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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร
Vision, Mission, Corporate Values
วิสัยทัศน Vision
“เปนองคกรชั้นนำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในตางประเทศ
ที่ไดรับความเชื่อถือในระดับสากล”
"To be an internationally-trusted and a leading enterprise for overseas
investment in energy and related businesses"

คานิยมองคกร Corporate Core Values

E

ตื่นตัว คิดและกลาเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว ทันกาลและตลอดเวลา
เพื่อพัฒนา องคกรใหดี ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมยอทอ ไมหมดกําลังใจ
ที่จะตอสูกับปญหาและอุปสรรค

Energetic

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

G

ปฏิบัติงานอยางทุมเทและเสียสละเพื่อองคกร ตระหนักถึงความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของคูคา โดยวิธีการโนมนาว เจรจา ตอรองเพื่อผลสําเร็จทางธุรกิจ

A

มีวินัยในการทํางาน ปรับปรุงพัฒนาตนเอง มุงเนนคุณภาพของงาน และสํานึก
ในหนาที่ที่รับผิดชอบ

T

มีความเชื่อมั่นในองคกร เพื่อนรวมงานและทีมงาน ยอมรับในความคิดเห็น วิธี
การทํางาน ตลอดจนความสามารถของแตละบุคคลที่แตกตางกันเพื่อความสมบูรณ
และแข็งแกรงของทีม พรอมทั้งมีความ สามัคคีปรองดอง มุงสูเปาหมายเดียวกัน

Goal-oriented

พันธกิจ Mission
• พัฒนา จัดหา ลงทุน รวมลงทุน ธุรกิจดานพลังงานไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวของ
ในตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหประเทศไทย
• สรางผลตอบแทนและมูลคาเพิ่มที่เหมาะสมใหแกองคกร และ กฟผ.
• ดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ดวยหลักธรรมาภิบาล ใสใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ในประเทศที่ไปลงทุน
• To develop, acquire, invest and co-invest in electricity business and related
businesses overseas in order to enhance energy stability of Thailand
• To generate the appropriate return on investment and value added for
the Company and for EGAT
• To operate the sustainable business with good governance, and with
care for society, economy and environment of the countries in which
EGATi has invested
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Accountability

Trust & Team

I

Integrity

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

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

Have trust in Organization and colleagues and teams; respect different
opinions, working methods, capability of each person to strive for work
perfection and team build-up with harmony and sharing a common goal.
ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือความถูกตองตามระเบียบ วินัย จรรยาวิชาชีพ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
Performs duties by adhering to the correctness, discipline, and
professional ethics with honesty, transparency, and veriﬁability.
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Message from the Chairman

ด้้วยเทคโนโลยีีในธุุรกิิจไฟฟ้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว ประกอบกัับการแข่่งขัันในธุุรกิิจพลัังงานมีีมากขึ้้�น บริิษััท กฟผ.
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด  (บริิษััท) จึึงจำำ�เป็็นต้้องปรัับตััวและเตรีียมความพร้้อมต่่อการเปลี่่�ยนแปลง ด้้านธุุรกิิจพลัังงาน โดยได้้มีี         
การทบทวนทิิศทางเป้้าหมายการลงทุุนตามแผนธุุรกิิจของบริิษััท ให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ เพื่่�อมุ่่�งเป็็น “องค์์กรชั้้�นนำำ�
เพื่่�อการลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานและธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�องในต่่างประเทศ ที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือในระดัับสากล”

The rapid technological evolution in electricity
business and the increasing competition in energy
business has made it necessary for EGAT International
Co., Ltd. (EGATi) to adjust itself to the situation and
to be ready for the changes in energy business.           
The company has reviewed the direction and business
goal in the business plan to reflect its vision and
mission with the aim to be “an internationally -        
trusted leading enterprise for overseas investment in
energy and related businesses”.

ในปีี 2564 ที่่�ผ่า่ นมา นัับเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายของบริิษัทั
ท่่ามกลางสถานการณ์์เศรษฐกิิจถดถอย ประกอบกัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)          
ที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรุุนแรงในทุุกประเทศทั่่ว� โลก
จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว คณะกรรมการ และคณะผู้้�บริิหาร
ตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น โดยดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรอบคอบ
ตลอดจนปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้มีี
ความเหมาะสมและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย โดย   
ยึึดหลัักความคุ้้�มค่่า ดำำ�เนิินการตามกฎหมาย โปร่่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้้ ภายใต้้กลยุุทธ์์การแสวงหาโอกาสธุุรกิิจใหม่่
ด้้วยการพััฒนาและแสวงหาพัันธมิิตร เพื่่�อขยายการลงทุุนทั้้�ง
ด้้านพลัังงานและธุุรกิิจเกี่่ย� วเนื่่อ� งอื่่น� ๆ ที่่�หลากหลาย ควบคู่่�ไปกัับ       
การกำำ�กัับดููแลและบริิหารจััดการบริิษััทในเครืืออย่่างใกล้้ชิิด         
จนสามารถสร้้างรายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยในปีี 2564
บริิษััทประสบความสำำ�เร็็จที่่�สำำ�คััญ ในการขยายการลงทุุนธุุรกิิจ
พลัังงานหมุุนเวีียนในไต้้หวััน ซึ่่�งเป็็นเขตเศรษฐกิิจที่่�มีีศัักยภาพ
ในการเติิ บ โต สอดคล้้ อ งกัั บ ทิิ ศ ทางความต้้ อ งการแสวงหา
พลัังงานสะอาดและพลัังงานแห่่งอนาคต
ในปีีหน้้า บริิษััทยัังคงมุ่่�งมั่่�นและมั่่�นใจว่่าจะมีีการลงทุุน          
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อสร้้างการเติิบโต โดยการร่่วมลงทุุนกัับพัันธมิิตรที่่�มีี
ศัักยภาพ ทั้้�งในและต่่างประเทศ และมุ่่�งเน้้นแสวงหาการลงทุุน          
ที่่�สร้้างผลตอบแทนทัันทีี ไปพร้้อมกัับ การขยายการลงทุุนให้้มีี  
ความหลากหลายมากยิ่่�งขึ้้น� เพื่่อ� เพิ่่�มมููลค่่าและความยั่่�งยืืนให้้แก่่
บริิษััทและการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ในนามของคณะกรรมการ ผู้้บ� ริิหารและผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านบริิษัทั
ผมขอขอบคุุณผู้มี้� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วนทุุกท่า่ น ที่่�ได้้ให้้การ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และมอบความไว้้วางใจ         
ในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา
บริิษัทั เชื่่อ� มั่่�นอย่่างยิ่่ง� ว่่า บริิษัทั จะดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างรอบคอบ
ให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์โลกที่่�เปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา ภายใต้้
หลัักธรรมาภิิบาลความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และ
จะนำำ�พาบริิษััทเติิบโตและก้้าวสู่่�ความเป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ในระดัับ
สากลด้้านธุุรกิิจพลัังงานและธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง อย่่างมั่่�นคงและ
ยั่่�งยืืน สร้้างคุุณค่่าแก่่ประเทศชาติิ สัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในทุุกภาคส่่วนต่่อไป
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The year 2021 was a challenging year for EGATi.
The economic recession and the outbreak of
COVID-19 has caused a great and wide impact on
businesses of all countries in the world. Realizing the
severity of the situation, the Board of Directors and
the Management conducted the business prudently.
The business strategy was modified continuously to
be appropriate to the situation so as to achieve the
target based on the principle of effectiveness, rule
of law, transparency and verifiability. With the           
strategy of new business opportunity by development
and alliance seeking to increase investment in
energy and related businesses coupled with the
supervision and management of its affiliates, the
company has been able to generate satisfactory
income. Among the significant achievements in 2021
was the portfolio in renewable energy in Taiwan which
is a potential economic zone of growth consistent
with the direction of the company in seeking for clean
energy and future energy.

On behalf of the Board of Directors, the             
Management and the employees, I would like to
express my heartfelt thanks to all stakeholders for
their support and their trust in our business operation.
Please be assured that the company will operate the
business with prudence to be consistent with the
changing global situation, with governance and social
responsibility. We will lead EGATi to the sustainable
growth to become a leading enterprise in energy
business and related businesses in order to create
value for the country, society and stakeholders in all
sectors.

For next year, it is anticipated that there will be
more portfolio with local and overseas potential
alliances. The company will focus on the portfolio
which generates instant returns as well as investment
in varied businesses to increase value and
sustainability for the company and to the Electricity
Generating Authority of Thailand (EGAT).

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
(Mr. Boonyanit Wongrukmit)

ประธานกรรมการ
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
Chairman,
EGATi Board of Directors
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

Report of the Audit Committee

คณะกรรมการบริิษััท ในคราวประชุุมครั้้�งที่่� 12/2564 เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 2564
ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแล          
ด้้านการตรวจสอบ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจำิ �ำ นวน              
3 ท่่าน ได้้แก่่
1. นายวิิจัักษณ์์ อภิิรัักษ์์นัันท์์ชััย
2. นางสาวกมลรััตน์์ กุุหลาบแก้้ว
3. นายกิิตติิ เพ็็ชรสัันทััด
นายวิิจัักษณ์์ อภิิรัักษ์์นัันท์์ชััย
ประธานกรรมการ

Mr. Vichak Apirugnunchai
Chairman
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีีผู้้�จััดการส่่วนตรวจสอบภายใน ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรู้้�  ความสามารถ ความระมััดระวััง
รอบคอบตามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ในการกำำ�กับั ดููแลการตรวจสอบและ
การควบคุุมภายใน เพื่่อ� ให้้เชื่่อ� มั่่น� ได้้ว่า่ บริิษัทั มีีการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผล
รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป เชื่่�อถืือได้้
และการปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง นโยบายต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

The Board of Directors agreed in the meeting of 12/2021 on 2 November 2021 to appoint the Audit Committee
to be responsible for auditing of the company. The Audit Committee consists of 3 members as follows:
1. Mr. Vichak Apirugnunchai
2. Ms. Kamolrat Kularbkeo
3. Mr. Kitti  Petchsanthad

Chairman
Member
Member

Internal Audit Manager serves as secretary of the Audit Committee.
The Audit Committee has performed the work as assigned by the Board of Directors in supervising audit and
internal control with proficiency and discretion to ensure that the company has conducted the business with           
efficiency and effectiveness and its financial reports and disclosure of information is reliable and in accordance with
the generally recognized accounting principles and the operation complies with law, rules and regulations,                    
requirements, orders and related policies.
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ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุม รวมทั้้�งสิ้้�น 9 ครั้้�ง และในการประชุุมทุุกครั้้�งจะมีีฝ่่ายบริิหารของบริิษััทเข้้าร่่วม
ประชุุมเพื่่อ� รายงานข้้อมููลและตอบข้้อซัักถาม รวมทั้้�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั เข้้าร่่วมประชุุมในวาระที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� ผลการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีีการจััดทำำ�รายงานเสนอคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส สรุุปสาระสำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ดัังนี้้�
1. สอบทานรายงานทางการเงิินรายเดืือน รายไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษััท รวมทั้้�งผลการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับ             
ฝ่่ายบริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ตรวจสอบภายใน โดยพิิจารณาในประเด็็นที่่สำ� ำ�คัญ
ั และให้้ข้อ้ คิิดเห็็นที่่เ� ป็็นประโยชน์์ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจ
ว่่ารายงานทางการเงิินจััดทำำ�ขึ้้น� ตามหลัักการบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไป มีีระบบการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมและมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
ที่่�สำำ�คััญอย่่างเพีียงพอ เชื่่�อถืือได้้
2. สอบทานการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในโดยพิิจารณากระบวนการดำำ�เนิินการของบริิษััทมีีแนวทางการบริิหาร
ความเสี่่ย� งที่่ชั� ดั เจน มีีการประเมิินความเสี่่ย� งรายโครงการ วิิเคราะห์์ปัจจั
ั ยั เสี่่ย� ง จััดทำ�ำ แผนบริิหารความเสี่่ย� ง กำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบ
ชััดเจน มีีการควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอ เหมาะสม การประเมิินผลการควบคุุมภายในและการจััดทำำ�รายงานเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
กระทรวงการคลััง ว่่าด้้วยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2561  
3. ให้้คำำ�ปรึึกษา ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะแก่่หน่่วยงานต่่างๆ เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน ให้้หน่่วยงานมีีการติิดตาม
และรายงานความก้้าวหน้้า มีีแผนงานชััดเจน มีีการบริิหารความเสี่่�ยง และมีีแผนหรืือมาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงให้้สามารถ
ดำำ�เนิินงานได้้ตามเป้้าหมายที่่กำ� �ำ หนด รวมทั้้ง� กำำ�กับั ดููแลให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ คำำ�สั่่ง�  ข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
4. พิิจารณาการคััดเลืือกเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2565 ถึึง 2567  และเสนอค่่าบริิการ การสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2565 ซึ่่�ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณา ผลการปฏิิบััติิงาน ความเป็็นอิิสระ และความเหมาะสมของค่่าตอบแทน
5. พิิจารณาและอนุุมัติั แิ ผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2565 พร้้อมทั้้�งกำำ�กับั ดููแลงานตรวจสอบภายใน ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการตรวจสอบ
เพื่่�อให้้การตรวจสอบมีีความเหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น
6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส รวมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอ
แนะอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล การรายงานทางการเงิินถููกต้้อง         
เชื่่�อถืือได้้ และมีีการปฏิิบัติั ิตามระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.  ทบทวนความเหมาะสมของกฎบััตรการตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ายัังคงมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมสาระสำำ�คััญอย่่างครบถ้้วน
8. จััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาสและรายงานประจำำ�ปีี เสนอคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ในปีี 2564 บริิษััทมีีการบริิหารความเสี่่�ยง ระบบควบคุุมภายใน และการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี          
มีีประสิิทธิิภาพ รายงานทางการเงิินแสดงผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินตามหลัักการบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไป การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตาม
กฎหมาย ระเบีียบ นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความเห็็น ข้้อเสนอแนะ อย่่างเป็็นอิิสระ แก่่ฝ่่ายบริิหารเพื่่�อให้้         
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปโดยเกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

(นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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In 2021, the Audit Committee held 9 meetings. In each meeting, the Management was present to give                  
information and answer the questions. The company’s auditor also attended the meetings in the relevant agenda.
The Audit Committee reported to the Board of Directors quarterly. The significant issues can be summarized                 
as follows:
1. Review with the Management, auditor and internal auditor the monthly and quarterly financial reports and
annual financial statements particularly important issues to give useful recommendations to ensure that
the financial reports  have been prepared in accordance with the acceptable accounting principles having
an appropriate internal control system, adequate and reliable disclosure of important information
2. Review of risk management and internal control to see if the operation process include clear risk                   
management guidelines. Review if there is risk assessment for each project, risk factor analysis, risk               
management plan and responsible persons. Review of sufficiency and appropriateness of internal control
system and internal evaluation and reporting process in accordance with the Internal Control Standard for
Government Agency, B.E. 2561 (2018)
3. Giving advice, comments and recommendations to different units of the company to improve the efficiency
of the operation. Requesting the monitored unit to report their progress, to have a clear plan and risk
management and a plan or measure to reduce risk to meet the target. Overseeing the compliance with
relevant rules and regulations, orders, requirements and law
4. Nomination of the auditor for 2022-2024. Proposal of auditing fee for 2022 based on performance,                  
independence and appropriateness of the rate of compensation
5. Approved the audit plan for 2022. Overseeing the internal audit and giving advices  for appropriateness of
the auditing
6. Review the quarterly internal audit reports. Followed-up the correction and improvement in accordance
with the recommendations consistently to ensure the efficiency and effectiveness of the operation, the
correctness and reliability of financial reports and compliance with relevant law and regulations
7. Review of the Charters of the Internal Audit to ensure its coverage of significant issues
8. Preparation of the Report of the Audit Committee to EGAT Board of Directors
The Audit Committee believes that throughout the year 2021, the company has maintained efficient and    
effective risk management process, internal control system and good corporate governance practices. Its financial
statements were also prepared in accordance with generally accepted accounting principles. The company also
operated in compliance with law, regulations and relevant policies. In discharging their duties, members of the
Audit Committee expressed their opinions independently and provided straightforward recommendations to the
Management to ensure the maximum benefit for all concerned parties.

