เหมรัชตานันต์		กรรมการและเลขานุการ
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2. Board Committees

2.1 Audit and Risk Management Committee
Has the duties and responsibilities to supervise the following :
1. Check the adequacy and effectiveness of internal control and risk management
of the company. Check the reliability of financial reportingand that the disclosure
is in accordance with the accounting standards. Improve and correct the Executives
regarding the internal control and risk management as advised by the recommendation
of auditors and the Office of Internal Audit of EGAT’ experts and professionals
2. Review policies and control system that was set up to assess risk management and
control including monitoring and reporting process
3. Ensure compliance with the risk management framework by integrating between strategy
and risk management
4. Provide a framework for risk management that is adequate and effective
5. Hold at least four meetings per year, with the quorum of the Audit and
Risk Management Committee shall consist of not less than 2 in 3
6. Prepare quarterly operating Performance Reports and the Annual Report and submit to
The Board of Directors. If an action done under the power instructed to the Audit and Risk
Management Committee and that the Board of Directors have acknowledged it without
any objection is deemed to have received the approval from the Board of Directors
7. Perform other tasks assigned by The Board of Director under the power of the Audit
and Risk Management Committee
Members of the Audit and Risk Management Committee
1. Miss Rasa 		Kanchanasai			Chairman
2. Miss Nantika 		
Thangsuphanich		
Member
3. Mr. Seubphong 		Buranasirin			Member
4. Mr. Chartchai 		
Rojanaratanangkule		
Member
2.2 Investment Management Committee
Has the following duties and responsibilities :
1. Provide investment policies for joint ventures and the joint development ofits business
2. Consider investment opportunities before presenting to the Board of Directors
3. Appoint working groups to work as appropriate
4. Perform other tasks as assigned by the Board of Directors
Members of the Committee on Investment Management
1. Mr. Boonmarg 		
Smitthileela		
Chairman
2. Colonel Onanong
Pookkakupt		
Member
3. Mr. Watchara 		
Hemruchatanun
Member and Secretary
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3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างสม่ำ�เสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจเพิ่มเติมตามความจำ�เป็น
โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของ EGATi จากฝ่ายบริหาร เพื่อประกอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง สำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีการประชุม
เป็ น ประจำ � ทุ ก เดื อ นเช่ น เดี ย วกั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ในขณะที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น มี ก ารประชุ ม
ตามความจำ�เป็นของงาน
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3. Meeting of the Board of Directors and Board Committees

The Board of Directors must hold regular meetings at least once a month and possibly more
as needed. The Board of Directors can request information about the company’s operations from
the Executives to accompany in each meeting each time. Similar to the Board of Directors, the
Audit and Risk Management Committee must hold a meeting on a monthly basis. The Investment
Management Committee will hold meetings when there is necessity.

STRUCTURE OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
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พระบาทสมเดจ็พระเจาอยห
ู วัฯ ทรงเสดจ็โรงไฟฟาบานยาง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
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คณะกรรมการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS
ประธานกรรมการ

(1 มกราคม - 12 มิถุนายน 2559)

นายสุนชัย คำ�นูณเศรษฐ์

วัน/เดือน/ปีเกิด 13 มิถุนายน 2499
Chairman
(January 1 – June 12, 2016)

Mr. Soonchai Kumnoosate
Date of Birth June 13, 1956

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Bachelor of Engineering (Electrical Engineeing),
Chulalongkorn University)
EGAT’s Successor Development Program
Excellence in Situation Management
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ รุ่น 101
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
(Psychological Operations for Management
(Class 101), Applied Psychology Institute)
Advanced Management Program, Harvard
Business School, U.S.A.
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ ่ น ที ่ 11 สถาบั น พระปกเกล้ า
(Public Administration and Law for Executive
(Class 11), King Prajadhipok’s Institute)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
(Director Accreditation Program (Class 100),
Thai Institute of Directors Association (IOD))
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุน่ ที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
(Executive Program in Energy Literacy for a
Sustainable Future (Class 2), Thailand Energy
Academy)
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หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 18
(Senior Executive Program (Class 18), Capital
Market Academy (CMA))
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(The Rule of Law and Democracy Course
(Class 3), Office of the Constitutional Court)

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Governor, EGAT)
รองผูว้ า่ การพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Deputy Governor - Power Plant
Development, EGAT)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
/ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น
Directorship, Management Position
in Other State Enterprises or Companies
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(เกษียณอายุ 12 มิถุนายน 2559)
EGAT Governor (January 1 – June 12, 2016)

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)

คณะกรรมการบริษัท
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ประธานกรรมการ
(เข้ารับตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559)

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

วัน/เดือน/ปีเกิด 1 พฤษภาคม 2501
Chairman
(Since July 29, 2016)

Mr. Kornrasit Pakchotanon
Date of Birth May 1, 1958

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Bachelor of Engineering (Mechanical
Engineering), Chulalongkorn University)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
(Training Programs held by Thai Institute of
Directors (IOD) Role of the Chairman Program (RCP))
หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(Financial Statements for Directors (FSD))
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(Director Certification Program (DCP))
หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(Chartered Director Class (CDC))
Advanced Management Program, Harvard
Business School, U.S.A.
หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
(Senior Executive Program, Sasin Graduate
Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University)

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
(Public Economics Management for Executives,
King Prajadhipok’s Institute)
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบัน
วิทยาการพลังงาน
(Executive Program in Energy Literacy,
Thailand Energy Academy)

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Governor, EGAT)
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Deputy Governor - Generation, EGAT)
รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Deputy Governor - Business Development, EGAT)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
/ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น
Directorship, Management Position
in Other State Enterprises or Companies
กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
(Board member, Electricity Generating
Public Company Limited (EGCO))

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)
BOARD OF DIRECTORS

8/8
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กรรมการ

(1 มกราคม - 18 เมษายน 2559)

พลเอก ชำ�นิ รักเรือง

วัน/เดือน/ปีเกิด 9 กันยายน 2499
Board Member
(January 1 – April 18, 2016)

General Chamni Rakruang
Date of Birth September 9, 1956

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
(Bachelor of Science, Chulachomklao Royal
Military Academy)
หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำ�ลังบำ�รุง โรงเรียนส่งกำ�ลัง
บำ�รุง กรมยุทธศึกษาทหารบก
(Chief Logistics Officer Course, School Logistics
Department of the Army Training Command)
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักชุดที่ 66
ประจำ�โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
(Command and General Course (Class 66),
Command and General Staff College)
หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 40 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
(Joint Staff College Course (Class 40),
Joint Staff College)
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(National Defense College (Class51),
Thailand National Defense College)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(Director Certification Program (DCP),
Thai Institute of Directors Association (IOD))
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ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
(Commander of the 1st Infantry Regiment
Chamberlain Guard)
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
(Director of Support Services Department,
Royal Thai Arm Force)
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
(Deputy Director of Joint Civil Affairs Directorate,
Royal Thai Arm Force)
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ�รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
(Senior Cadre at Ministry of Defense)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(Qualified Experts Office of the Permanent
Secretary for Defense)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
Directorship, Management Position
in Other State Enterprises or Companies

กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
(Director of Aeronautical Radio of Thailand Limited)

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)

คณะกรรมการบริษัท
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กรรมการ

(1 มกราคม - 6 พฤศจิกายน 2559)

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 ธันวาคม 2508

Board Member
(January 1 – November 6, 2016)

Miss Nantika Thangsuphanich
Date of Birth December 6, 1965

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ปริญญาโท M.A. in Urban Studies, Long Island
University, U.S.A.
(Master M.A. in Urban Studies, Long Island
University, U.S.A.)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
(Bachelor of Arts (Political Science), Kasetsart
University)
หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
(Corporate Governance for Directors and Senior
Executives of State-Owned Enterprises and
Public Organizations Program (Class 10),
Public Director Institute (PDI), King
Prajadhipok’s Institute)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.1) รุ่นที่ 66 สำ�นักงานข้าราชการพลเรือน
(Executive Program for Leader with vision and
(Class 66), Office of the Civil Service
Commission)
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ประจำ�ปี
2555 สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government for Executives (Class 2),
Electronic Government Agency)
หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจำ�ปี 2553 สำ�นักงาน ก.พ. และสำ�นักงานปลัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(Program to Strengthen the Advisor of the
Ministry (2010), the Prime Minister’s Office)

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง สำ�นักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(Director of Administration, Ministry of Energy)
หัวหน้าสำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน
(Head of the Cabinet Office, Ministry of Energy)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน
(Director of International Cooperation, Ministry
of Energy)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
/ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น
Directorship, Management Position
in Other State Enterprises or Companies
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
(Advisor, Ministry of Energy)
กรรมการบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
(Board Member of CAT Telecom Plc.)
กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
(Board Member of Thailand Post Distribution)

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)
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กรรมการ

นางสาวรสา กาญจนสาย

วัน/เดือน/ปีเกิด 20 มกราคม 2502
Board Member

Miss Rasa Kanchanasai
Date of Birth January 20, 1959

วิชาชีพพิเศษ
Special Certificates
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
Certified Public Accountant (CPA)
Certified Professional Internal Auditor (CPIA)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Master of Science (Economics), Kasetsart
University)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
(Bachelor of Business Administration
(Accounting), Ramkhamhaeng University)
หลักสูตร Finance for Executives จัดโดย Kellogg
School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Finance for Executives Program,
Kellogg School of Management, USA)
หลักสูตร University of Oxford, Said Business
School ประเทศอังกฤษ
(University of Oxford Program, Said Business
School, England)

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ผู้อำ�นวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(Director of the State Enterprise Development
Department 2, State Enterprise Policy Office)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(Director of the State Enterprise Development
Bureau 2, State Enterprise Policy Office)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(Director of the State Enterprise Development
Bureau 1, State Enterprise Policy Office)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานราชการ / บริษัทอื่น
Directorship, Management Position
in Other State Enterprises or Companies
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
(Director of the State Enterprise Development
Department 2, State Enterprise Policy Office
2, Ministry of Finance)

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times) 13/14
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กรรมการ
(เข้ารับตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559)

พันเอกหญิงอรอนงค์ พุกกะคุปต์
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 ตุลาคม 2504

Board Member
(Since April 19, 2016)

Colonel Onanong Pookkakupt
Date of Birth October 6, 1961

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
(Doctor of Philosophy in Public Administration,
Rangsit University)
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
(Master of Public Administration,
Rangsit University)
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Bachelor of Political Science
(Public Administration), Thammasat University)
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 54
(Army War College Course (class 54))
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 225 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(Director Certification Program (DCP)
(class 225), Thai Institute of Directors (IOD))

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ�สำ�นักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
(Operations Officer, Office of the Army Comptroller)
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(Member of the Subcommittee to consider the
2016 integrated budget of provinces, provincial
groups and local administration)
คณะทำ�งานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(Member of the Working Group
of the Minister of Energy)
อนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
(Member of the Subcommittee to evaluate
the result of the implementation of the
projects under the energy conservation fund,
Ministry of Energy)
คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
กักเก็บพลังงาน (energy storage)
(Member of the Technical Advisory Group
to consider the research and development
of the energy storage)

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times) 11/11
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กรรมการ

นายบุญมาก สมิทธิลีลา

วัน/เดือน/ปีเกิด 27 พฤศจิกายน 2498
Board Member

Mr. Boonmarg Smitthileela
Date of Birth November 27, 1955

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำ�ลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Bachelor of Engineering Electrical Power
Engineering, Chulalongkorn University)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(Director Certification Program (DCP),
Thai Institute of Directors Association (IOD))
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6
สำ�นักงานศาลปกครอง
(Executive Program for Senior Administrative
Justice (Class 6), Administrative Court Office)
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า
(Promotion of Peaceful Society (Class 4),
King Prajadhipok’s Institute)
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Executive Development Program, Faculty of
Commerce and Accountancy, Chulalongkorn
University)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่น
Directorship, Management Position
in Other State Enterprises or Companies

รองประธานคณะกรรมการซีเกรฝ่ายไทย (Vice President
of the Board of Directors, Thailand National
Committee of CIGRE)

60

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Deputy Governor - Transmission System
Development, EGAT)
ผู้ช่วยผู้ว่าการบำ�รุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Assistant Governor - Transmission System
Maintenance, EGAT)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบำ�รุงรักษาระบบส่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Director - Transmission System Maintenance
Division, EGAT)

คณะกรรมการอำ�นวยการศูนย์เชีย่ วชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้ากำ�ลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(A member of Steering Committee, Center of
Excellence in Electrical Power Technology,
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University)
รองประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำ�ปี
พ.ศ. 2557-2559 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
(Vice President of Electrical Engineering of the year
2014-2016, The Engineering Institute of Thailand)
อนุกรรมการร่างมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย
(Lighting Protection Standards Drafting Committee, The Engineering Institute of Thailand)
ผู้ชำ�นาญการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ากำ�ลัง สภาวิศวกร
(Licensed Expert and Qualified Engineer
in Electrical Engineering, Council of Engineers)

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)

คณะกรรมการบริษัท
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กรรมการ

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์

วัน/เดือน/ปีเกิด 30 พฤษภาคม 2502
Board Member

Mr. Seubphong Buranasirin
Date of Birth May 30, 1959

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(Master’s degree in Graduate School of Public
Administration, National Institute of Development
Administration (NIDA))
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Bachelor’s degree in Law, Thammasat University)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
(Bachelor’s degree in Development Economic,
Ramkhamhaeng University)
ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.รุ่นที่ 25) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(Diploma National Defense Joint State-Private
Sector Course (Class 25), Thailand National
Defence College)
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 4)
(Top Executive Program “Bhumipalung
Phandin” (Class 4), Chulalongkorn University)
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง
สำ�นักงานศาลปกครอง (นยป.รนุ่ ที่ 5)
(Justice Administration for Executives (Class 5),
Office of the Administrative Court)
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับสูง (นยปส.1) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(Anti-Corruption Course for Executives (Class
1), Office of the National Anti-Corruption
Commission)

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Anti-Corruption: The Practical Guide,
Thai Institute of Directors Association)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Director Certification Program,
Thai Institute of Directors Association)

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences
รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Deputy Governor - Administration, EGAT)
ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
(Assistant Governor - Human Resource, EGAT)
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำ�ประจำ�สำ�นักผู้ว่าการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Assistant Governor - Office of the Governor,
EGAT)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจอื่น
Directorship, Management Position
in Other State Enterprises or Companies
รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Deputy Governor - Administration, EGAT)

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)
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กรรมการ

นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 มิถุนายน 2499
Board Member

Mr. Chartchai Rojanaratanangkule
Date of Birth June 10, 1956

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Bachelor of Accounting, Chulalongkorn
University)
นักบริหารการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง
(Financial Management Program, Fiscal Policy
Research Institute Foundation)
วิทยาการประกันภัยระดับสูง สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(Advanced Insurance Program, Office of
Insurance Commission)