(Mr. Vichak Apirugnunchai)

Chairman of the Audit Committee
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รายงานของคณะกรรมการพิิจารณาแผน
ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง โดย
กำำ�หนดหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบในการกำำ�กับั ดููแลพิิจารณา กลั่่น� กรอง การจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิิน
งานและเกณฑ์์การวััดผลการปฏิิบัติั งิ านของ บริิษัทั และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ หรืือ รัักษาการ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา รวมทั้้�งสอบทาน
นโยบายและระบบควบคุุม เพื่่�อประเมิินการบริิหาร การควบคุุมและรายงานผลการบริิหาร
ความเสี่่�ยง ซึ่่�งคณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจำิ ำ�นวน 4 ท่่าน ได้้แก่่
นายเติิมศัักดิ์์� สุุขวิิบููลย์์
ประธานกรรมการ

Mr. Toemsak Sukhvibul
Chairman
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1.
2.
3.
4.

นายเติิมศัักดิ์์� สุุขวิิบููลย์์
นายหร่่อหยา จัันทรรััตนา
นายเกีียรติิคุุณ ชาติิประเสริิฐ
นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีีรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ - พััฒนาธุุรกิิจ ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการ และผู้้�จััดการ          
ฝ่่ายวางแผนและบริิหารการลงทุุน ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

Report of the Committee on Planning,
Evaluation and Risk Management
The Planning Performance Evaluation and Risk Management Committee is appointed to be responsible for
overseeing and scrutinizing the preparation of the work plan and evaluation criteria for operation of the Company
and performance of the President or Acting President prior to submitting to the Board of Directors for consideration.
The Committee is also responsible for verifying policy and control system for evaluation of the management,         
control and reporting of the result of the risk management.
The Planning Performance Evaluation and Risk Management Committee comprises 3 experts, namely:
1.
2.
3.
4.

Mr. Toemsak Sukhvibul             
Mr. Roya Juntaratana
Mr. Kiattikhun Chartprasert
Ms.Noppavan Kanjanavan

Chairman
Member
Member
Member

Senior Executive Vice President - Business Development serves as Secretary. Vice President - Corporate          
Planning and Portfolio Management Division serves as Assistant Secretary.
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ในปีี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง ได้้มีีการประชุุมเป็็นประจำำ�  รวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง          
ในการประชุุมจะเชิิญผู้้�บริิหารของบริิษััท เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุม เพื่่�อรายงานข้้อมููลและตอบข้้อซัักถามตามวาระการประชุุม โดยสรุุป
สาระสำำ�คััญในการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ได้้ดัังนี้้�

In 2021, the Committee held 4 regular meetings. Members of the Management relevant to the items on the
agenda were invited to attend the meeting to give information and answer to questions raised in the meetings.
Significant issues are as follows:

1. พิิจารณากลั่่น� กรอง การจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานและเกณฑ์์การวััดผลการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ หรืือ
 รัักษาการ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ก่อ่ นนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณา โดยกำำ�หนดให้้มีีเป้้าหมายและแผนการดำำ�เนิิน
งาน สอดคล้้องตามแผนธุุรกิิจของบริิษััทที่่�วางไว้้ รวมทั้้�งกำำ�หนดหลัักเณฑ์์ และวิิธีีการวััดผลการปฏิิบััติิงานตามเป้้าหมาย โดยมีี
มาตรฐานและหน่่วยวััดที่่�ชัดั เจน สามารถประเมิินผลได้้ ตามกรอบระยะเวลาที่่�เหมาะสม

1. Scrutinizing the preparation of work plan and evaluation criteria for the operation of the Company                 
and performance of the President or Acting President prior to submitting to the Board of Directors for
consideration. For the preparation of work plan, its goal and implementation had to be consistent with the
Company’s business plan including the evaluation criteria which had a clear, standard measurement for
evaluation within an appropriate timeframe.

2. พิิจารณาอนุุมัติั ิแผนการบริิหารความเสี่่�ยง ตามหลัักการ Committee of Sponsoring Organisations - Enterprise Risk
Management (COSO-ERM) และสอดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจของบริิษััท  โดยพิิจารณากระบวนการดำำ�เนิินการของบริิษััท ให้้มีี
แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ชััดเจน มีีการระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงในแต่่ละกลยุุทธ์์ และ จััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่างชััดเจน เพีียงพอ เหมาะสม
3. ให้้คำำ�ปรึึกษา ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะแก่่หน่่วยงานต่่างๆ เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน ให้้หน่่วยงานมีีการติิดตาม
และรายงานความก้้าวหน้้า มีีแผนงานชััดเจน มีีการบริิหารความเสี่่ย� ง และมีีแผนงานเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้
ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด 
คณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง มีีความเห็็นว่่า ในปีี 2564 บริิษััทมีีการบริิหารความเสี่่�ยง ระบบ
ควบคุุมภายใน และการกำำ�กัับดููแลที่่ดีี มีี
� ประสิิทธิิภาพ การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการ
พิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง ได้้ให้้ความเห็็น ข้้อเสนอแนะ อย่่างเป็็นอิิสระ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปโดย                  
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

(นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์)
ประธานกรรมการ
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2. Approval of Risk management plan in accordance with the Committee of Sponsoring Organizations -              
Enterprise Risk Management (COSO-ERM) framework and Company’s business plan. Review of risk                  
management to consider if the operation process includes a clear risk management guidelines for each
strategies, risk factors analysis. Review of the sufficiency and appropriateness of risk management plan.
3. Giving advice, comments and recommendations to different units of the Company to improve efficiency
of the operation. Requesting the monitored unit to report their progress, to have a clear work plan and risk
management, and plans or measures to reduce risk to meet the target.   
The Planning Performance Evaluation and Risk Management Committee believes that throughout the year
2021, EGATi maintained efficient and effective risk management process, internal control system and corporate
governance practices. EGATi operated in compliance with law, rules and related policy. In discharging their duties,
members of the Planning Performance Evaluation and Risk Management Committee expressed their opinions            
independently and provided straightforward recommendations to the Management and concerned parties to ensure
the maximum benefit for all concerned parties.

(Mr. Toemsak Sukhvibul)

Chairman of the Planning Performance
Evaluation and Risk Management Committee
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รายงานของคณะกรรมการบริิหารการลงทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิหารการลงทุุนของบริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์
เนชั่่น� แนล จำำ�กัด 
ั ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 4 ท่่าน ซึ่่ง� ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� จากคณะกรรมการ
บริิษััท ได้้แก่่
1.
2.
3.
4.
นายหร่่อหยา จัันทรััตนา
ประธานกรรมการ

Mr. Roya Juntaratana

นายหร่่อหยา จัันทรััตนา            
นายเติิมศัักดิ์์� สุุขวิิบููลย์์               
นายเกีียรติิคุุณ ชาติิประเสริิฐ           
นายบััณฑิิต อััมพรศรีีสุุภาพ         

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

ในระหว่่างปีี 2564 มีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการของคณะกรรมการบริิหารการลงทุุน
จำำ�นวน 3 ครั้้�ง ดัังนี้้�

1) วัันที่่� 21 มกราคม 2564 นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการ
เนื่่�องจาก ครบวาระ และไม่่มีีการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่แทน
2) วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 พิิจารณาแต่่งตั้้�ง นายเกีียรติิคุุณ ชาติิประเสริิฐ เป็็นกรรมการ
3) วัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564 พิิจารณาแต่่งตั้้�ง นายบััณฑิิต อััมพรศรีีสุุภาพ เป็็นกรรมการและเลขานุุการ แทนนายสัันติิชััย              
โอสถภวภููษิิต เนื่่�องจากเกษีียณอายุุราชการ                                                                                                                                                                 
Chairman

Report from the Investment Management
Committee
As of 31st December 2021, The Investment Management Committee of EGAT International Company Limited
(EGATi) consists of four (4) directors who were appointed from the Board of Directors, namely;
1.
2.
3.
4.

Mr. Roya Juntaratana
Mr. Toemsak Sukhvibul            
Mr.  Kiattikhun Chatprasert
Mr. Bundit Umpornsrisupap       

Chairman
Director
Director
Director and Secretary

In 2021, there were 3 changes of the Investment Committee’s members;
1) On 21 January 2021, Mr. Boonyanit Wongrakmit resigned at the end of his director tenure and no
replacement was appointed.
2) On 23 February 2021, Mr. Kiattikhun Chatprasert was appointed as a Director.
3) On 25 October 2021, Mr. Bundit Umpornsrisupap was appointed as a Director and Secretary in replacement
of Mr. Santichai Osotpavapusit

โดยคณะกรรมการบริิหารการลงทุุนมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายการลงทุุน/ ร่่วมทุุน และติิดตามผล
การลงทุุนของบริิษััท รวมทั้้�ง พิิจารณากลั่่�นกรองการลงทุุนในโครงการต่่างๆ ที่่�ฝ่่ายบริิหารเสนอ ให้้เชื่่�อมโยงและสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์
พัันธกิิจ เป้้าหมายตามแผนธุุรกิิจและแผนการลงทุุนของบริิษััท พร้้อมทั้้�งพิิจารณาปััจจััยความเสี่่�ยง มาตรการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�น รวมถึึงงบประมาณการลงทุุน ผลตอบแทนที่่�คาดว่่าจะได้้รัับและผลประโยชน์์อื่่�นๆ จากการลงทุุนเพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและ
ยั่่ง� ยืืนแก่่บริิษัทั นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิหารการลงทุุนมีีการตรวจสอบ ติิดตามโครงการลงทุุนที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั ใิ ห้้ดำำ�เนิินการศึึกษาความ
เหมาะสมการลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย

The Investment Management Committee appointed by the Board of Directors to oversee company investments.
The committee has the responsibility and duty for establishing a joint venture investment policy, tracking investment
performance, screening investment projects proposed by the Management, to ensure that all investment projects
are aligned with Company’s investment plan and objectives as well as the vision, mission and goals according to
the company business plan. Furthermore, the Investment Management Committee have considered investment
risk factors, measures to manage or mitigate potential risks, investment budget, returns and other benefits from
investment to create a stable and sustainable growth of the company. Moreover, the Investment Management
Committee has examining and monitoring the approved projects continuously.

ในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารการลงทุุนจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 10 ครั้้�ง โดยกรรมการที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งเข้้าร่่วมการประชุุม
ครบทุุกท่่าน ในการประชุุม คณะกรรมการได้้ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ครบถ้้วนตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีการตรวจสอบ
ติิดตาม อภิิปราย ประเมิินผลและให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นไปโดยอิิสระ รวมทั้้�งรายงานผลของโครงการต่่อกรรมการบริิษััททราบ  อีีกทั้้�ง ยััง
พิิจารณาเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการลงทุุนของบริิษัทั อย่่างละเอีียดถี่่ถ้� ว้ น รอบคอบ ระมััดระวััง มีีการซัักถาม ให้้ความเห็็นและเสนอแนะ
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วนตามหลัักธรรมาภิิบาล           

In 2021, the Investment Management Committee convened 10 meetings, attended by all incumbent directors.              
At the meetings, members has carried out all duties as assigned by the Board of Directors. The members have  
reviewed, followed up, evaluated independently and reported the company’s investment projects, by considering
various matters carefully, cautiously, discuss and give opinions for the best interest of the company and                      
stakeholders according to good governance principles.

(นายหร่อหยา จันทรัตนา)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารการลงทุน
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(Mr. Roya Juntaratana)

Chairman of the Investment
Management Committee
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท

Nature of Business

ในฐานะที่่เ� ป็็นบริิษัทั ในเครืือของ กฟผ. มีีพัันธกิิจในการลงทุุนเกี่่ย� วกัับพลัังงานในต่่างประเทศ โดยการแสวงหาโครงการที่่มีีศั
� กั ยภาพ
เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้องค์์กร และส่่งคืืนกลัับมาที่่� กฟผ. และประเทศไทย นอกจากนี้้�ก็็ยัังมองอนาคตที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี
อย่่างสููง โดยแสวงหาโครงการในอนาคตเพื่่�อให้้มีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนด้้วย

As an affiliate of EGAT, the mission of EGATi is oversea investment in energy. The Company will explore           
potential projects for investment in order to create value for the organization and, consequently, for EGAT and
Thailand. Considering a lot of technological changes in the future, EGATi has tried to seek future projects which will
bring about its sustainable growth.

ในส่่วนของโครงการในประเทศเพื่่อ� นบ้้าน บริิษัทั มีีเครืือข่่ายและ ได้้รับั การสนัับสนุุนจากภาครััฐ จึึงมีีการลงทุุนในกิิจการด้้านพลัังงาน
ในประเทศเพื่่อ� นบ้้าน หรืือกลุ่่�มประเทศ CLMVI อัันประกอบด้้วย ราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว สาธารณรััฐ
แห่่งสหภาพเมีียนมา สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม และประเทศอิินโดนีีเซีีย ส่่วนใหญ่่ เป็็นการร่่วมทุุนระหว่่างภาครััฐกัับผู้้�ร่่วมทุุนที่่มีี�
ศัักยภาพรายอื่่น� ๆ เพื่่�อรองรัับพัันธกิิจด้้านการเติิบโต และรัักษาเสถีียรภาพของค่่าไฟฟ้้าในประเทศไทย และเป็็น Energy Hub ของเอเชีีย
อาคเนย์์ ในอนาคต 
บริิษััทมีีสถานะเป็็นบริิษััทลงทุุน (Holding Company) โดยการจััดตั้้�งบริิษััทในเครืือร่่วมกัับผู้้�ร่่วมทุุนในต่่างประเทศ เพื่่�อลงทุุนใน
โครงการด้้านพลัังงานและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องในต่่างประเทศเท่่านั้้�น
บริิษัทั ได้้จัดทำ
ั ำ�แผนธุุรกิิจเพื่่อ� กำำ�หนดทิิศทางและกรอบการดำำ�เนิินงานในระยะสั้้น� ระยะกลาง และระยะยาว พร้้อมทั้้�งมีีการทบทวน
ปรัับปรุุงแผนการลงทุุนให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ตลอดมา มีีการทบทวนวิิสัยั ทััศน์์และจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของพัันธกิิจ รวมถึึงคััดกรอง
โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างพััฒนาและนำำ�มาศึึกษาความเหมาะสมในการลงทุุนเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับพัันธกิิจและนโยบายของ กฟผ.

1
ธุุรกิิจต้้นน้ำำ��

As the Company has network regarding energy projects of the neighboring countries as well as the support
from the government sector, therefore, the Company has invested in energy business of neighboring countries such
as the CLMVI (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam) and Indonesia. The investment is mainly a joint venture
between the government and other potential co-investors. The objective is to support the mission concerning  
organizational growth, to maintain stability of electricity charge of Thailand and to promote the aim of Thailand to
become an energy hub of South East Asia in the future.
EGATi is a holding company and has an affiliate which is established jointly with the oversea co-investor for
oversea investment in energy projects and related activity.
EGATi’s business plan is prepared to give direction and framework for the short term, medium term and long
term operation.   Investment plan is reviewed and revised regularly to be appropriate to the situation. The                
Company’s vision is also reviewed whereas the mission is prioritized and the projects under development are
screened and studied for feasibility in investment according to EGAT’s mission and policy.

การลงทุุนในธุุรกิิจต้้นน้ำำ��สามารถให้้ผลตอบแทนสม่ำำ��เสมอโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ผลิิต
ไฟฟ้้า และเชื่่�อมโยงกัับพัันธกิิจข้้อแรกเรื่่�องความมั่่�นคงด้้านพลัังงานของประเทศไทยเนื่่�องจาก       
EGATi สามารถเคลื่่�อนย้้ายได้้ทรััพยากรเหล่่านั้้�นและสำำ�รองมัันให้้กัับผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าภายในประเทศได้้

1

2
ธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า
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พลัังงานหมุุนเวีียนมีีบทบาทสำำ�คััญในตลาดแรงงานและอาจจะเข้้ามาแทนที่่�พลัังงานฟอสซิิลที่่�มีีอยู่่�
จำำ�กััด เช่่น ถ่่านหิิน และก๊๊าซธรรมชาติิ ซึ่่�งการเพิ่่�มขึ้้�นของพลัังงานแสงอาทิิตย์์นี้้� จะเข้้ามามีีบทบาท
สำำ�คััญในการเป็็นแหล่่งผลิิตไฟฟ้้าแหล่่งใหญ่่ของโลก
ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้มีีการนำำ�พลัังงานทดแทน เช่่น การนำำ�เทคโนโลยีีพลัังงานน้ำำ��           
เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ และพลัังงานความร้้อนใต้้พื้้�นโลกมาใช้้พลัังงานเดิิม ทั้้�งในการผลิิตและการบริิโภค
มาหลายทศวรรษ ในปััจจุบัุ นั  ต้้นทุุนของการใช้้พลัังงานจากแสงอาทิิตย์ไ์ ด้้ลดลง เนื่่อ� งจากมีีการผลิิต
เพิ่่�มขึ้้น� รวมถึึงพลัังงานลมที่่มีี� ประสิิทธิิภาพที่่ดีีขึ้้
� น�  ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลังั การผลิิตติดตั้้
ิ ง� เพิ่่�มขึ้้น� หลายกิิกะวััตต์์
ผ่่านการนำำ�เสนอทางเลืือกที่่น่� า่ สนใจสำำ�หรัับการนำำ�มาใช้้ รวมถึึงการได้้รับั การส่่งเสริิมจากผลประโยชน์์
ทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่มีี� การใช้้พลัังงานทดแทน บริิษัทั จึึงได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการแสวงหาโอกาส
ในการลงทุุนในธุุรกิิจการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน (Renewable electricity generation)
เพื่่�อที่่�จะมุ่่�งเน้้นการสร้้างผลตอบแทน ถึึงแม้้ว่่าจะมีีการคาดการณ์์ว่่าแหล่่งพลัังงานสิ้้�นเปลืืองจะ       
หมดไปในอนาคต  แต่่การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานที่่�ใช้้แล้้วหมดไป (Conventional electricity
generation) จะยัังคงเป็็นแหล่่งพลัังงานหลัักที่่�ใช้้ผลิิตกระแสไฟฟ้้าที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อสนัับสนุุนพัันธกิิจ
เรื่่�องความมั่่�นคงของไฟฟ้้าภายในประเทศต่่อไป

Upstream
Business

Upstream activities can generate stable returns especially in different types of fuels
used in electricity generation. It can also provide security to Thailand’s electricity
market as resources can be moved around to areas securing resources to suppliers.

2

Renewable energy becomes a serious global force and takes market share away
from coal and natural gas. The explosive growth was made possible because solar
PV has arrived as a major source of new electricity supply.

Generation
Business

The renewable energy sector in Southeast Asia boasts a long track record involving
a wide range of technologies and applications. hydro, bioenergy and geothermal
solutions have been deployed for decades in the power and end-use sectors. More
recently, the declining costs of solar PV and wind have prompted several gigawatts
of installed capacity. As deployment grows, the costs are expected to decline further
presenting a compelling case for adoption. The case is further strengthened by the
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socio-economic benefits that a renewables-based energy transition offers. EGATi will
focus on business opportunities on Renewable energy business that support EGATi’s
mission in term of Returns
Even though there’s the forecasted depletion of energy globally and reduction in
conventional energy mostly in Coal in some regions due to environmental concerns,
conventional resource has still expected to be the main resource for electricity
generation globally in terms of enhancing the stability and reliability of electricity
in country.

3

Transmission
and Distribution
business

3

ธุุรกิิจระบบส่่ง
และระบบ
จำำ�หน่่าย

4

ธุุรกิิจ
พลัังงานใหม่่

ธุุรกิิจระบบส่่งและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า (Transmission & Distribution)  การลงทุุนในการส่่งและกระจาย
ไฟฟ้้าสามารถตอบสนองพัันธกิิจของบริิษัทั ในเรื่่อ� งความมั่่�นคง การลงทุุนในการส่่งและกระจายไฟฟ้้า
จะช่่วยสนัับสนุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานในการส่่งไฟฟ้้ากลัับประเทศ และทำำ�ให้้การส่่งและกระจายไฟ
ภายในประเทศที่่�ไปลงทุุนมีีเสถีียรภาพมากขึ้้�น อีีกทั้้�ง การลงทุุน Smart Grid ในพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
และพื้้�นที่่�ชุุมชนจะสามารถสร้้างผลตอบแทนให้้กัับบริิษััท และเป็็นการช่่วยเหลืือชุุมชนให้้มีีไฟฟ้้าใช้้
อย่่างเพีียงพออีีกด้้วย
การนำำ�เอาเทคโนโลยีีดิิจิตัิ ลั มาใช้้ในระบบเศรษฐกิิจ อาจส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ต่่ออุุปสงค์์และ
อุุปทานด้้านพลัังงาน หรืือนำำ�มาซึ่่ง� การเปลี่่ย� นแปลงในระบบพลัังงานที่่มีี� มาแต่่เดิิม ในระบบเศรษฐกิิจ
ที่่�มีีการเติิบโตอย่่างรวดเร็็วนั้้�นเทคโนโลยีีดิิจิิตััลจะสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบพลัังงานได้้             
รวมถึึงศููนย์์ข้้อมููล และเครืือข่่ายการส่่งข้้อมููลผ่่านเครื่่�องมืือต่่างๆ
แบตเตอรี่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการกัักเก็็บพลัังงานในอนาคตอย่่างชััดเจน แต่่อย่่างไร
ก็็ตาม ในปััจจุบัุ นั แบตเตอรี่่แ� บบลิิเธีียม-ไอออนยัังมีีราคาค่่อนข้้างสููงและเป็็นทางเลืือกที่่ค่� อ่ นข้้างแพง
ในการนำำ�ไปใช้้งานในระบบพลัังงาน แต่่ก็เ็ ริ่่ม� มีีแนวโน้้มที่่จ� ะเติิบโตขึ้้�น โดยเฉพาะในประเทศที่่มีี� การ
เติิบโตของกำำ�ลัังการผลิิตเซลล์์แสงอาทิิตย์์
ในปััจจุุบัันสมาร์์ทกริิดมีีแนวโน้้มในการลงทุุนสููงขึ้้�นและมีีการคาดการณ์์อนาคตว่่า ทั้้�งในทวีีป
อเมริิกาเหนืือ อเมริิกาใต้้ ยุุโรป ตะวัันออกกลาง แอฟริิกา และเอเชีีย แผนภููมิิด้้านล่่างจะแสดง           
ให้้เห็็นถึึงการเติิบโตของการลงทุุนสมาร์์ทกริิดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 3.1% โดยประเทศพััฒนาแล้้วได้้ติิดตั้้�ง           
สมาร์์ทกริิดเป็็นโครงข่่ายขนาดใหญ่่ ในขณะที่่ป� ระเทศที่่กำ� �ลั
ำ งั พััฒนานั้้น� ได้้เริ่่ม� มีีการติิดตั้้ง� สมาร์์ทกริิด
ขนาดเล็็กในพื้้�นที่่�ที่่�เส้้นทางการส่่งไฟฟ้้าหลัักยัังเข้้าไม่่ถึึงหรืือในนิิคมอุุตสาหกรรมและพื้้�นที่่�ชนบท
ระบบสมาร์์ทกริิดนี้้�จึึงมีีอััตราการติิดตั้้�งที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากความน่่าเชื่่�อถืือในระบบจ่่ายไฟและการพััฒนา
ประสิิทธิิภาพของแหล่่งกำำ�เนิิดพลัังงาน
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New S-Curve
Business

Transmission & Distribution can serve most missions of EGATi including the first
mission in creating security of electricity for the country that could sell electricity
to Thailand which should be supported by a government cooperative program.
Secondly, as there is opportunities to invest in smart grid in industrial zones and
communities that can generate appropriate returns to EGATi and finally, it can also
satisfy in terms of CSR to help community to have sufficient electricity.
The use of digital technologies across the economy - “digitalization” - could have
significant implications for energy demand and supply. Moreover, it could bring
about potentially transformational changes in both established energy systems and
in fast-growing economies. Digital technologies also enable efficiency opportunities
across the energy system, the data centers, data transmission networks and              
connected devices that underpin the burgeoning digital economy are also an            
important source of energy demand.
Batteries are important for energy storage, which is showing some promising signs.
Battery storage is still a relatively expensive option to use in power systems, but it
is starting to grow both at utility-scale, particularly in countries which have significant
solar PV capacity growth.
The trend of smart grid has increased consecutively for the past few years and is
expected to increase further in all regions including North & South America, Europe,
Middle East and Africa as well as Asia, this is illustrated by the increase in global
smart grid investment with the CAGR of 3.1%. While many developed countries have
implemented smart grid at a larger scale, developing countries are starting to            
implement such system in a smaller scale especially in industrial estates or rural
areas where the main electricity transmission lines may not reach. But by enhancing
the reliability of power supply and optimizing the efficiency of the power plant, this
approach is gaining more attractiveness thus the rate of implementation is higher.
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เหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญในปีี 2564
Major changes and Events

เดืือนมีีนาคม 2564 บริิษััทได้้รัับใบอนุุญาตจาก Wallbox ให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศเวีียดนาม
In March 2021, EGATi has licensed partner with Wallbox to run a smart EV charger
business within Vietnam.

เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2564 บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (EGATi) ลงทุุนซื้้�อหุ้้�น บริิษััท Hou Ju
Energy Technology จำำ�กััด (HKE) ไต้้หวัน
ั โดยบริิษัท
ั HKE ถืือหุ้้�นบริิษัท
ั Yuan Yu Energy จำำ�กัด
ั (YY)
ซึ่่ง
� เป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินกิิจการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนทุ่่�นลอยน้ำำ�� (Floating Solar) จำำ�นวน 4 โครงการ ได้้แก่่
โครงการ 1B, 2B, 3B และ 4B ขนาดกำำ�ลัง
ั การผลิิตติิดตั้้ง
� รวม 38.2 MW ซึ่่ง
� สามารถดำำ�เนิินเครื่่�องเชิิงพาณิิชย์์
(Commercial Operation Date : COD) ได้้แล้้วเสร็็จจำำ�นวน 3 โครงการในปีี 2564 โดยสามารถผลิิตไฟฟ้้า
รวมได้้ทั้้ง
� หมด 24,636 เมกะวััตต์์ และอีีก 1 โครงการ ที่่�เหลืือคาดว่่าจะสามารถ COD ได้้ภายในปีี 2565

วัันที่่� 21 พฤษภาคม 2564 บริิษััทเริ่่�มเจรจาสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (Power Purchase
Agreement: PPA) โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 3 ร่่วมกัับ กฟผ.
on 21 may 2021, the Power Purchase Agreement (PPA) negotiation of
Nam Ngum 3 Hydropower Project kick-off meeting with EGAT was held.