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำ�หน้าที่ ผู้บริหารใหญ่
ด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Deputy Governor – Account and Finance,
EGAT)
ผู้ช่วยผู้ว่าการสำ�นักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
(Assistant Governor - Internal Audit Bureau,
EGAT)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
(Director - Account and Budget,EGAT)

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)
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กรรมการและเลขานุการ

นายวัชรา เหมรัชตานันต์

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 สิงหาคม 2501
Board Member and Secretary

Mr. Watchara Hemruchatanun
Date of Birth August 11, 1958

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย
(Master of Engineering, Asian Institute of
Technology)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
(Bachelor of Engineering, Kasetsart University)
หลักสูตร Financial Statements for Directors
รุ่นที่ 128 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Financial Statements for Directors Program
(Class 128), Thai Institute of Directors
Association)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.1) รุ่นที่ 81 สำ�นักงานข้าราชการพลเรือน
(Training Program for Senior Executive
(Class 81), Office of the Civil Service
Commission)
หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 179
(Director Certification Program (Class 179),
Thai Institute of Directors Association (IOD))
EGAT New Leader Development Program (ENLP)
EGAT Director Development Program (EDDP)
EGAT Get Ready Program III (EGRP III)
Middle Management Program (MMP)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(President, EGATi)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท กฟผ.
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Executive Vice President – Administration, EGATi)
วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Engineer Level 13 under Deputy Governor
- Business Development, EGAT)

การเข้าร่วมประชุม
Meeting Attendance (times)
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คณะผู้บริหารบริษัท

EXECUTIVES
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายวัชรา เหมรัชตานันต์

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 สิงหาคม 2501
President

Mr. Watchara Hemruchatanun

Date of Birth August 11, 1958

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย
(Master of Engineering, Asian Institute of
Technology)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
(Bachelor of Engineering, Kasetsart University)
หลักสูตร Financial Statements for Directors
รุ่นที่ 128 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Financial Statements for Directors Program
(Class 128), Thai Institute of Directors
Association)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.1) รุ่นที่ 81 สำ�นักงานข้าราชการพลเรือน
(Training Program for Senior Executive
(Class 81), Office of the Civil Service
Commission)
หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 179
(Director Certification Program (Class 179),
Thai Institute of Directors Association (IOD))
EGAT New Leader Development Program (ENLP)
EGAT Director Development Program (EDDP)
EGAT Get Ready Program III (EGRP III)
Middle Management Program (MMP)

64

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(President, EGATi)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท กฟผ.
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Executive Vice President – Administration, EGATi)
วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Engineer Level 13 under Deputy Governor
- Business Development, EGAT)

คณะผู้บริหารบริษัท
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล

วัน/เดือน/ปีเกิด 8 ธันวาคม 2500
Senior Executive Vice President

Mr. Adisak Suriyavanagul
Date of Birth December 18, 1957

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Master of Engineering, Chulalongkorn
University)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Bachelor of Engineering, Kasetsart University)
หลักสูตร Financial Statements for Directors
รุ่นที่ 27 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(Financial Statements for Directors Program
(Class 27), Thai Institute of Directors
Association)
EGAT Director Development Program (EDDP)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.1) รุ่นที่ 84 สำ�นักงานข้าราชการพลเรือน
(Training Program for Senior Executive
(Class 84), Office of the Civil Service
Commission)

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
(Senior Executive Vice President, EGATi)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด
(Executive Vice President – Development, EGATi)
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Vice President – Corporate Planning and
Portfolio Management Division, EGATi)
วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการนโยบาย
และแผนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Engineer Level 12 to the Deputy Governor Policy and Planning, EGAT)

EXECUTIVES
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รายงานประจำ�ปี 2559

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
(1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2559)

นายวันชัย ศิวอาทิตย์กุล

วัน/เดือน/ปีเกิด 13 เมษายน 2501
Senior Executive Vice President - Administration
(January 1 – October 31, 2016)

Dr. Vanchai Sivaarthitkul
Date of Birth April 13, 1958

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Social & Information
System Engineering, Yamanashi University,
Japan
(PhD in Engineering, Social & Information
System Engineering, Yamanashi University,
Japan)
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Water Resources
Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(Master of Engineering, Water Resources
Engineering, Asian Institute of Technology)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Bachelor of Engineering, Civil Engineering,
Kasetsart University)
EGAT Director Development Program (EDDP)
หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
(Executive Relationship Development Program,
Royal Thai Army Forces Headquarters)
Management of Electric Power, Sweden
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Senior Executive Vice President
– Administration, EGATi)
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Assistant Governer - Business Administration, EGAT)
วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Engineer Level 13 to the Deputy Governor
- Business Development, EGAT)

คณะผู้บริหารบริษัท

ANNUAL REPORT 2016

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหาร

นางสุธนา กาญจนพิบลู ย์

วัน/เดือน/ปีเกิด 20 กันยายน 2502
Executive Vice President - Administration

Mrs. Suthana Kanchanapibul
Date of Birth September 20, 1959

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Bachelor of Arts, Chulalongkorn University)
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 63 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(Company Secretary Program (CSP) (Class 63),
Thai Institute of Directors Association)
หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.12)
(Public Economics Management for Executives
(Class 12), King Prajadhipok’s Institute)
EGAT Director Development Program (EDDP)
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
รุ่นที่ 4 กรมบัญชีกลาง
(Financial and Fiscal Management Program
For Senior Executive (Class 4),
The Comptroller General’s Department)

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Executive Vice President - Administration, EGATi)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Vice President – Corporate Administration
Division, EGATi)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Assistant Secretary of EGATi’s Board of Directors)
วิทยากรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการนโยบาย
และแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Administrative Officer Level 12 to the Deputy
Governor - Policy and Planning, EGAT)
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ

นายภากร สงวนทรัพยากร

วัน/เดือน/ปีเกิด 26 พฤษภาคม 2503
Executive Vice President - Business Development

Mr. Pakorn Snguansuppayakorn
Date of Birth May 26, 1960

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
(Master of Business Administration,
Ramkhamhaeng University)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Bachelor of Engineering, Khonkaen University)
หลักสูตร Water Development Economics
สำ�นักงานพลังงานแห่งชาติ
(Water Development Economics Program,
National Energy Policy Council (NEPC))
หลักสูตร Planning and Control in Construction
Project สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(Planning and Control in Construction Project,
Asian Institute of Technology)
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Executive Vice President
- Business Development, EGATi)
รักษาการผู้จัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Acting Vice President
- Business Development Division, EGATi)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Vice President - Business Development
Division 2, EGATi)
วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Engineer Level 12 to the Deputy Governor
- Business Development, EGAT)

คณะผู้บริหารบริษัท
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ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

นายพิสณห์ จันทร์ศรี

วัน/เดือน/ปีเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2506
Vice President – Project Management Division

Mr. Phisol Chansri

Date of Birth February 14, 1963

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Bachelor of Engineering, Kasetsart University)
หลักสูตร Leadership Succession Program
(LSP รุน่ ที่ 4)
(Leadership Succession Program (LSP) (Class 4))
หลักสูตร Financial Statements for Directors
รุน่ ที่ 23 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
(Financial Statements for Directors Program
(Class 23), Thai Institute of Directors Association)