เดืื อ นมิิ ถุุ น ายน 2564 บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ ใบอนุุ ญ าตจาก Wallbox
ให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจใน สปป.ลาว
In June 2021, EGATi has licensed partner with Wallbox to
run a smart EV charger business within Lao PDR.

On August 13, 2021, EGAT International Company Limited (EGATi) acquired the shares of
Hou Ju Energy Technology Corporation Limited (HKE), Taiwan. HKE hold shares in Yuan Yu
Energy Company Limited (YY), which is a floating solar power plant operator. YY has 4 projects,
namely projects 1B, 2B, 3B and 4B, with a total installed capacity of 38.2 MW. In 2021,
3 out of 4 projects achieved Commercial Operation Date (COD) commercial operations which
generated in total 24,636 MW of electricity and the remaining 1 project is expected to achieve
COD by 2022.
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เมื่่� อ วัั น ที่่� 13 กัั น ยายน 2564 ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการนโยบายรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ (คนร.) โดยมีี
นายกรััฐมนตรีีเป็็นประธานมีีมติเิ ห็็นชอบในหลัักการการการจััดตั้้ง
� บริิษัท
ั ในเครืือ (Build Operate
Transfer: BOT) โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ ณ เขตเศรษฐกิิจจัังหวััดกวางจิิ
สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม
On 13 September 2021, State Enterprise Policy Committee chaired by Prime
Minister approved in principle for establishment of Build Operate Transfer (BOT)
Company of Quang Tri Thermal Power Plant Project the Socialist Republic of
Vietnam.

บริิษััท Nam Ngiep 1 Power จำำ�กััด, สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ในปีี 2564
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� Nam Ngiep 1 ผลิิตไฟฟ้้าได้้ทั้้�งหมด 1,124 ล้้านหน่่วย โดยคิิดเป็็นรายได้้ที่่�
น้้อยลงประมาณร้้อยละ 6 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 เนื่่�องมาจากปริิมาณน้ำำ��เข้้าที่่�น้้อยกว่่าที่่�
คาดการณ์์ไว้้
Nam Ngiep 1 Power Company Limited, Laos People’s Democratic Republic,
Nam Ngiep 1 Hydropower Plant generated 1,124 GWh. The revenue in 2021 is
less than 6 percent comparing to revenue in 2020 as the level of water was lower
than expected.

เมื่่�อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2564 บริิษััท Adaro Indonesia จำำ�กัด
ั ประกาศจ่่ายเงิินปัันผล
ระหว่่างกาล โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนของบริิษััท EGATi ได้้รัับจำำ�นวน 33.5 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ

วัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2564 ที่่�ประชุุม คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ (กพช.) ครั้้�งที่่� 3/2564 ได้้มีี
มติิ เ ห็็ น ชอบอัั ต ราค่่าไฟฟ้้ า โครงการไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ��น้ำำ��งึึม 3 สาธารณรัั ฐ ประชาธิิ ป ไตยประชาชนลาวและ
มอบหมายให้้การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในร่่าง Tariff MOU ที่่�ผ่่านการตรวจพิิจารณา
จากสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด (อส.)
On 5 November 2021, the resolution of the National Energy Policy Council (NEPC) meeting
No. 3/2564, NEPC approved the electricity tariffs of Nam Ngum 3 Hydropower Project, and
assigned Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) to execute the draft Tariff MOU
for Nam Ngum 3 Hydropower Project which have been reviewed by the Office of Attorney
General (AG)

บริิ ษัั ท Adaro Indonesia จำำ�กัั ด สาธารณรัั ฐ อิิ น โดนีี เ ซีี ย ในปีี 2564
บริิษัท
ั Adaro Indonesia จำำ�กัด
ั (บริิษัท
ั AI) ผลิิตและขายถ่่านหิินได้้ทั้้ง
� สิ้้�น 43.2
ล้้านตัันและ 47.6 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ มีีลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีียเป็็นหลััก และจากการที่่�ราคาถ่่านหิินในตลาดโลก
อยู่่�ในระดัับสููงในปีี 2564 ทำำ�ให้้รายได้้ของบริิษััท AI เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าร้้อยละ 47
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
PT Adaro Indonesia (AI) The Republic of Indonesia produced 43.2
million tons of coal in total. AI has sale volume of 47.6 million tons
and sold its coal both in domestic and international mainly in
Asia. As the global coal price spike in 2021 resulting in the positive
revenue in 2021 which exceed more than 47 percent comparing to
year 2020.

On December 9, 2021, PT Adaro Indonesia announced an interim dividend
which EGATi will receive in the amount of USD 33.5 million.
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วิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิิน

Analysis of Operating Results and
Financial Position

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ)

Key Financial Information (Separate Financial Statements)

2560

2561

2562

2563

2564

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ล้านบาท)

รายได้

2017

1,615.67

522.74

500.32

1,161.80

133.06

164.83

162.98

157.84

182.07

Less expenses

2,885.73

1,450.84

359.76

342.48

979.73

243.90

12.56

35.85

3.46

18.02

3,129.63

1,463.40

395.61

345.94

997.75

Profit (loss) before income tax

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

627.42

297.56

83.09

73.25

204.98

Less income tax expenses

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

2,502.21

1,165.84

312.52

272.69

792.77

Profit (loss) for the year

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนกำ�ไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2019

2020

2021

Statement of Comprehensive Income
(THB Million)

3,018.79

หัก ค่าใช้จ่าย

2018

Revenues

3,018.79

1,615.67

522.74

500.32

1,161.80

133.06

164.83

162.98

157.84

182.07

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

2,885.73

1,450.84

359.76

342.48

979.73

Gain (loss) from foreign exchange rate

243.90

12.56

35.85

3.46

18.02

3,129.63

1,463.40

395.61

345.94

997.75

627.42

297.56

83.09

73.25

204.98

2,502.21

1,165.84

312.52

272.69

792.77

19,916.92

21,001.22

20,939.25

21,188.53

22,576.78

5,393.34

5,316.60

4,942.11

4,930.53

5,538.96

14,523.58

15,684.62

15,997.14

16,258.00

17,037.82

Statement of Financial Position
(THB Million)

19,916.92

21,001.22

20,939.25

21,188.53

22,576.78

5,393.34

5,316.60

4,942.11

4,930.53

5,538.96

14,523.58

15,684.62

15,997.14

16,258.00

17,037.82

อัตราส่วนทางการเงิน

Assets
Liabilities
Shareholders' Equity
Financial ratios

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

13.25

5.70

1.49

1.29

3.62

Return on Assets (%)

13.25

5.70

1.49

1.29

3.62

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

18.92

7.72

1.97

1.69

4.76

Return on Equity (%)

18.92

7.72

1.97

1.69

4.76

รายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2564

Operating Results of 2021

บริิษััทมีีรายได้้จำำ�นวน 1,161.80 ล้้านบาท ค่่าใช้้จ่่ายจำำ�นวน 182.07 ล้้านบาท กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจำำ�นวน 18.02 ล้้านบาท
และค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ ุคคลจำำ�นวน 204.98 ล้้านบาท ส่่งผลให้้บริิษััทมีีกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีจำ�ำ นวน 792.77 ล้้านบาท กำำ�ไรสำำ�หรัับปีีเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 520.08 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 190.72 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

The company had the revenues of THB 1,161.80 million, expenses of THB 182.07 million, gain from foreign
exchange rate of THB 18.02 million and income tax expenses of THB 204.98 million. As the result, the profit for the
year was THB 792.77 million, increasing for THB 520.08 million or 190.72% from the previous year with the                   
following details:

รายได้้จำ�ำ นวน 1,161.80 ล้้านบาท ประกอบด้้วยรายได้้เงิินปัันผลจากบริิษัทั ร่่วมจำำ�นวน 1,115.54 ล้้านบาท รายได้้ดอกเบี้้ย� รัับ
จำำ�นวน 35.29 ล้้านบาท รายได้้จากการให้้บริิการจำำ�นวน 10.45 ล้้านบาท และรายได้้อื่่�นจำำ�นวน 0.52 ล้้านบาท โดยสาเหตุุหลััก
ของรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2563 เนื่่อ� งจากรายได้้เงิินปัันผลจากบริิษัทั ร่่วมเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 705.80 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 172.26

Revenues of THB 1,161.80 million consisted of dividend income from associates of THB 1,115.54 million,
interest income of THB 35.29 million, revenue from services of THB 10.45  million and other income of THB
0.52 million. The revenue increased from the year 2020 because dividend income from associates increased
for THB 705.80 million or 172.26%.

ค่่าใช้้จ่่ายจำำ�นวน 182.07 ล้้านบาท ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจำำ�นวน 172.64 ล้้านบาท และต้้นทุุนการให้้บริิการ
จำำ�นวน 9.17 ล้้านบาท และต้้นทุุนทางการเงิินจำำ�นวน 0.26 ล้้านบาท
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Expenses of THB 182.07 million consisted of administrative expenses of THB 172.64  million, cost of services
of THB 9.17 million and financial costs of THB 0.26 million.
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รายงานงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

Statement of Financial Position as at December 31, 2021

บริิษัทั  มีีสิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 22,576.78 ล้้านบาท หนี้้�สินิ รวมจำำ�นวน 5,538.96 ล้้านบาท และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 17,037.82
ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

The company had total assets of THB 22,576.78 million, total liabilities of THB 5,538.96 million and shareholders’
equity of THB 17,037.82 million with the following details:

สิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 22,576.78 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1,388.25 ล้้านบาท คิิดเป็็น              
ร้้อยละ 6.55 สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากได้้รัับเงิินปัันผลจากบริิษััทร่่วมเพิ่่�มขึ้้�น

Total assets of THB 22,576.78 million, increasing for THB 1,388.25 million or 6.55% from December 31, 2020,
owing mainly to increase in dividend income from associates.

หนี้้�สิินรวมจำำ�นวน 5,538.96 เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 608.43 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 12.34 สาเหตุุ
หลัักมาจากปรัับมููลค่่าอััตราแลกเปลี่่�ยนของเจ้้าหนี้้� PT Adaro Indonesia

Total liabilities of THB 5,538.96 million, increasing for 608.43 million or 12.34% from December 31, 2020,
mostly because of adjustment of exchange rate of account payable, namely PT Adaro Indonesia.

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 17,037.82 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 779.82 ล้้านบาท คิิดเป็็น           
ร้้อยละ 4.80 สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากมีีกำำ�ไรสะสมเพิ่่�มขึ้้�น

Shareholders’ equity of THB 17,037.82 million, increasing for THB 779.82 million or 4.80% from December
31, 2020, due primarily to increase in retained earnings.

งบกระแสเงิินสด

Statement of Cash Flows		
หน่่วย: ล้้านบาท
รายการ

(Unit: Million Baht)

2564

รายการ

2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

(331.72)

Cash flows from operating activities

(331.72)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

1,111.19

Cash flows from investing activities

1,111.19

(15.07)

Cash flows from financing activities

(15.07)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

56.29

Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents

56.29

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

820.69

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

820.69

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

277.29

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

277.29

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

1,097.98

Cash and cash equivalents at the end of the year

1,097.98

รายงานงบกระแสเงิินสด

Report of Statement of Cash Flows

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้น� ปีีมีีจำำ�นวน 1,097.98 ล้้านบาท สาเหตุุเนื่่อ� งจากมีีกระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมดำำ�เนิิน
งานจำำ�นวน 331.72 ล้้านบาท กระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุนจำำ�นวน 1,111.19 ล้้านบาท กระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
จำำ�นวน 15.07 ล้้านบาท และมีีผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยนในเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดที่่�ทำำ�ให้้เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 56.29
ล้้านบาท

Cash and cash equivalents at the end of the year amounted to THB 1,097.98 million, due to cash flows used
in operating activities for THB 331.72 million, cash flows generated from investing activities for THB 1,111.19 million
and cash flows used in financing activities for THB 15.07 million. In addition, there was the effect from foreign         
exchange rate in cash and cash equivalents which increased cash amounting to THB 56.29 million.
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แผนการดำำ�เนิินงานในอนาคต
Future Plan

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและนำำ�ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรธุุรกิิจพลัังงานชั้้�นนำำ�ในภููมิิภาคอาเซีียน ในระหว่่างปีี 2563
- 2564 เกิิดการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ส่่งผลให้้รายได้้ปัันผลที่่�ได้้รัับจากการลงทุุนในเหมืืองถ่่านหิิน (AI) ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�น
ในช่่วงระยะสั้้�นนี้้� บริิษััทควรหาโครงการศัักยภาพที่่�ลงทุุนแล้้วได้้รัับเงิินปัันผลทัันทีี  (M&A) หรืือได้้รัับปัันผลภายใน 3 ปีี โดยขยายการ
ลงทุุนให้้มีีความหลากหลาย และครอบคลุุมทั้้�งธุุรกิิจต้้นน้ำำ�� ถึึงปลายน้ำำ��  

ทิศทางธุรกิจและเปาหมายของบริษัท
Strategic Direction and Goal

Short-Term

บริิษัทั ฯ อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาโครงการในต่่างประเทศที่่มีีศั
� กั ยภาพสำำ�หรัับการลงทุุน ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาลในการ
สร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงานและการรัับซื้้อ� พลัังงานไฟฟ้้าที่่มีีต้
� น้ ทุุนต่ำำ��จากประเทศเพื่่อ� บ้้าน และเป็็นการสร้้างเพิ่่�มมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั บริิษัทั ฯ
และ กฟผ. นอกจากนี้้� บริิษััทยัังพยายามผลัักดัันการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อสร้้างการเติิบโตของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยการแสวงหาการลงทุุน
ในธุุรกิิจด้้านพลัังงาน อาทิิ ธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิง การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทางเลืือกใหม่่ ธุุรกิิจสายส่่ง ระบบจำำ�หน่่าย เพื่่�อสร้้างความหลาก
หลายในการลงทุุน สอดคล้้องกัับสภาวะอุุตสาหกรรมการผลิิตไฟฟ้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว

Focusing on investment network
and seeking new business oppotunities

The Company’s business has been conducted for sustainable development to become a leading company
in energy business in ASEAN. Due to the period 2020-2021, According to the COVID-19 epidemic situation occurred
resulting in a continuous decrease in dividend income from investment in a coal mining business in Indonesia (AI)
Therefore, during this short term companies should find potential projects that invest and receive immediate dividends (M&A) or receive dividends within 3 years by expanding investments to be diversified and covering from
upstream to downstream businesses.  

Medium-Term

The company is in the process of considering the potential overseas projects for investment which respond
to the government policy in energy security and purchasing low cost of electricity  from neighbouring countries and
to increase value-added to the company and to EGAT. Moreover, the Company is making an attempt to promote
continuous growth by trying to find investment opportunities in energy business such as fuel business, electricity
generation from new alternative energy, transmission business and distribution business to create variety in investment to be consistent with the rapid changing situation of the electricity generation industry.

Expansion of investment to be
diversiﬁed and wider to obtain
satisfactory return on investment

Long-Term
Being a leader in international
investment networks.
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Investment Opportunities
- Long-term Project
- Short-Term Project
- New S Curve Project

ระยะสั้้�น Short-Term Goal
เป้้าหมายในระยะสั้้�น (2564) บริิษััทจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การสร้้างเครืือข่่ายในการลงทุุนในต่่างประเทศ ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการลงทุุนใน  
Disruptive Technology นำำ�ร่่องการลงทุุนในโครงการพลัังงานหมุุนเวีียน สรรหาโครงการที่่�มีีศัักยภาพเพื่่�อลงทุุนในอนาคต พร้้อม
เร่่งรััดการดำำ�เนิินงานโครงการที่่มีี� อยู่่�ในปััจจุุบัันให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
The short-term goal (2021) focuses on creating oversea investment network. The Company will carry out feasibility
study to invest in disruptive technology project. In addition, a pilot investment in renewable energy project will be
prioritized in parallel with finding potential projects for investment in the future as well as accelerating the present
projects to achievement.

Financial and
Portfolio Management
HR and Operational
Improvement
- HR
- Process Improvement
- Corporate Digitalization
- Communications

ระยะกลาง Medium-Term Goal
สำำ�หรัับเป้้าหมายในระยะกลาง (2565-2566) บริิษัทั จะเริ่่ม� ขยายการลงทุุนในธุุรกิิจ Disruptive Technology และนวััตกรรม  ขยายเครืือ
ข่่ายการลงทุุนในต่่างประเทศที่่ก� ว้้างขวางมากยิ่่ง� ขึ้้น� แสวงหาโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้สัดส่
ั ว่ นการลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานมีี
ความหลากหลาย และรองรัับการเชื่่�อมต่่อไฟฟ้้าในภููมิิภาคเอเชีีย เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางพลัังงานของภููมิิภาคต่่อไป
For the medium-term goal (2022 - 2023), The Company will invest in disruptive technology and innovation project
and try to find large scale investment projects in order to diversity investment into more energy related business
and to support the electricity connection in ASEAN in promotion of energy hub of Thailand. Moreover, the overseas
investment networking will be broadened to achieve wider networking relations.  

Investment

Financial and
Portfolio
Management

ระยะยาว Long- Term Goal

EGATi's Main
Strategies to Achicive
Vision Mission and Goals

Stakeholder
Management

สำำ�หรัับเป้้าหมายในระยะยาว (2567-2573) บริิษัทั จะเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเครืือข่่ายการลงทุุนระหว่่างประเทศ และขยายพอร์์ตการลงทุุนในธุุรกิิจ
ด้้านพลัังงานที่่ห� ลากหลาย รองรัับธุุรกิิจใหม่่ในอนาคต เพื่่อ� สร้้างความมั่่น� คงทางพลัังงานให้้กับั ภููมิภิ าค พร้้อมกัับสร้้างผลตอบแทนที่่เ� หมาะสม
For the long-term goal (2024 - 2030), The Company will be a leader in overseas investment and continue to expand
the network as well as investment ports in diverse energy business to support new future business and to build
energy security in the region and generate appropriate return.
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กลยุุทธ์์ของบริิษััท

Strategy of the Company

จากการวิิเคราะห์์ปััจจััยภายในและภายนอกขององค์์กร
Considering the internal and external factors         
ประกอบกัับการพิิจารณาถึึงแนวโน้้มและทิิศทางของอุุตสาหกรรม analysis coupled with the trend and direction of energy
พลัั ง งาน และโอกาสทางการลงทุุ น ในธุุ ร กิิ จ พลัั ง งาน บริิ ษัั ท                 industry and investment opportunities, the Company
ได้้ กำำ� หนดวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เชิิ ง กลยุุ ท ธ์์ (Strategic Objective) has set 3 strategic objectives as follows:
ประกอบด้้วย 3 วััตถุุประสงค์์ ได้้แก่่
		
1 การแสวงหาโอกาสการลงทุุน

1

Investment Opportunities

โดยกลยุุทธ์์การแสวงหาโอกาสการลงทุุน จะมุ่่�งเน้้นไปที่่�        
การสร้้างความมั่่�นคง ผลตอบแทน และความยั่่�งยืืนให้้แก่่ EGATi
และประเทศไทย ประกอบด้้วย การลงทุุนในระยะยาวเพื่่�อสร้้าง           
ผลตอบแทนและมููลค่่าเพิ่่�มที่่เ� หมาะสม การลงทุุนระยะสั้้น� เพื่่อ� สร้้าง
ผลตอบแทนทัั น ทีี  และการลงทุุ น ในโครงการที่่� มีีศัั ก ยภาพที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจพลัังงานในอนาคตและนวััตกรรมใหม่่ๆ

The strategy focuses on building security, return
and sustainability to EGATi and the country which           
comprises management of long term project to achieve
success within security portfolio and stable income,
investment in short term projects which yield good return
and find opportunities for investment in proactive           
disruptive technology business. To operate potential
projects related to future energy business and new  
innovations.  

		
การบริิหารจััดการทางการเงิิน
2
		 และพอร์์ตโฟลิิโอ

		
Financial and Portfolio
2
		Management

โดยวััตถุุประสงค์์หลัักคืือเพื่่�อให้้ EGATi สามารถบริิหาร
จัั ด การด้้ า นการเงิิ น และการลงทุุ น ได้้ อ ย่่ า งเหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ

The main objective is to enable the Company to
conduct financial and investment management                 
appropriately and efficiently.

		
การพััฒนาด้้านทรััพยากรบุุคคล
3
		 และการดำำ�เนิินการ

		 Human Resource and
3
		 Operational Improvement

การพััฒนาหน่่วยงานสนัับสนุุนภายในองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ
 จะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจ  การดำำ�เนิินงานภายในองค์์กร และ
กระบวนต่่างๆมีีความคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น         
โดยองค์์กรจะสามารถบรรลุุเป้้าหมายได้้ เมื่่อ� มีีการพััฒนาสมรรถนะ
ความสามารถและปลููกฝัังค่่านิิยมให้้กัับบุุคลากร การปรัับปรุุง         
การดำำ�เนิินงานเพื่่อ� การลงทุุนอย่่างคล่่องตััว พััฒนาสู่่�องค์์กรดิิจิติ อล
พร้้อมทั้้�งการพััฒนาการสื่่�อสารเพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี

Development of internal supporting units of the
Company for efficiency will result in increased agility and
efficiency of the business operation, internal work and
different processes. The Company will be able to reach
its goal provided that the employees have developed
their competency and the core value implanted. In
operational improvement, the Company will consider
the founding of subsidiary for agility in investment.
Moreover, the Company will attempt to become digital
organization and, last but not least, will strengthen         
relations with community and stakeholders.      
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การบริิหารความเสี่่�ยง

Risk Management

การบริิหารจััดการความเสี่่ย� งเป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั ของการบริิหารองค์์กร และเป็็นเครื่่อ� งมืือในการสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ในผลการดำำ�เนิิน
งานของธุุรกิิจของตนเองเพื่่�อไปให้้ถึึงเป้้าหมายที่่�วางไว้้ได้้ บริิษััทจึึงจััดทำำ�กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง โดยอ้้างอิิงตามมาตรฐานของ The
Commissioning of Sponsoring Organization of Treadway Commission - Enterprise Risk Management หรืือ COSO-ERM
2017 และทิิศทางที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ  (สคร.) และกระทรวงการคลััง  ทั้้�งนี้้�การวิิเคราะห์์
ความเสี่่ย� ง โดย COSO ERM 2017 ได้้มีีปรัับปรุุงกรอบการทำำ�งานของ ‘Enterprise Risk Management ร่่วมกัับกลยุุทธ์์และการดำำ�เนิินงาน’         
โดยมีีการพััฒนาดัังต่่อไปนี้้�

Risk management is an important tool for the administration of the organization and for building confidence
in the company’s performance to achieve the business goal. The company has prepared the risk management
framework based on the International Standard of the Committee of Sponsoring Organizations of Treadway              
Commission - Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017 (COSO-ERM 2017)          
together with the direction approved by the State Enterprise Policy Office (SEPO) and Ministry of Finance.

ความเสี่ยงไดรับการ
ในพิจารณารายละเอียด
มากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่มีตอกลยุทธ
ขององคกร

การเชื่อมโยงระหวาง
การจัดการความเสี่ยงของ
องคกรและความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท จะดำำ�เนิินการ
พร้้อมกัันกัับการวางกลยุุทธ์์ในแผนธุุรกิิจ  เพื่่�อจััดทำำ�ความเสี่่�ยง
ระดัับองค์์กรที่่ส� อดคล้้องกัับวััตถุปุ ระสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และเป้้าหมาย
องค์์กรเป็็นประจำำ�ทุุกปีี กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการระบุุ
ความเสี่่� ย งและการวิิ เ คราะห์์ ค วามเสี่่� ย ง ที่่� มีีผ ลต่่ อ การบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ของแผนธุุรกิิจ  โดยคำำ�นึึงถึึงทั้้�งโอกาสที่่�มา
จากความเสี่่ย� งและอุุปสรรคต่่อการดำำ�เนิินงาน บริิษัทั มีีกระบวนการ
จััดการความเสี่่�ยงสอดคล้้องกัับหลัักการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่าง       
ต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก เดืือน รวมทั้้� ง มีีกระบวนการประเมิิ น          
ความเสี่่�ยงทุุกไตรมาส  พร้้อมทั้้�งรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยง
ต่่อคณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่ย� ง
และคณะกรรมการบริิษััท ทุุกไตรมาส เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจแก่่             
ผู้้�ถืือหุ้้�น ว่่าบริิษััทมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สามารถรองรัับ
ความเสี่่�ยงในทุุกมิิติิ
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กําหนดความเสี่ยงในบริบท
ของผลการดําเนินงาน
ขององคกรในภาพรวม
แทนที่การแยกพิจารณา
การดําเนินการ

เปดโอกาสใหองคกรตางๆ
สามารถคาดการณ
ความเสี่ยงไดดีขึ้น เพื่อให
เขาใจวาการเปลี่ยนแปลง
สรางโอกาสได และไมได
กอใหเกิดวิกฤตเทานั้น

COSO-ERM 2017 has the following improvement:

Risk is examined
in greater depth
particularly the impact
of risk on the
enterprise strategy

The enterprise risk
management is
connected more clearly
with a multitude
of stakeholders’
expectation

Risk is positioned in
the context of an
organization’s
performance rather
than as subject of
an isolated exercise

The organizations can
anticipate risk so they
can get ahead of it
with an understanding
that change creates
opportunities, not
simply the potential
for crisis

The risk management process is conducted in the
strategy-setting process in the business plan in order to
prepare annually the enterprise risk consistent with
strategic objectives and organizational goals. Risk            
management process consists of risk identification and
risk assessment which have effect on the achievement
of strategic objectives of the business plan taking into
account opportunity and threat. The company conducts
monthly the process of risk management which complies
with the principle of risk management and conducts
assessment process quarterly. The risk management
report is prepared and submitted to the Planning             
Performance Evaluation and Risk Management                    
Committee and the Board of  Directors quarterly to give
confidence to the shareholders that the company has
risk management system which can support all                    
dimensions of risk.
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บริิษัทั ฯ บริิหารความเสี่่ย� ง อย่่างเป็็นระบบ โดยระบุุ วิเิ คราะห์์ จัดั การและประเมิินความเสี่่ย� งครอบคลุุมความเสี่่ย� งทั้้�ง 4 ด้้าน ได้้แก่่
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบัติั ิงาน ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน และความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบทั้้�งในระดัับ
องค์์กรและระดัับโครงการที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อผลประกอบการ พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชื่่�อเสีียงองค์์กร สาธารณชน และสิ่่�งแวดล้้อม          
รวมทั้้�งพิิจารณาความเสี่่ย� งจากเหตุุการณ์์ต่า่ งๆ ทั่่�วไป ความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่ และเหตุุการณ์์ที่มีี่� โอกาสเกิิดไม่่สูงู แต่่หากเกิิดแล้้วก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายและผลกระทบรุุนแรงต่่อธุุรกิิจ  

The company has managed risk as a system by identifying, analyzing, assessing and managing 4 dimensions of
risk, namely strategic risk, operational risk, financial risk, compliance risk. The risk covers both the enterprise level
and project level which may affect the result of the operation, employees, customer, trading   partners, company’s
reputation, public and the environment. The risk covers general happenings, new risk and rare happenings which
have serious damage and significant impact on the business.

การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�จัดทำ
ั ำ�ทั้้�งในระดัับองค์์กรและระดัับโครงการ โดยมีีกระบวนการครอบคลุุมทั้้�ง 4 ด้้านข้้างต้้น ในการบริิหาร
ความเสี่่ย� งระดัับโครงการ ประเมิินความเสี่่ย� งอย่่างละเอีียดโดยผู้้�รับั ผิิดชอบแผนงาน/โครงการ เพื่่อ� บริิหารความเสี่่ย� งให้้ทันั ต่่อสถานการณ์์
และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เป็็นไปอย่่างรวดเร็็วและซัับซ้้อน ทำำ�ให้้สามารถปรัับการทำำ�งาน และหามาตรการป้้องกััน  เมื่่�อพบว่่าความ
เสี่่ย� งระดัับโครงการมีีผลกระทบต่่อเป้้าหมายโดยรวมของบริิษัทั ในระดัับสููงจะนำำ�มาบริิหารความเสี่่ย� งในระดัับองค์์กร โดยความเสี่่ย� งระดัับ
สููง และสููงมาก จะต้้องจััดทำำ�มาตรการเพื่่�อลดระดัับของโอกาสที่่�จะเกิิดขึ้้�น และลดระดัับความรุุนแรงลง ตลอดจนมีีการติิดตามนำำ�เสนอ
คณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นรายไตรมาส โดยผู้้�บริิหารมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารความเสี่่�ยงและ
ปรัับปรุุงมาตรการหากความเสี่่�ยงนั้้�น ไม่่ลดลงตามมาตรการที่่�วางไว้้

Risk management at the enterprise level and project level embraces 4 dimensions as mentioned above. For
the risk management at the project level, the risk is assessed thoroughly by the persons responsible for the plans/
projects so that the risk is managed in time of the situation which is changing fast and complicatedly so that the
working process can be adjusted and preventive measure can be found. If it is found that the risk at the project
level has affected the overall goal of the company at a high degree, such risk will be managed at the enterprise
level. For high risk and very high risk, measures to reduce the opportune risk and its severity will be prepared. The
risk monitoring is prepared and reported the Committee on Planning, Evaluation and Risk Management quarterly.
If the risk is not reduced, the executive can participate in the risk management and improve the measure.

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
บริิษัทั มีีพัันธกิิจในการลงทุุนกิิจการพลัังงานไฟฟ้้าและธุุรกิิจเกี่่ย� วเนื่่อ� งในต่่างประเทศ การคััดเลืือกโครงการใหม่่ๆ มาลงทุุนจึึงมีีความ
สำำ�คััญมาก ดัังนั้้�นการแสวงหาโครงการศัักยภาพ ที่่�สามารถตอบสนองต่่อวััตถุุประสงค์์ของแผนธุุรกิิจเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่าง
ยั่่ง� ยืืนของบริิษัทั  ทำำ�ให้้เกิิดรายได้้จากการลงทุุนได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ในเบื้้�องต้้นของการคััดเลืือกโครงการจะกำำ�หนดเกณฑ์์การคััดเลืือกโครงการ
รวมทั้้�งมีีการปรัับปรุุงให้้เหมาะสมตามสถานการณ์์ มีีการนำำ�โครงการใหม่่ๆเข้้ามาพิิจารณาตลอดเวลา โดยที่่�โครงการแต่่ละโครงการ           
จะต้้องตอบสนองต่่อวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้ รวมทั้้�งมีีการพิิจารณาถึึงโอกาสที่่�จะลงทุุนโครงการใหม่่ๆ ในอนาคต  เพื่่�อรองรัับ         
ความเสี่่�ยง และความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในเทคโนโลยีี (Disruptive Technology) ในธุุรกิิจพลัังงานที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญของบริิษััท คืือ การลงทุุนและพััฒนาโครงการ
ที่่�มีีให้้ได้้รัับรายได้้ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ ซึ่่�งบริิษััทให้้ความสำำ�คััญตั้้�งแต่่ระดัับ
โครงการ และแผนการดำำ�เนิินงานต่่างๆ เพื่่อ� ทำำ�ให้้บรรลุุวััตถุปุ ระสงค์์ที่ว่� างไว้้
โดยกำำ�หนดให้้มีีผู้้�รัับผิิดชอบโครงการและแผนงานที่่�รองรัับแผนธุุรกิิจของ
บริิ ษัั ท  มีีการบริิ ห ารความเสี่่� ย งให้้ ทัั น ต่่ อ สถานการณ์์ แ ละแนวโน้้ ม การ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้สามารถปรัับการทำำ�งาน และหา
มาตรการป้้องกััน นอกจากนี้้�ยัังมีีการประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการบริิษััท          
ทุุกเดืือน เพื่่�อติิดตามและบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างใกล้้ชิิด
เนื่่�องจาก บริิษััทฯ มีีพัันธกิิจในการลงทุุนในต่่างประเทศ ในเรื่่�องของ
กระบวนการปฏิิบััติิงานมีีความเสี่่�ยงเนื่่�องจาก บริิษััทมีีฐานะเป็็นรััฐวิิสาหกิิจ 
แต่่ต้้องอาศััยความรวดเร็็วและความคล่่องตััวในการตััดสิินใจเพื่่�อลงทุุน จึึงมีี
ความจำำ�เป็็นต้้องลดขั้้�นตอนหรืือกระบวนการในส่่วนที่่�บริิษััทควบคุุมได้้ เพื่่�อ
ให้้สามารถตััดสิินใจทางธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว แต่่ทั้้�งนี้้�ก็็  
ยัังคงปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบของภาครััฐ
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Strategic Risk
As the company has a mission of overseas investment in electricity and related business, selection of new
investment projects is very essential Thus, it is important to explore potential projects which can respond to          
strategic objectives of the business plan to enhance sustainable growth of the company to generate revenue from
the investment continuously. For the project selection, its criteria is established and improved appropriately. New
projects are considered regularly to find the potential ones which can respond to the strategic objectives of the
business plan. Opportunity for future investment has been explored to cope with risk and the rapid change in
disruptive technology in energy business which is approaching.

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

Financial Risk

บริิษัทั บริิหารความเสี่่ย� งด้้านการเงิินในระยะสั้้น� คืือการหารายได้้ตามเป้้าหมายที่่ว� างไว้้ และระยะยาวที่่จ� ะต้้องมีีการบริิหารและจััดหา
เงิินลงทุุนที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ��  และเหมาะสมในช่่วงเวลาต่่างๆ ตามแผนการเงิิน ซึ่่�งระบุุไว้้ในแผนการลงทุุนที่่�วางไว้้ บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ� 
International Credit Rating และได้้รัับการประเมิินให้้อยู่่�ระดัับที่่�เหมาะสมต่่อการลงทุุน (Investment Grade) เพื่่�อลดต้้นทุุนในการ
ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้� และรองรัับการจััดหาเงิินลงทุุนระยะยาว รวมทั้้�งมีีการบริิหารผลตอบแทนและลดความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดจากอััตราแลกเปลี่่ย� น
ด้้วยการฝากเงิินปัันผลที่่ไ� ด้้รับั เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ ซึ่่ง� ได้้รับั ดอกเบี้้ย� มากกว่่า เพื่่อ� ใช้้ลงทุุนในอนาคตตามแผนการลงทุุนที่่กำ� �ำ หนดไว้้

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

การบริิหารด้้านการปฏิิบััติิการตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานตามกฎระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด  เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้อง ไม่่ถููก            
ฟ้้องร้้อง มีีการศึึกษาวิิเคราะห์์และปรัับปรุุงกฎระเบีียบของแต่่ละประเทศที่่ล� งทุุน เพื่่อ� ให้้ทันั ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงในประเทศที่่ล� งทุุน บริิษัทั
มีีการจััดทำำ�ระเบีียบด้้านการบััญชีีและด้้านการเงิิน การจััดทำำ�รายงานเบื้้�องต้้นด้้านกฎหมายของประเทศที่่�ไปลงทุุน และพััฒนาระบบ         
การควบคุุมภายในเพื่่�อให้้สมบููรณ์์มากขึ้้�น สามารถนำำ�มาใช้้บริิหารงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในระดัับต่่างๆ ทั้้�งในด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และเทคโนโลยีี เช่่น แนวโน้้มการเพิ่่�มขึ้้�นของ
Disruptive Technology ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทต้้องจััดทำำ�กลยุุทธ์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับความเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต หากเปรีียบเทีียบแผนธุุรกิิจในปีี 2562 จะเห็็นได้้ว่่าวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจขององค์์กรได้้เปลี่่�ยนไป อัันเนื่่�องมา
จากการเปลี่่�ยนแปลงของ Disruptive Technology รวมไปถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในแหล่่งพลัังงานทดแทนต่่างๆ Smart Grid และระบบ
กัักเก็็บพลัังงาน (ESS) บริิษััทได้้ใช้้ระยะเวลาในการพิิจารณาถึึงแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงและความเสี่่�ยงที่่�ไม่่สามารถเติิมเต็็มกลยุุทธ์์           
ในปััจจุุบัันได้้
อย่่างไรก็็ตาม การนำำ�กลยุุทธ์์ไปดำำ�เนิินการของ EGATi ได้้วิิเคราะห์์ไปถึึงความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรสามารถรัับได้้ (Risk Appetite) รวมถึึง
ความแปรปรวนของความเสี่่�ยง (Risk Tolerance) และ EGATi ได้้จััดทำำ�เกณฑ์์ในการระบุุความเสี่่�ยงและมีีความตั้้�งใจว่่าจะตรวจสอบ
สถานะของความเสี่่�ยงในระดัับองค์์กรทุุกๆ ไตรมาส และความเสี่่�ยงในระดัับโครงการทุุกๆ เดืือน เพื่่�อเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจว่่าบริิษััท
จะสามารถสร้้างมููลค่่าและผลประกอบการที่่ดีี� แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ต่่อไป
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Compliance Risk
The company gives importance to the strict compliance with the law and regulations in its business operations
in order to obtain perfect result and to avoid prosecution. Moreover, laws and regulations of the countries of          
investment are studied, analyzed and updated. Preliminary reports on the law of the countries to be invested are
prepared. Besides, the company has established its accounting and financial regulations and has improved the  
internal control system.
Realizing different levels of social, economic and technological changes such as the increasing trend of            
disruptive technology, it is necessary for the company to find additional strategy to cope with the anticipated
changes. The business plan 2019 contains the modified vision and mission as a result of the changing role of          
disruptive technology, renewable energy sources, smart grid and energy storage system (ESS). The company has
been trying to take account of the changing trend and the risk to fulfill the present strategy.
However, in the implementation of each strategy, the risk appetite and risk tolerance has been considered.
In risk management, criteria in risk identification has been prepared. It is intended to review the status of enterprise
risk quarterly and project risk monthly to build confidence of the shareholders of the value and satisfactory             
performance of the company.       
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โครงสร้้างองค์์กร

Organization Chart
คณะกรรมการ
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โครงสร้้างการจััดการองค์์กร

Structure of Organizational Management

โครงสร้้างการจััดการองค์์กรของ บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัด 
ั (EGATi)
ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษัทั ซึ่่ง� มีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย จำำ�นวน 4 คณะ
เพื่่�อกลั่่�นกรองงานสำำ�คััญ โดยมีีรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส รัักษาการ กรรมการ        
ผู้้�จััดการใหญ่่ เป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�วางแผน กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์และ
บริิหารจััดการมายัังรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ รวมถึึงผู้้�จััดการฝ่่าย และส่่วนงานต่่างๆ
ตามความรัับผิิดชอบ ให้้เป็็นไปตามภารกิิจและวััตถุุประสงค์์ของบริิษััท และบริิษััทยัังได้้
กำำ�หนดฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึง             
การดำำ�เนิินงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายต่่างๆ

EGATi’s structure of organization management comprises the Board of Directors and its 4 committees                   
appointed to scrutinize significant issues. Senior Executive Vice President, Acting President, the top executive of the
company, is responsible for planning and formulating business strategies and administration with delegation to
Senior Executive Vice Presidents, Vice Presidents and different units in accordance with the company’s mission and
objectives.  The Internal Audit Division has been established to be responsible for supervision of the operation of
the company to ensure its efficiency, effectiveness and compliance with law.

1 คณะกรรมการบริิษััท EGATi
คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�วางนโยบายและกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั รวมถึึงการแต่่งตั้้ง� ฝ่่ายบริิหาร โดยในปีี 2564 คณะกรรมการ
บริิษัทั EGATi แต่่งตั้้ง� จากบุุคคลที่่มีี� ความเชี่่ย� วชาญ มีีความรู้้� ความสามารถ อัันเป็็นประโยชน์์ต่อ่ EGATi ทั้้�งนี้้� คุณ
ุ สมบััติขิ องคณะกรรมการ
บริิษััท เป็็นไปตามพระราชบััญญััติคุิ ุณสมบััติิมาตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม รวมถึึง
มติิคณะรััฐมนตรีี และระเบีียบที่่�เกีียวข้้อง
1.1 องค์์ประกอบ คุุณสมบััติิ และการแต่่งตั้้�ง

		
		

		
		
		

คณะกรรมการบริิษััท EGATi ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวนไม่่เกิิน 11 คน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้รับั การพิิจารณาสรรหาจาก Skill Matrix ที่่กำ� ำ�หนด เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับภารกิิจและวััตถุปุ ระสงค์์
ของ EGATi จำำ�นวน 10 ด้้าน ประกอบด้้วย การเงิิน (1 คน) บััญชีี (1 คน) กฎหมาย (1 คน) เทคโนโลยีีสารสนเทศ (1 คน)
พลัังงาน (4 คน) กลยุุทธ์์ การวางแผนพััฒนา วิิศวกรรม (1คน) การลงทุุนและการตลาด  (1 คน) บริิหารจััดการและ
บริิหารธุุรกิิจ (5 คน)  เศรษฐศาสตร์์ (1 คน)
มีีผู้้�แทนกระทรวงการคลััง และผู้้�แทนกระทรวงกระทรวงพลัังงาน เป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิษััท EGATi
กรรมการบริิษัทั ไม่่สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในรััฐวิิสาหกิิจอื่น่� นอกจาก EGATi เกิิน 2 แห่่ง รวมทั้้�งไม่่มีีลักั ษณะต้้อง
ห้้ามตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด 
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นผู้้�เลืือกตั้้�งกรรมการบริิษััท EGATi โดยคณะกรรมการเป็็นผู้้�เลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธาน
กรรมการ