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Vice President – Project Management Division,
EGATi)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Vice President - Business Development
Division 1, EGATi)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด
(Assistant Managing Director, TEAM Consulting
Engineering and Management Co., Ltd.)
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ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน

นายสุทธิพนั ธ์ จันทนโชติวงศ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 ตุลาคม 2503

Vice President - Corporate Planning
and Portfolio Management Division

Mr. Sutthipan Jantanachotvong
Date of Birth October 4, 1960

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Bachelor of Science (Geology),
Chulalongkorn University)
EGAT Assistant Director Development
Program (EADP)
หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
โดยสันติวิธี (ปขส.รุ่น6) สถาบันพระปกเกล้า
(Public -Policy Conflict Management through
Peaceful Means Program (Class 6),
King Prajadhipok’s Institute)
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ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน บริษัท กฟผ.
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Vice President - Corporate Planning and
Portfolio Management Division, EGATi)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายสำ�รวจและประเมินแหล่งทรัพยากร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Assistant Director - Resources Exploration
and Assessment Division, EGAT)

คณะผู้บริหารบริษัท
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ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

นางจุมพิตา เรืองวิชาธร

วัน/เดือน/ปีเกิด 12 กรกฎาคม 2500
Vice President - Legal Division

Dr. Jumpita Ruangvichatron
Date of Birth July 12, 1957

วิชาชีพพิเศษ
Special Certificates

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 7
(Former Associate Judge, the Central Intellectual
Property and International Trade Court)
กรรมการเฉพาะเรื่องด้านกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
(Former Sub-Committee on Private
and Business Law, the Law Reform
Commission of Thailand)
ผู้บรรยายประจำ�หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(Current Lecturer on State Lawyers’
Training Program, the Council of State)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings
Ph.D. in Commercial Law, University of Exeter, UK
LL.M in International Business Legal Studies,
University of Exeter, UK
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Graduate Diploma in Business Law,
Thammasat University,)
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(LL.B., Thammasat University, Thailand)

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Vice President - Legal Division, EGATi)
นิติกรระดับ 10 สำ�นักกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
(Lawyer Level 10 to the Legal Affairs Bureau, EGAT)
หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ฝ่ายกฎหมาย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Head of Power Purchase Agreement (PPA)
- Legal Affairs Division, EGAT)
หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาสัญญาต่างประเทศ ฝ่ายกฎหมาย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Head of International Contract - Legal Affairs
Division, EGAT)

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
(บยป.) รุ่นที่ 5
(Executives’ Training Program,
the Administrative Court)
International Commercial Arbitration – PIDA
Training International Chamber of Commerce,
Tokyo, Japan
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ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(1 มกราคม - 30 กันยายน 2559)

นายสมชาย ชูประสิทธิ์

วัน/เดือน/ปีเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2501
Vice President - Accounting and Finance Division
(January 1 – September 30, 2016)

Mr. Somchai Chuprasit

Date of Birth February 20, 1958

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Bachelor of Accounting, Chulalongkorn
University.)
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า
(Public Economic Management for Executives,
King Prajadhipok’s Institute)
หลักสูตร Chief Financial Officer Certification
Program (CFO) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Chief Financial Officer Certification Program
(CFO), Federation of Accounting Professions)
EGAT Newly-Promoted Executive Orientation
Program (ENOP)
EGAT Enhancing Program (EEP)
EGAT Assistant Development Program (EADP)
EGAT Leadership Development Program (ELDP)
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ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กฟผ.
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Vice President - Accounting and Finance
Division, EGATi)
นักบัญชีระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Accountant Level 12 to the Deputy
Governor - Business Development, EGAT)

คณะผู้บริหารบริษัท
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ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(เข้ารับตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)

นางสิรินทร สมสุขทวีกูล

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 ตุลาคม 2502
Vice President - Accounting and Finance Division
(Since October 1, 2016)

Mrs. Sirintorn Somsuktaweekul
Date of Birth October 11, 1959

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ
Education/ Major Trainings
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Master of Accountancy,
Chulalongkorn University)
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์
(Bachelor of Accountancy, 2nd class Honors,
Thammasat University)
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์
(Bachelor of Law, Thammasat University)
EGAT Enhancing Program (EEP)
EGAT Assistant Development Program (EADP)
EGAT Leadership Calibration Program (ELCP)
หลักสูตร Young CFO สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Young CFO, Federation of Accounting
Professions)
หลักสูตร Professional Controller สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Professional Controller, Federation
of Accounting Professions)
Certificate in International Financial Report

ประวัติการทำ�งาน
Working Experiences

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Vice President - Accounting and Finance
Division, EGATi)
ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(Assistant Vice President - Accounting
Department, EGATi)
นักบัญชีระดับ 11 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Accountant level 11 to the Deputy
Governor - Business Development, EGAT)
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงวางศิลาฤกษเขื่อนบางลาง
18 กันยายน พ.ศ. 2521
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

CORPORATE GOVERNANCE
บริ ษั ท ได้ กำ�หนดวิ สั ย ทั ศ น์ “เป็ น องค์ ก รชั้ น นำ�ระดั บ สากลเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง กฟผ. ด้ า นการลงทุ น ธุ ร กิ จ
พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ” ขณะที่หนึ่งในพันธกิจที่ได้กำ�หนดไว้คือ ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในประเทศที่ไปลงทุน อันแสดงให้เห็นถึงการให้ความ
สำ�คัญกับหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และนำ�ไปสู่การเป็น
องค์กรที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการนำ�ไปสู่การพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน
บริษัทได้ประกาศนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และให้ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2558 โดยได้ออกประกาศ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 เนื่องด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
และมั่นคง เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานสากล 7 ประการ
(1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
(2) ความสำ�นึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
(3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable)
(4) ความโปร่งใส (Transparency)
(5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้นจะ
ต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)
(6) การส่งเสริมการพัฒนาการกำ�กับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
(7) การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การกระจายโอกาสแก่ ป ระชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การดำ�เนินการใด ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องชุมชนหรือท้องถิน่
(Participation)
2. คณะกรรมการจะเป็นผู้นำ�และต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำ�
ใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำ�เนินงาน การกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความ
สำ�คัญอย่างรอบคอบ
6. จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศ ทั้ ง รายงานทางการเงิ น และข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเงิ น อย่ า งเพี ย งพอ
เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
7. จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
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The vision statement of EGATi “To be EGAT’s strategically leading organization in overseas
investment in electricity business and related businesses” and its mission of “Operating the
business with sustainability, good governance, and with due consideration for society, economy
and environment of the country in which EGATi has invested” has confirmed EGATi’s intention
to observe unwaveringly the ethical principles and the corporate governance. This will lead
EGATi to become a company of transparency and reliability which can increase the economic
value resulting in the sustainable development of the country.
Realizing the importance of conducting the business with efficiency and good governance
aiming at the benefits of stakeholders as a whole and the business operation of the EGATi
Executives and the employees with transparency, equity and traceability which will result in the
sustainable growth and stability of the company, EGATi has announced its corporate governance
as a framework for the operation of the company on August 15, 2015.
The corporate governance policy is as follows:
1. The Board of Directors, Executives and all employees are committed to observing the
following 7 governance principles in accordance with the international standard
(1) Accountability: Accountable for the duty
(2) Responsibility: A sense of duty, with sufficient capacity and performance
(3) Equitable: Treatment of stakeholders with good faith and equity
(4) Transparency
(5) Value Creation: Creating value added to the company in both short term and long term
by changing or adding any value in order to increase the ability to compete in all aspects
(6) Ethics: Promoting and supporting the good corporate governance and business ethics
(7) Participation: Encouraging the public to get involved in aspects that may have an impact
on the environment, health, quality of life and well-being of local communities
2. The Board of Directors will be the leader and the role model which show their
determination to comply with the law and the ethical rules.
3. Promoting the dedication of the Executives and employees to their relevant duty with
full consideration of the interest of the company. They shall examine, control and prevent any
decision or action which has conflict of interest.
4. Promoting the availability of the control system including the financial control, control
of the operation, internal control and risk management with efficiency and wide coverage
5. Establishing appropriate ad hoc committees to assist in screening significant issues
6. Information disclosure of financial and non-financial reports should be adequate, reliable
and up-to-date to ensure that stakeholders are aware of the information with equity.
7. Self-assessment will be conducted so that it will be used as a framework for assessing
the performance of the Board of Directors.

CORPORATE GOVERNANCE
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การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ORGANIZATION AND
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า
สู ง สุ ด การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจึ ง ถื อ เป็ น กุ ญ แจสำ�คั ญ ของธุ ร กิ จ ในการสร้ า งความได้ เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขั น
ขององค์กร บริษัทจึงได้แสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย การพัฒนาระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าสาย
อาชีพ (Career Path) ตลอดจนการวางแผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) และที่สำ�คัญคือ บริษัทยังคง
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการบริหารงานเชิงธุรกิจ ตลอดจนศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ ก รและบุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การแข่ ง ขั น และการดำ � เนิ น งาน
ตามภารกิ จ บริ ษั ท จึ ง ได้ ว างแผนที่ จ ะนำ�ระบบสมรรถนะมาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยจั ด
ทำ�สมรรถนะหลั ก (Core Competency) สมรรถนะผู้ นำ� (Leadership Competency) และสมรรถนะ
ตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) มุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถสู่ความ
เป็นมืออาชีพ ด้วยการกำ�หนดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรรายตำ�แหน่งงาน เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่นำ�พา
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินธุรกิจ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชา
สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท
อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของบริษัทในแต่ละปี
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดกิจกรรมตระหนักถึงความรับผิดชอบของสังคม โดยได้จัดกิจกรรมทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ โดยในประเทศ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษาและทุน
การศึ ก ษาให้ เ ด็ ก ผู้ ย ากไร้ ณ มู ล นิ ธิ ธ รรมมานุ รั ก ษ์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี บริ ษั ท ได้ จั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาแจก
ข้าวกล้อง-ไข่เจียว แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในส่วนของต่างประเทศบริษัทร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และ IServe Thailand ได้ร่วมกันจัด
โครงการแว่นแก้ว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการดูแลประชาชนผู้มีปัญหาด้านสายตาให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
พร้ อ มกั บ ช่ ว ยดู สุ ข ภาพช่ อ งปากของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ผ ลกระทบโครงการไฟฟ้ า พลั ง น้ำ � น้ำ � เงี้ ย บ 1
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคม ยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงานที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมใจที่จะช่วย
ผลักดันการทำ�งานต่าง ๆ ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยกัน อีกทั้งเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่จะเสียสละ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ให้กับผู้อื่น
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EGATi realizes that human resource is the most valuable asset of the organization. Human
resource management is a crucial business key method to enhance an organizational
competitiveness. Various to do of human resource management i.e. performance management
system, career path system, succession plan are scheduled to deploy. Principally, EGATi intends to
develop and improve human resource management and human resource development to become
continuously more effective by restructuring the organization to fit the strategic business management.
To further develop the potentiality of the company and the capability of its human resource
to be ready for the competition and to accomplish the mission, EGATi has a plan to implement the
competency system i.e. in human resource management, core competency, leadership competency
and functional competency to encourage and develop its personnel to be more professional under
specific training courses by each job. to lead the company to achieve the business objective.
Building Good Relationship between the Executives and the Employees
EGATi has communication platform to enrich good relationship between the Executives and
the employees. The superiors communicate with employees at all levels how EGATi performs
the business and what are obstacles or impacts EGATi confronts. Building a culture of of open
communication between management and employee is an essential tool for building trust, engaging
staff and promoting organizational culture. The employees are able to suggest or propose any ideas
to improve the work system.
Moreover, CSR activities have been organized locally and abroad. In Thailand, EGATi has made a
donation of materials, educational equipment and scholarship to the poor children at Thammanurak
Foundation, Kanchanaburi Province. Furthermore, the company has organized a volunteer group to
offer food boxes to the people who come to pay respect to the late King Bhumibol Adulyadej at
Pramane Ground. For CSR activity overseas, EGATi has cooperated with the Electricity Generating
Authority of Thailand (EGAT), Mettapracharak Hospital, the Bangkok Airways Public Co., Ltd. and
IServe Thailand for the implementation of Wan Kaew Project. The objective of the project is to
upgrade the quality of life offering optometry and dentistry to the people living in the affected area
of Nam Ngiep 1 Hydropower Project in Lao PDR.
Apart from taking care of society, the activities also enhanced the relationship between EGATi
Executives and the employees which would contribute to mutual understanding and cooperation for
their work as well as creating the initiative and appreciative of the dedication to the community and
sharing to others of the individuals.
ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
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ค่านิยมองค์กร
บริษัทตระหนักดีถึงการกำ�หนดทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร ซึ่งนอกจากการมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับภารกิจ
มีการกำ�หนดนโยบายและถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สิ่งที่สำ�คัญที่สุด คือ แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน บริษัทจึงวางรากฐานการประพฤติและปฏิบัติงานเพื่อสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ด้วยการ
กำ�หนดค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ค่านิยม EGATi ประกอบด้วย

ENERGETIC

ตื่นตัว คิดและกล้าเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทันกาลและตลอดเวลา
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ย่อท้อ
ไม่หมดกำ�ลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค

GOAL-ORIENTED

ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กร ตระหนักถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของคู่ค้า โดยวิธีการโน้มน้าว เจรจา ต่อรองเพื่อผลสำ�เร็จทางธุรกิจ

ACCOUNTABILITY

มีวินัยในการทำ�งาน ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
มุ่งเน้นคุณภาพของงาน และสำ�นึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

TRUST & TEAM
มีความเชื่อมั่นในองค์กร เพื่อนร่วมงานและทีมงาน ยอมรับในความคิดเห็น วิธีการ
ทำ�งานตลอดจนความสามารถของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อความสมบูรณ์และ
แข็งแกร่งของทีม พร้อมทั้งมีความสามัคคีปรองดอง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

INTEGRITY
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามระเบียบ วินัย จรรยาวิชาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำ�งานให้เป็น คนเก่ง คนดี
เสริ ม สร้ า งให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามสามารถ ตลอดจนมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง มี จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง
และมีจริยธรรมในการทำ�งานที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของบริษัทในการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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Core Values
Besides having a vision which correlates with the mission and a policy which is transferred
into an implementation, another significant factor for a successful company is the same direction
of operation. Realizing the importance of having a clear direction for operation, EGATi has laid a
foundation of behavior and performance of the its human resource to be an efficient and decent
person by establishing corporate core values to shape organization culture which supports the
achievement of its vision.

ENERGETIC

Proactive to change, Initiative,
Persistent, and Resilient.

GOAL-ORIENTED

Dedication, Cultural Sensitiveness,
Negotiation Skill, and Business-minded.