1.2	อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท

อำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรรมการบริิษััทเป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััทซึ่่�งได้้จดทะเบีียนต่่อนายทะเบีียนห้้างหุ้้�นส่่วนบริิษััท              
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ และ ตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ. 2542 โดยกรรมการ มีีอำำ�นาจดัังนี้้�
		 กำำ�หนดนโยบายและกำำ�กับั ฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั ให้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ และข้้อบัังคัับ
ของบริิษััท ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างระมััดระวัังโดยรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
		 สอบทานนโยบาย วิิสััยทััศน์์ ยุุทธศาสตร์์ และเป้้าหมายทางยุุทธศาสตร์์ของบริิษััท ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร อย่่างสม่ำำ��เสมอ
และเมื่่�อมีีปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญต่่อธุุรกิิจ
		 ออกระเบีียบเพื่่�อใช้้ปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของบริิษััท
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1 Board of Directors
The Board of Directors is responsible for formulating policy, supervising the operation and appointing the
Management of the company. In 2021, the Board of Directors consisted of the experts of which their knowledge
and capability is beneficial for the company. Their qualifications comply with the Act on Qualifications of Board of
Directors and Employees of State Enterprises, B.E. 2518 (1975) and its amendment.
1.1 Composition, Qualification and Appointment

		
		

EGATi Board of Directors comprise of not more than 11 members
Members of the Board of Directors are selected from the 10 skill matrix which are in line with EGATi’s
mission and objectives, namely, finance (1), accounting (1), law (1), information technology (1),             
energy (4), strategy, planning for development, engineering (1), investment and marketing (1),               
management, business administration (5), economics (1)
		 Representatives of Ministry of Finance and Ministry of Energy are members of the Board of Directors
		 Members of the Board of Directors must not be members of the Board of Directors of more than           
2 other state enterprises. They must not have prohibited attribute as stated in the law.
		 Members of the Board of Directors must be elected in the meeting of shareholders. Chairman of the
Board of Directors is elected by the Board members.
1.2 Authority and Responsibility

Board of Directors’ authority complies with the rules of the company which has registered to the             
registrar of partnership and company of the  Department of Business Development, Ministry of Commerce under
the Civil and Commercial Code and Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2542 (1999).
The Board of Directors have the following authority:
		 Formulating policy and supervising the management to conduct business according to the law and
the company’s objectives and regulations as well as the resolutions of the shareholders’ meeting
with discreetness in protecting the benefit of the company and the shareholders
		 Verifying the policy, vision, strategy and strategic aim of the company regularly and when there is a
factor which can produce significant change to the company
		 Issuing regulations to observe to meet the objectives of the company
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โดยสรุุป กรรมการบริิษััท EGATi มีีหน้้าที่่�ดัังนี้้�
จััดให้้มีีการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีีภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วััน
สิ้้�นสุุดของรอบปีีบััญชีีของบริิษััท
จััดให้้มีีการทำำ�งบดุุลและบััญชีีกำำ�ไรขาดทุุน รวมทั้้�งรายงานการตรวจ
สอบบััญชีีของผู้้�สอบบััญชีี  และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการ
ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีเพื่่�อขออนุุมััติิภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุด
ของรอบปีีบััญชีีของบริิษััท และจััดส่่งสำำ�เนางบดุุลไปยัังนายทะเบีียน
ภายใน 1 เดืือนนัับแต่่วัันที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิงบดุุล
แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อกลั่่�นกรองเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ
ไม่่อาจทำำ�การในฐานะเป็็นกรรมการของบริิษััทในกรณีีที่่�กรรมการมีี
ประโยชน์์ได้้เสีียในกิิจการดัังกล่่าวไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อมในลัักษณะที่่�เป็็นการขััดกัันกัับประโยชน์์ได้้เสีียของบริิษััท
ไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนประเภท
ไม่่จำำ�กัดั ความรัับผิิดที่ป่� ระกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั เว้้นแต่่ได้้รับั ความยิินยอม
จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ต้้องส่่งสำำ�เนารายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ที่่�ขาดจากการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นไปยัังนายทะเบีียนอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง ภายใน 14 วัันนัับแต่่วััน
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ในฐานะกรรมการของรััฐวิิสาหกิิจ มีีหน้้าที่่�ต้้องยื่่�นบััญชีีแสดงรายการทรััพย์์สิินและหนี้้�สิินของตน คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะต่่อคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ทุุกครั้้�งที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง ทุุกสามปีีที่่�อยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่ง เมื่่�อพ้้นจากตำำ�แหน่่ง ตามแบบที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำำ�หนด ภายใน 60 วัันนัับแต่่วัันที่่�ครบกำำ�หนดดัังกล่่าวแล้้วแต่่
กรณีี

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

1.3. รายนามคณะกรรมการบริิษััท EGATi ปีี 2564

1.3 Members of the Board of Directors in 2021

ลำ�ดับ

รายนาม

ตำ�แหน่ง

การดำ�รงตำ�แหน่ง

No.

Name

Position

1

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (D)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการชุดปัจจุบัน

1

Mr. Boonyanit Wongrukmit (D)

2

นายหร่อหยา จันทรัตนา (D)
(ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)

กรรมการ

กรรมการชุดปัจจุบัน

2

Mr. Roya Juntaratana (D)
Director
(Representative of Ministry of Energy)

Present Board of Directors

3

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

กรรมการ

กรรมการชุดปัจจุบัน

3

Mr. Toemsak  Sukhvibul

Director

Present Board of Directors

4

นายเริงชัย คงทอง

กรรมการ

1 มกราคม - 30 กันยายน 2564

4

Mr. Roengchai Khongthong  

Director

1 Jan - 30 Sept 2021

5

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย (D)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

กรรมการชุดปัจจุบัน

5

Mr. Vichak Apirugnunchai (D)
Director
(Representative of Ministry of Finance)

Present Board of Directors

6

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

กรรมการ

1 มกราคม - 30 กันยายน 2564

6

Ms. Choosri Kietkajornkul

Director

1 Jan - 30 Sept 2021

7

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

กรรมการ

1 มกราคม - 30 กันยายน 2564

7

Mr. Suttichai Juprasertporn

Director

1 Jan - 30 Sept 2021

8

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (D)

กรรมการ

เข้ารับตำ�แหน่ง 23 กุมภาพันธ์ 2564
กรรมการชุดปัจจุบัน

8

Mr. Kiattikun Chartprasert (D)

Director

Appointed on 23 Feb 2021
Present Board of Directors

9

นายกิตติ เพ็ชรสันทัด

กรรมการ

เข้ารับตำ�แหน่ง 25 ตุลาคม 2564
กรรมการชุดปัจจุบัน

9

Mr. Kitti  Petchsanthad

Director

Appointed on 25 Oct 2021
Present Board of Directors
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Chairman

Term of office

Present Board of Directors
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ลำ�ดับ

รายนาม

ตำ�แหน่ง

การดำ�รงตำ�แหน่ง

No.

Name

Position

Term of office

10

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ

กรรมการ

เข้ารับตำ�แหน่ง 25 ตุลาคม 2564
กรรมการชุดปัจจุบัน

10

Ms. Noppawan Kanchanawan

Director

Appointed on  25 Oct 2021
Present Board of Directors

11

นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว

กรรมการ

เข้ารับตำ�แหน่ง 25 ตุลาคม 2564
กรรมการชุดปัจจุบัน

11

Ms. Kamolrat Kularbkeo

Director

Appointed on  25 Oct 2021
Present Board of Directors

หมายเหตุุ : (D) เป็็นกรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ (Director’s Pool)
       ลำำ�ดัับที่่� 4, 6, 7 พ้้นจากตำำ�แหน่่ง เนื่่�องจากลาออก มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

2

คณะกรรมการชุุดย่่อย

เพื่่�อให้้การกำำ�กัับดููแลงานด้้านต่่างๆ ของ EGATi เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการบริิษััท EGATi ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย รวม 4 คณะ ดัังนี้้�
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)

มีีอำำ�นาจ และหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1) ความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท
(2) ความเชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีี
(3) การปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง และนโยบายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(4) การปรัับปรุุงแก้้ไขของฝ่่ายบริิหารเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง ตามที่่�ผู้้�สอบบััญชีีและ
ฝ่่ายตรวจสอบภายในเสนอแนะ
(5) ประชุุมร่่วมกัับกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่เพื่่�อหารืือกัับผู้้�สอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับ ผลการตรวจสอบรายไตรมาสและประจำำ�ปีี
(6) มีีอำำ�นาจเรีียกหรืือสั่่�งการให้้ฝ่่ายบริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ความเห็็น ร่่วมประชุุม หรืือส่่งเอกสารตาม
ที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นในการสอบทานงาน
(7) จััดหาผู้้�เชี่่�ยวชาญทางวิิชาชีีพเพื่่�อปฏิิบััติิงานตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง
1. นายวิิจัักษณ์์ อภิิรัักษ์์นัันท์์ชััย     
ประธานกรรมการ
2. นายเริิงชััย คงทอง
    
กรรมการ
3. นางสาวชููศรีี เกีียรติิขจรกุุล
กรรมการ
4. นายกิิตติิ เพ็็ชรสัันทััด
กรรมการ
5. นางสาวกมลรััตน์ กุ
์ ุหลาบแก้้ว
กรรมการ
6. ผู้้�จััดการส่่วนตรวจสอบภายใน
เลขานุุการ
หมายเหตุุ : ลำำ�ดัับที่่� 2, 3 พ้้นจากตำำ�แหน่่ง เนื่่�องจากลาออก มีีผล เมื่่�อ 1 ตุุลาคม 2564
     
         ลำำ�ดัับที่่� 4, 5 ได้้รัับแต่่งตั้้�ง เมื่่�อ 25 ตุุลาคม 2564
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Note : (D) from Directors’ Pool
          No. 4, 6 and 7 resigned, effective on 1 October 2021  

2

Board of Directors’ Committees
For the purpose of efficiency of the supervision of EGATi, 4 Committees are appointed by the Board of Directors.
2.1 Audit Committee

The Committee is responsible for the following:
(1) Ensuring the sufficiency and efficiency of internal control system and risk management system
(2)   Ensuring the reliability of financial statements, disclosure of information in accordance with the
accounting standard
(3) Ensuring the compliance with relevant law, regulations, rules, order and relevant policy
(4) Ensuring the improvement of the Management concerning internal control and risk management
recommended by the auditor and the Internal Audit Division
(5) Meeting with EGATi President to discuss with the auditor concerning quarterly and annual
auditing reports
(6) If necessary, for the purpose of verifying the auditing work, the Management and relevant
employees are requested to give opinions, attend meeting and supply necessary document  
(7) Providing professional expert for auditing
Members of the Audit Committee
1. Mr. Vichak Apirugnunchai
Chairman
2. Mr. Roengchai Khongthong  
Director
3. Ms. Choosri Kietkajornkul
Director
4. Mr. Kitti  Petchsanthad
Director
5. Ms. Kamolrat Kularbkeo
Director
6. Internal Audit Manager
Secretary
Note : No. 2 and 3 resigned, effective on 1 October 2021
    No. 4 and 5 appointed on 25 October 2021      
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2.2 คณะกรรมการบริิหารการลงทุุน (คบท.)

2.2 Portfolio Management Committee

มีีอำำ�นาจ และหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1) พิิจารณากำำ�หนดนโยบายการลงทุุน ร่่วมทุุน และการร่่วมมืือพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััท
(2) พิิจารณากลั่่�นกรองการลงทุุนของบริิษััท ก่่อนเสนอคณะกรรมการบริิษััท
(3) แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อดำำ�เนิินงานได้้ตามความเหมาะสม
(4) ปฏิิบััติิงานอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท

           
           
      
           

รายนามคณะกรรมการบริิหารการลงทุุน
1. นายหร่่อหยา จัันทรััตนา
    
2. นายเติิมศัักดิ์์� สุุขวิิบููลย์์
3. นายเกีียรติิคุุณ ชาติิประเสริิฐ
4. นายบััณฑิิต อััมพรศรีีสุุภาพ

Members of the Portfolio Management Committee
1. Mr. Roya Juntaratana
Chairman
2. Mr. Toemsak  Sukhvibul
Director
3. Mr. Kiattikun Chartprasert
Director
4. Mr. Bundit Umpornsrisupap
Director and Secretary

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

2.3 คณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง (คปส.)

2.3 Committee on Planning, Evaluation and Risk Management

มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ด้้านการพิิจารณาแผนและประเมิินผล
(1.1) พิิจารณากลั่่�นกรองการจััดทำำ�การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และกลั่่�นกรองผลประเมิินก่่อนนำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
(1.2) พิิจารณากลั่่�นกรองการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานและเกณฑ์์การวััดผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
หรืือรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
(1.3) พิิ จ ารณากลั่่� น กรองการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่ หรืือรัั ก ษาการกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
(1.4) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท

The Committee is responsible for the following:
(1) Planning and Evaluation
(1.1) Scrutinizing the evaluation of the company’s operation and   the result of evaluation for
					 consideration of the Board of Directors
(1.2) Scrutinizing the work plan and criteria for evaluation of the performance of EGATi President or
Acting President for consideration of the Board of Directors
(1.3) Scrutinizing the result of evaluation of the performance of EGATi President or Acting President
					 for consideration of the Board of Directors
(1.4) Performing any other task as assigned by the Board of Directors

(2) ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
(2.1) ดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงนโยบายและ
การดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทั้้�งหมดที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััท
(2.2) สอบทานนโยบายและระบบควบคุุมซึ่่�งจััดตั้้�งเพื่่�อประเมิินการบริิหาร และการควบคุุมความเสี่่�ยง และรายงาน
ผลการบริิหารความเสี่่�ยง
(2.3) กำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีการบููรณาการเชื่่�อมโยงระหว่่างการกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์และการบริิหารความเสี่่�ยง

(2) Risk Management
(2.1) Ensuring the sufficiency and efficiency of the risk management framework including the policy
and operation to cover all risks which may occur to the company
(2.2) Verifying the policy and control system to evaluate the risk management and risk control.
Reporting the result of the risk management
(2.3) Supervising the compliance with the risk management framework by integrating strategy and
risk management

รายนามคณะกรรมการคณะกรรมการพิิจารณาแผน ประเมิินผล และบริิหารความเสี่่�ยง
           1. นายเติิมศัักดิ์์� สุุขวิิบููลย์์
ประธานกรรมการ
2. นายหร่่อหยา นทรััตนา
    