ACCOUNTABILITY

Self-disciplined and Self-critique,
Quality Awareness, Duty Consciousness,
Consideration and Sharp

TRUST & TEAM
Believe in team, Respect each other,
and Work in Harmony

INTEGRITY
Moral & Ethic, Honest and Transparency

The primary objective of human resource management system is to develop its
personnel since the first year of employment to be a good and efficient person with increasing
potential and competency under well physical and mental health to fulfill the business.

ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
บริ ษั ท ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก มาตรฐานสากลตลอดมา จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ชั้ น นำ �
ด้ า นพลั ง งานในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ทุ ก โครงการที่ เ ข้ า ร่ ว มลงทุ น บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ
ของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชม สิ่ ง แวดล้ อ ม และบทบาทอั น พึ ง มี ข องผู้ พั ฒ นาโครงการ
ในการอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความเคารพ ให้ความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งดูแล สนับสนุน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือ การอยู่ร่วมอย่างเป็นมิตร
ระหว่างโครงการฯ และชุมชน และการได้เห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขอันเกิดจากการมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดี

ในปลายปี 2559 บริษัท ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
ได้จัด “โครงการแว่นแก้ว สปป. ลาว” นำ�หน่วยวัดสายตาเคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจสายตา พร้อมมอบแว่นสายตา
ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�น้ำ�เงี้ยบ 1 (โครงการน้ำ�เงี้ยบ 1) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่
บ้ า นสบหยวก เมื อ งฮ่ ม แขวงไชสมบู ร ณ์ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ห่ า งไกลบนภู เ ขา ไม่ มี ไ ฟฟ้ า และน้ำ � ประปา และพื้ น ที่
โยกย้ายจัดสรรห้วยสูบ เมืองบอลิขัน แขวงบอลิคำ�ไซ ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการโยกย้ายของโครงการน้ำ�เงี้ยบ 1
ในการจัดโครงการสาธารณสุขครั้งนี้ บริษัทสามารถให้บริการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาแก่ประชาชนทั้งสิ้นจำ�นวน
556 คน พร้อมกันนี้ยังได้นำ�กลุ่มทันตแพทย์อาสา ประกอบด้วย คณะทันตแพทย์จากประเทศไทยและ สปป. ลาว
เพื่อให้บริการด้านทันตกรรม โดยสามารถให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้น จำ�นวน 150 คน
ทั้ ง นี้ “โครงการ แว่ น แก้ ว สปป. ลาว” เป็ น หนึ่ ง ในโครงการที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ของบริ ษั ท
ในการดูแลชุมชน โดยบริษัทมีแผนจัดโครงการด้านสาธารณสุข สำ�หรับชุมชนรอบโครงการน้ำ�เงี้ยบ 1 อย่างต่อเนื่อง
พร้ อ มทั้ ง มี แ ผนจั ด โครงการเพื่ อ สั ง คมอื่ น ๆ ในพื้ น ที่ ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว มลงทุ น โดยบริ ษั ท พร้ อ มยึ ด มั่ น ในการ
อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตรและให้การดูแล สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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EGATi has been conducting its business in accordance with international standards
with an aim of becoming a leading power investment company at ASEAN level. In every
project investment, EGATi has always realized the importance of responsibility for society,
community and environment, and its certain role to live together with the community with
respect and equity in compliance with the principle of human right. The company is ready
to take care, support and strengthen the community to promote sustainable development,
with an aim to live together as friend, and see their smile and happiness resulting from the
well-being and better quality of life.

By the end of 2016, EGATi, in cooperation with the Electricity Generating Authosrity
of Thailand and Mettapracharak Hospital, organized under “the Wan Kaew Project, Lao PDR”
an optometry mobile unit to serve villagers living in the vicinity of Nam Ngeip1 Hydropower
Project. The medical service was offered to villagers in Sobyuak Village, Hom District in
Xaisomboun Province, which was a remote area without electricity and running water. Another
area was Huay Soob Village in Bolikhan District of Bolikhamxai Province, which was the
resettlement area prepared for affected villagers from the Nam Ngeip1 Hydropower Project.
For this public health project, EGATi performed optometry and offered spectacles free
of charge to 556 people. Additionally, EGATi organized volunteer group of joint dentists
from Thailand and Lao PDR to provide dentistry service to 150 people.
“The Wan Kaew Project, Lao PDR” is among the social projects that demonstrates our
commitment to the community. Such public health project will be provided continuously for
community around the Nam Ngeip1 Hydropower Project. Furthermore, EGATi has prepared
to organize more social projects to serve communities in other areas of investment. EGATi
is committed to live together with the communities with friendship, cooperation and support
for sustainable development of their quality of life.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเสด็จเปดเขื่อนศรีนครินทร
05 มิถุนายน พ.ศ. 2524
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เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี 2559
EVENTS IN 2016
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1
1-4 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัทได้เดินทางไปอวยพรคณะสำ�นักงานจังหวัดกวางจิ
เนื่ อ งในโอกาสตรุ ษ เวี ย ดนาม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เชื่ อ ม
สัมพันธไมตรีกับคณะสำ�นักงาน จังหวัดเวียดนาม โดยเข้า
พบหน่วยงานดังต่อไปนี้

Quang Tri 1 Thermal Power Plant
Project, Vietnam
1-4 February 2016
On the occasion of the Vietnamese
New Year, EGATi Executives visited the following
Quang Tri Provincial Offices to express their
best wishes and to strengthen the relationship
with the Vietnamese organizations:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

สำ�นักงานอุตสาหกรรมการค้า จังหวัดกวางจิ
สำ�นักงานสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำ�นักงานก่อสร้าง
สำ�นักงานแผนงานและการลงทุน
สำ�นักงานเกษตรและพัฒนาชนบท
สำ�นักงานตำ�รวจ จังหวัดกวางจิ
สำ�นักงานทหารบก จังหวัดกวางจิ
คณะกรรมการประชาชนอำ�เภอ Hai Lang
สำ�นักงานพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
สาขาจังหวัดกวางจิ

• Quang Tri Commerce
and Industrial Office
• Foreign Relations Office
• Construction Office
• Planning and Investment Office
• Agriculturall and Rural
Development Office
• Quang Tri Police Office
• Quang Tri Army Office
• Hai Lang Peoples’ Committee
• Vietnamese Communist Party,
Quang Tri Branch

เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี 2559
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โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�น้ำ�เงีย้ บ 1
25 พฤศจิกายน 2559

พิธีเปิดสะพานเข้าหมู่บ้านห้วยสูบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�น้ำ�เงี้ยบ 1
พร้ อ มกั บ มอบใบถื อ ครองที่ ดิ น และบ้ า นให้ กั บ ประชาชนจำ � นวน 24
ครัวเรือน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว
เป็นประธานในพิธี
บริ ษัท ร่ ว มกั บ กฟผ. โรงพยาบาลเมตตาประชารั ก ษ์ (วั ด ไร่ ขิง )
กลุ่ ม บริ ษั ท หอแว่ น และกลุ่ม ทัน ตแพทย์อาสา iServe ในการออกหน่วย
ตรวจวั ด สายตาและแจกจ่ า ยแว่ น ตา พร้ อ มให้ บ ริ ก ารด้ า นทั น ตกรรม
ใ ห้ กั บ ประชาชน กิ จ กรรมในพื้ น ที่ โ ยกย้ า ยจั ด สรรห้ ว ยสู บ โครงการ
ไฟฟ้ า พลั ง น้ำ � น้ำ � เงี้ ย บ 1 เมื อ งบอลิ ขั น แขวงบอลิ คำ � ไซ และในวั น ที่
26 พฤศจิกายน 2559 ที่บ้านสบหยวก เมืองฮ่ม แขวงไชสมบูรณ์

25 November 2016

Nam Ngiep 1 Power
Company Limited,
Lao PDR

The opening of the bridge at the entrance of Huay
Soob Village of Nam Ngeip 1 Hydropower Project
and presentation of the certificate of land and house
possession to 24 households took place on 25 November
2016. The event was presided over by Deputy Minister
of Energy and Mines of Lao PDR.
EGATi cooperated with EGAT, Mettapracharak
(Wat Rai Khing) Hospital, Better Vision Group Co., Ltd. and
iServe Volunteer Dentist Group in operating a mobile unit
in optometry, dentistry and distributing free eyeglasses
to the villagers in Huay Soob Village of the Nam Ngeip1
Hydropower Project in Bolikhan District of Bolikhamxai
Province on 25 November 2016. The mobile unit also
extended service to villagers in Sobyuak Village, Hom
District in Xaisomboun Province on 26 November 2016.
EVENTS IN 2016
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PT Adaro Indonesia (AI)
4 พฤษภาคม 2559

24 สิงหาคม 2559

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
เห็ น ชอบการลงทุ น ซื้ อ หุ้ น PT
Adaro Indonesia (AI) จำ�นวน
325 ล้ า นเหรี ย ญ สรอ. หรื อ
11,700 ล้ า นบาท ตามสั ด ส่ ว น
การถือหุ้นประมาณร้อยละ 11-12

กระทรวงพลั ง งานเห็ น ชอบ
ให้บริษัทลงทุนซื้อหุ้น AI

บริษทั ลงนาม Subscription
Agreement (SSA) กับ AI

22 พฤศจิกายน 2559

12 พฤษภาคม 2559

25 ตุลาคม 2559

ครม. อนุมัติ ให้บริษัท ลงทุน
ซือ้ หุน้ บริษทั AI ในสัดส่วน 11.53 %
ด้วยเงินจำ�นวน 325 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
บริษัทชำ�ระค่าหุ้นให้ AI

20 ธันวาคม 2559

AI ประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่ า งกาล จำ � นวน 97.823
ล้านเหรียญ สรอ. คิดเป็น 195
เหรี ย ญ สรอ. ต่ อ หุ้ น โดยบริ ษั ท
ได้รับ 11.28 ล้านเหรียญ สรอ.
(ก่อนหักภาษี)

27 มิถุนายน 2559

คณะกรรมการ กฟผ. มีมติ
เห็นชอบการลงทุนซื้อหุ้น AI

22 November 2016
E G AT i m a d e a
payment for AI shares.

PT Adaro Indonesia (AI)
4 May 2016

EGATi Board of Directors
approved the investment in the
share of PT Adaro Indonesia (AI)
of the amount of 325 million US
dollars or 11,700 million Baht
according to the shareholding
ratio of approximately 11%-12%.

12 May 2016

EGATi signed the Subscription
Agreement (SSA) with AI.
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27 June 2016
EGAT Board of Directors
approved the investment in
the share of AI.

24 August 2016

Ministry of Energy
approved the investment in
the share of AI.

25 October 2016

20 December 2016

AI announced the
payment of interim dividend
of 97.823 million US dollar
which amounted to 195
US dollar per share. EGATi
received the dividend of
the amount of 11.28
million US dollar (before
tax deduction).

The Cabinet approved the investment of EGATi
in the share of AI of 11.53% of the amount of 325
million US dollars.
เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี 2559
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โครงการพลังน้ำ�สาละวินตอนบน (มายตง)

18 ตุลาคม 2559

12 มกราคม 2559

ผู้ พั ฒ นาโครงการเข้ า นำ�เสนอ Project Formulation แก่ Ministry
of Electric Power (MOEP) โดยเสนอหลั ก การเพื่ อ พั ฒ นาโครงการแบบ
Two-Cascade ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเขื่ อ นล่ า ง (เขื่ อ นมายตง) กำ�ลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง
3,750 เมกะวัตต์ และเขื่อนบน (เขื่อนวังกัน) 2,200 เมกะวัตต์ ตามความเห็น
ของ MOEP ต่อรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study Report)
ที่มีลักษณะเป็นเขื่อนเดี่ยวขนาดใหญ่ กำ�ลังผลิตติดตั้ง 7,000 เมกะวัตต์ ทั้งนี้
เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด

29 มีนาคม 2559

ผู้ พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ม า ย ต ง จั ด ส่ ง
รายงาน Project Formulation อย่าง
เป็นทางการให้แก่ Ministry of Electric
Power (MOEP)

5 กรกฎาคม 2559

ผู้พัฒนาโครงการมายตงเข้า
นำ�เสนอรายงานการศึกษาเพิ่มเติม
(Additional Study of Project
Formulation) แก่ MOEP โดย
นำ�เสนอทางเลือกในการพัฒนาเขื่อน
มายตงที่กำ�ลังผลิตติดตั้ง 3,150
เมกะวัตต์ 2,650 เมกะวัตต์ และ
2,300 เมกะวั ต ต์ โดยเปรี ย บ
เที ย บข้ อ มู ล ผลกระทบในแต่ ล ะ
ทางเลือกให้ MOEP ทราบ ในขณะที่
เขื่ อ นวั ง กั น มี กำ�ลั ง ผลิ ต 2,200
เมกะวัตต์เท่าเดิม

Upper Thanlwin Hydropower Project
(Mong Ton), Myanmar
12 January 2016

The Hydropower Project of a two-cascade
scheme comprising lower dam (Mong Ton Dam) of the installed
capacity of 3,750 MW and upper dam (Wangkan Dam) of the
installed capacity of 2,200 MW was proposed to
Ministry of Electric Power (MOEP). This project was
formulated to minimize the social and environmental impact
in accordance with the views and comments of MOEP to the
feasibility study report of the Hydropower Project of a single
large dam of the installed capacity of 7,000 MW.

18 October 2016

ผู้ พั ฒ นาโครงการมายตง
จั ด ส่ ง รายงานการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
อย่างเป็นทางการให้แก่ Ministry
of Electricity and Energy
(MOEE)

17 พฤศจิกายน 2559

บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะ
ทำ�งานร่ ว มด้ า นไฟฟ้ า และพลั ง งาน
ระหว่ า งไทย-เมี ย นมา ครั้ ง ที่ 1
(1st Myanmar–Thailand
Joint Working Group for
Electricity and Energy
Cooperation: 1st MTJWGEEC) ณ กระทรวงพลั ง งาน
เพื่ อ เร่งรัดในการอนุมัติ Project
Formulation ตามที่ ผู้ พั ฒ นา
โครงการเสนอ

29 March 2016

Mong Ton Project Formulation was
officially submitted to MOEP.

5 July 2016

An additional study of the project
formulation was proposed to MOEP.
For Mong Ton Dam, three alternatives
together with their respective impact
were offered: the dam with the installed capacity of 3,150 MW, 2,650
MW or 2,300 MW. For Wangkan Dam
the installed capacity would remain at
2,200 MW.

17 November 2016

The additional study of the
EGATi attended the first Myanmar-Thailand Joint
project formulation was officially Working Group for Electricity and Energy Cooperation
submitted to Ministry of Electricity (1st MTJWG-EEC) held at Ministry of Energy, Thailand, to
and Energy (MOEE).
pursue the approval of the proposed Hydropower Project.
EVENTS IN 2016
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รายงานของผู้สอบบัญชี
AUDITOR’S REPORT
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ความเห็น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
สำ�นั ก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน เห็น ว่า งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จ การข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย และฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท
กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำ�เนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบ
ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในรายงานของสำ�นั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากบริษัทตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำ�หนดโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ไปตามมาตรฐานและข้อกำ�หนดดังกล่าว สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีแต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำ�ปีนั้น ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะจัดเตรียมรายงานประจำ�ปีให้
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
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To the Shareholders of EGAT International Company Limited
Opinion
The Office of the Auditor General of Thailand has audited the accompanying financial
statements in which the equity method is applied and separate financial statements of EGAT
International Company Limited (the Company), which comprise the statements of financial position
in which the equity method is applied and separate statements of financial position, as at December
31, 2016, the statements of comprehensive income in which the equity method is applied and
separate statements of comprehensive income, the statements of changes in shareholders’ equity
in which the equity method is applied and separate statements of changes in shareholders’ equity
and the statements of cash flows in which the equity method is applied and separate statements of
cash flows for the year then ended, and note to the financial statements in which the equity method
is applied and separate financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In the Office of the Auditor General of Thailand’s opinion, the above mentioned financial
statements in which the equity method is applied and separate financial statements present fairly,
in all material respects, the financial position in which the equity method is applied and separate
financial position of EGAT International Company Limited, as at December 31, 2016, and their
financial performance in which the equity method is applied and separate financial performance
and their 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
The Office of the Auditor General of Thailand conducted the audit in accordance with Thai
Standards on Auditing. The Office of the Auditor General of Thailand’s responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the audit of the financial
statements in which the equity method is applied and separate financial statements section
of the Office of the Auditor General of Thailand’s report. The Office of the Auditor General of
Thailand is independent of the Company in accordance with the State Audit Standards issued by
the State Audit Commission and the Code of Ethics for Professional Accountants determined by
the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of his Majesty the King that
are relevant to the audit of the financial statements in which the equity method is applied and
separate financial statements and the Office of the Auditor General of Thailand has fulfilled other
ethical responsibilities in accordance with these standards and requirements. The Office of the
Auditor General of Thailand believes that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate
to provide a basis for the Office of the Auditor General of Thailand’s opinion.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report, but does not include the financial statements and the
auditor’s report thereon. Management expects to provide the annual report to the Office of the
Auditor General of Thailand after the date of this auditor’s report.
AUDITOR’S REPORT
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ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำ�นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่ อ สำ�นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ อ่ า นรายงานประจำ�ปี หากสำ�นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น สรุ ป ได้ ว่ า
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับ
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ � และนำ � เสนองบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย และ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเหล่ า นี้ โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ป ราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบ
ในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
และการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี สำ�หรั บ การดำ�เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง เว้ น แต่ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะเลิ ก บริ ษั ท หรื อ หยุ ด
ดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัท
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อมั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผล
ว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของสำ�นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น อยู่ ด้ ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผล
คื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การรั บ ประกั น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
จะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ เ สมอไป ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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The Office of the Auditor General of Thailand’s opinion on the financial statements does not
cover the other information and the Office of the Auditor General of Thailand will not express
any form of assurance conclusion thereon.
In connection with the audit of the financial statements, the Office of the Auditor General
of Thailand’s 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 of the Office of the Auditor General of Thailand’s knowledge obtained in
the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When the Office of the Auditor General of Thailand reads the annual report, if the Office
of the Auditor General of Thailand concludes that there is a material misstatement therein, the
Office of the Auditor General of Thailand is required to communicate the matter to those charged
with governance.
Responsibilities of management and those charged with Governance for the financial statements
in which the equity method is applied and separate financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in which the equity method is applied and separate financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial statements in which the equity method is
applied and separate financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
In preparing the financial statements in which the equity method is applied and separate
financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue
as a going concern, disclosing, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial
reporting process.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements in which the equity method
is applied and separate financial statements
The Office of the Auditor General of Thailand’s objectives are to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements in which the equity method is applied and
separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to
fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes the Office of the Auditor General
of Thailand’s 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.
AUDITOR’S REPORT
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ในการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่น
ดินได้ใช้ดุลยพินิจการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี สำ�หรั บ การดำ�เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู้ บ ริ ห ารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่ อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ ความสามารถของบริ ษั ท ในการดำ � เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่
ถ้าสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จะเปลี่ ย นแปลงไป ข้ อ สรุ ป ของสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ขึ้ น อยู่ กั บ
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ ได้ว างแผนไว้ ประเด็น ที่มีนัยสำ�คั ญ ที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อบกพร่ องที่ มี นั ย สำ�คัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน

(นายประวิทย์ ตันตราจินต์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 8

สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 9 มีนาคม 2560
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ผู้อำ�นวยการกลุ่ม
รายงานของผู้สอบบัญชี
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As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, the Office of the
Auditor General of Thailand exercises professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. The Office of the Auditor General of Thailand also:
• Identifies and assesses the risks of material misstatement of the financial statements
in which the equity method is applied and separate financial statements, whether due to fraud
or error, designs and performs audit procedures responsive to those risks, and obtains audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for the Office of the Auditor General of
Thailand’s opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtains an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.
• Evaluates the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the management.
• Concludes on the appropriateness of the management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related
to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a
going concern. If the Office of the Auditor General of Thailand concludes that a material uncertainty
exists, the Office of the Auditor General of Thailand is required to draw attention in the auditor’s
report of the Office of the Auditor General of Thailand to the related disclosures in the financial
statements in which the equity method is applied and separate financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify the Office of the Auditor General of Thailand’s opinion. The
Office of the Auditor General of Thailand’s conclusions are based on the audit evidence obtained
up to the auditor’s report of the Office of the Auditor General of Thailand. However, future events
or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluates the overall presentation, structure and content of the financial
statements in which the equity method is applied and separate financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements in which the equity method is applied and separate
financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation
The Office of the Auditor General of Thailand communicates with those charged with
governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that the
Office of the Auditor General of Thailand identifies during the Office of the Auditor General of
Thailand’s audit.

Office of the Auditor
General of Thailand
9 March 2017

Krannaporn Dumrongkitjakan
(Signed) (Krannaporn Dumrongkitjakan)
Division Director

AUDITOR’S REPORT

(Signed) Prawit Tantrajin
(Prawit Tantrajin)
Director of Financial Audit
Office No. 8 Acting Auditor General
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
AUDIT FEE
บริษัทได้ให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีสำ�หรับปีบัญชี 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดังนี้ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำ�ปี 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท และงบการเงิน
ฉบับคำ�แปลภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 50,000 บาท และสำ�หรับรายไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท รวม 3 ไตรมาส
เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท
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EGATi’s financial statements are audited by the Office of the Auditor General of
Thailand. For fiscal year 2016, audit fees and expenses total Baht 550,000 comprising
Baht 200,000 fee for the annual audit, Baht 50,000 fee for the English version of financial
statement and Baht 300,000 fees for the reviews of quarterly financial statements totaling
three quarters or Baht 100,000 for each quarter.

AUDIT FEE
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเสด็จเปดโรงไฟฟาแมเมาะ
07 กุมภาพันธ พ.ศ. 2528
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CORE VALUE
E Energetic
G Goal Oriented
A Accountability
T Trust & Team
i
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Integrity