กรรมการ
3. นายเกีียรติิคุุณ ชาติิประเสริิฐ
กรรมการ
4. นายสุุทธิิชััย จููประเสริิฐพร
กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ  
กรรมการ
6. รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่-พััฒนาธุุรกิิจ
เลขานุุการ
  
หมายเหตุุ : ลำำ�ดัับที่่� 4 พ้้นจากตำำ�แหน่่ง เนื่่�องจากลาออก มีีผล เมื่่�อ 1 ตุุลาคม 2564
                   ลำำ�ดัับที่่� 5 ได้้รัับแต่่งตั้้�ง เมื่่�อ 25 ตุุลาคม 2564
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The Committee is responsible for the following:
(1) Formulating investment policy, co-investment and cooperation in business development
(2) Scrutinizing investment of the company before submitting to the Board of Directors
(3) Appointing working groups as appropriate
(4) Performing any other task as assigned by the Board of Directors
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Members of the Committee on Planning, Evaluation and Risk Management
1. Mr. Toemsak  Sukhvibul
Chairman
2. Mr. Roya Juntaratana
Director
3. Mr. Kiattikun Chartprasert
Director
4. Mr. Suttichai Juprasertporn
Director
5. Ms. Noppawan Kanchanawan
Director
6 Senior Executive Vice President Business Development
Secretary
Note : No. 4 resigned, effective on 1 October 2021
         No. 5 appointed on 25 October 2021      
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2.4 คณะกรรมการสรรหาตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป

มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการพิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป โดยพิิจารณาจาก
ความรู้้� ประสบการณ์์ ผลการปฏิิบััติิงาน สมรรถนะความสามารถและคุุณสมบััติิอื่่�นๆ ที่่จำ� �ำ เป็็นสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งจััดเรีียง
ลำำ�ดัับผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งต่่อไป
       
           
           
           

3

รายนามคณะกรรมการสรรหาตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป
1. นายหร่่อหยา จัันทรััตนา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ  
กรรมการ
3. นายบััณฑิิต อััมพรศรีีสุุภาพ
กรรมการ
4. รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่-บริิหาร
เลขานุุการ

การประชุุมคณะกรรมการบริิษัท
ั และคณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษัทั  มีีการประชุุมอย่่างสม่ำำ��เสมอ อย่่างน้้อยเดืือนละหนึ่่ง� ครั้้ง� และอาจเพิ่่�มเติิม ตามความจำำ�เป็็น โดยคณะกรรมการ
บริิษััท สามารถขอเอกสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทจากฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อประกอบการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทใน          
แต่่ละครั้้�ง สำำ�หรัับคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ มีีกำำ�หนดการประชุุม ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยง
ประชุุมเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
2. คณะกรรมการบริิหารการลงทุุน
ประชุุมเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
3. คณะกรรมการพิิจารณาการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ประชุุมตามความจำำ�เป็็นของงาน
ของบริิษััทและพิิจารณาแผนการดำำ�เนิินงานและประเมิิน
ผลการปฏิิบัติั ิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
4.   คณะกรรมการสรรหาตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป
ประชุุมตามความจำำ�เป็็นของงาน

2.4 Committee on Nomination of the Candidates for the Position of Vice Presidents
and Higher

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

3

Members of the Committee on Nomination of the Candidates for the Position of Vice Presidents
1.
2.
3.
4.

Mr. Roya Juntaratana
Ms. Noppawan Kanchanawan
Mr. Bundit Umpornsrisupap
Senior Executive Vice PresidentCorporate Management

Chairman
Director
Director
Secretary

Meetings of Board of Directors and its Committees

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

คณะผู้้�บริิหาร

4

รายชื่่�อคณะผู้้�บริิหารบริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ลำ�ดับ

รายนาม

ตำ�แหน่ง

Management
As of 31 December 2021, EGATi Management Team are as follows:

การดำ�รงตำ�แหน่ง

No.

Name

Position

Term of office

1

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564

1

Mr. Santichai Osotpawaphusit

Senior Executive Vice President, 1 Jan - 30 Sept 2021
Acting President

2

นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

2

Mr. Bundit Umpornsrisupap

Senior Executive Vice President, Appointed on 1 Oct 2021
Acting President

3

นายพิสณห์ จันทร์ศรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหาร

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

3

Mr. Phisol Chansri

Senior Executive Vice President- Appointed on 1 Oct 2020
Corporate Management

4

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจ

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

4

Mr. Somkid Praditseree

Senior Executive Vice President- Appointed on 1 Oct 2020
Business Development

5

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

5

Mr. Supachai Koonsad

6

นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหาร
การลงทุน

1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564

Vice President,
Business Development Division

6

Mr. Sutthipan Jantanachotvong

7

นายดนัย ก้องวิวัฒน์สกุล

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหาร
การลงทุน

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

Vice President,
1 Jan - 30 Sept 2021
Corporate Planning and Portfolio
Management Division

8

นายประภาส พันธุ์อร่าม

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564

7

Mr. Danai Kongwiwatsakul

9

นายปฏิพัทธ์ กอปรสุข

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

Vice President,
Appointed on 1 Oct 2021
Corporate Planning and Portfolio
Management Division

10

นายชัยศรี ภูธิวุฒิ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

8

Mr. Prapard Pan-aram

1 Jan - 30 Sept 2021

11

นางชัชวรรณ กาญจนาวัชกร

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

Vice President,
Project Management Division

12

นายธนารัตน์ สุวรรณศรี

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

9

Mr. Patipat Korbsook

Vice President,
Project Management Division

Appointed on 1 Oct 2021

10

Mr. Chaisri Phoothiwut

Vice President,
Appointed on 1 Oct 2019
Accounting and Finance Division

11

Mrs. Chatchawan Kanjanawachakorn Vice President,
Appointed on 1 Nov 2020
Corporate Administration Division

12

Mr. Thanarat Suwanasree
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Vice President,
Legal Division

Appointed on 1 Jan 2019

Appointed on 1 Nov 2020
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คณะกรรมการบริิษััท
Board of Directors
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การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Energy Management)
University of Montreal (HEC-Montreal), Canada
Master of Business Administration (Energy Management),
University of Montreal, Canada
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Master of Business Administration, Chiang Mai University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),
Chiang Mai University
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15
ปีีการศึึกษา 2563 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future (Class 15), 2020, Thailand Energy Academy
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ปีการศึกษา 25612562 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ
National Defence Regular Course (Class 61), 2018 - 2019,
Thailand National Defence College, National Defence
Studies Institute
• หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์์กรกํํากัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน
สถาบัันพระปกเกล้้า
Corporate Governance for Directors and Senior Executives
of Regulator, State Enterprises and Public Organizations,
King Prajadhipok’s Institute
• หลักสูตร วิทยาการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนาบริิหารศาสตร์์
Advanced Master of Management Program (Class 1),
National Institute of Development Administration
• หลักสูตร Advanced Management Program,
Harvard Business School, U.S.A
Advanced Management Program,
Harvard Business School, U.S.A.
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ประธานกรรมการ
Chairman

กรรมการ
Director

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
Mr. Boonyanit Wongrukmit

นายหร่อหยา จันทรัตนา
Mr. Roya Juntaratana

วัน/เดือน/ปี เกิด
22 สิงหาคม 2506

วัน/เดือน/ปี เกิด
17 ธันวาคม 2504

Date of Birth
August 22, 1963

• หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พััฒนาองค์์กรภาครััฐ
Leadership Succession Program, Institute of Research and
Development for Public Enterprises
• หลักสูตร Successful Boardroom Presentation รุ่นที่ 2
สถาบััน OMEGAWORLDCLASS Research Institute
Successful Boardroom Presentation (Class 2), Omega World
Class Research Institute
ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT Governor
• รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT Senior Deputy Governor
• รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT Deputy Governor - Power Business
• รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT Deputy Governor - Business Development
• รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT Deputy Governor - Corporate Social Affairs
• ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT Assistant Governor - Business Administration
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• ประธานกรรมการ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
Chairman of the Board of Directors of RATCH Group Public
Company Limited
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance

Date of Birth
December 17, 1961

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล
Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Rajamangala
Institute of Technology
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
Bachelor of Business Administration (Construction Management),
Sukhothai Thammathirat Open University
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15
The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future (Class 15), Thailand Energy Academy
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.)
National Defence Regular Course (Class 60),
Thailand National Defence College
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) (Class 268),
Thai Institute of Directors (IOD)
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยมหาดไทย
Senior Administrative Officer Program (Class 59),
Interior College
• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 5 กระทรวงพลังงาน
Advanced Energy Management Program (Class 5),
Ministry of Energy

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
Inspector General, Ministry of Energy
• รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลัังงาน
Deputy Director General, Department of Alternative Energy
Development and Efficiency, Ministry of Energy

Education/Major Training

Work Experience

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• การประปานครหลวง
Member of the Board of Directors, Metropolitan Waterworks
Authority
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance
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กรรมการ
Director
นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
Mr. Toemsak Sukhvibul
วัน/เดือน/ปี เกิด
13 มีนาคม 2506

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
Master of Public and Private Management (M.P.P.M.)
National Institute of Development Administration
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Business Administration (M.B.A.) Kasetsart University
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
Master of Arts (M.A.) Social Development, Kasetsart University
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
Master of Science (M.S.) Environmental Science, Kasetsart
University
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
Bachelor of Arts (B.A.) Sociology and Anthropology,
Kasetsart University
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�ำหรับนักบริหาร
ระดัับสููง รุ่่�นที่่� 7 (ปธส.7)”
กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม สัังกััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม ร่่วมกัับจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
Environmental Governance for Executives Program Class 7,
Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of
Natural Resources and Environment join with Chulalongkorn
University
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Financial Statements for Directors
Class 10/2010” รุ่่�นที่่� 10/2010 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)
Financial Statements for Directors Class 10/2010,
Thai Institute of Directors (IOD)
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รายงานประจำ�ปี 2564

Date of Birth
March 13, 1963

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Audit Committee Program”
รุ่่�นที่่� 31/2010  สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Audit Committee Program Class 31/2010, Thai Institute of
Directors (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Director Accreditation Program
Class 80/2009 ” รุ่่�นที่่� 80/2009 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)
Director Accreditation Program Class 80/2009, Thai Institute
of Directors (IOD)
• ประกาศนยี บัตรโครงการพัฒนานักบริหาร หลักสูตร “เกษตร มินิ เอ็มบเี อ”
(Kaset Mini M.B.A.) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
Executives Development Program in Kaset Mini M.B.A.,
Kasetsart University
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 54”
สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ
Social Science Researcher Class 54, National Research
Council of Thailand
• ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินผล
โครงการ รุ่่�นที่่� 6” สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ
• Project Evaluation Class 6, National Research Council of
Thailand
ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Advisor to the Dean of Faculty of Management Sciences,
Kasetsart University
• คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dean of Faculty of Management Sciences, Kasetsart University
• รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Deputy Dean of Faculty of Management Sciences,
Kasetsart University
• อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Lecturer of Faculty of Management Sciences, Kasetsart University

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วม คณะกรรมการ
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ
Expert Committee on Social and Participation of the National
Environment Board
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงาน
การวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม โครงการอุุตสาหกรรมกลั่่�นน้ำำ��มััน
ปิิโตรเลีียม ปิิโตรเคมีีและแยกหรืือแปรสภาพก๊๊าซธรรมชาติิ
Expert Committee on Environmental Impact Assessment
Report in the Oil Refining Industry, Petroleum, Petrochemicals
and Separation or Transformation of Natural Gas
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงาน
การวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อน  
Expert Committee on Environmental Impact Assessment
Report in the Thermal Power Plant
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงาน
การวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมด้้านอาคาร การจััดสรรที่่�ดิิน และ
บริิการชุุมชน กรุุงเทพมหานคร
Expert Committee on Environmental Impact Assessment
Report in the Building, Land Allocation and Community
Service of Bangkok

• กรรมการก�ำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำำ�หรัับพื้้�นที่่�จัดตั้้
ั �งโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินในภาคใต้้
Committee on the Study of Strategic Environmental
Assessment for the Coal Power Plant Establishment Area in
the Southern Thailand
• อนุกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์การสะพานปลา
Subcommittee on the Corporate Governance and Corporate
Social Responsibility, Fish Marketing Organization
• อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการขับ
เคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม สภาขัับเคลื่่�อน
การปฏิิรููปประเทศ
Subcommittee on the Propulsion of Environmental, Reform
Commission on National Reforms in Public Health and
Environment, Council to Reform the Country
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance
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กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
Mr. Vichak Apirugnunchai

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
Mr. Kiattikhun Chartprasert

วัน/เดือน/ปี เกิด
24 ตุลาคม 2505

วัน/เดือน/ปี เกิด
30 ตุลาคม 2501

Date of Birth
October 30, 1958

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
23 กุมภาพันธ์ 2564

Since
February 23, 2021

Date of Birth
October 24, 1962

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.)
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนาบริิหารศาสตร์์
Master of Public Administration, National Institute of
Development Administration
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17
วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
Justice Administration Executives Program (Class 17), National
Justice Academy, Judicial Training Institute
• หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ
National Defence Regular Course (Class 56), Thailand National
Defence College, National Defence Studies Institute
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดัับสููง (นยปส.) รุ่่�นที่่� 6 วิิทยาลััยนัักบริิหาร ป.ป.ช. สถาบัันการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริติ แห่่งชาติิ สััญญา ธรรมศัักดิ์์�
Anti-Corruption Strategic Management for Senior Executives
(Class 6), College of the National Anti-Corruption Commission,
Sanya Dharmasakti National Anti-Corruption Institute
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future
(Class 8), Thailand Energy Academy
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 (วตท.25)
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
Capital Market Academy Leadership Program (Class 25),
Capital Market Academy

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
• ทปี่ รกึ ษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (วิชาการ ทรงคุณวุฒ)ิ
Advisor, Duty Collection Management and Development
• รองอธิบดีกรมศุลกากร (บริหาร ต้น)
Deputy Director General of Thai Customs
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก (อ�ำนวยการ สูง)
สำำ�นัักสืืบสวนและปราบปราม กรมศุุลกากร
Director of Enforcement Division, Thai Customs
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก (อ�ำนวยการ สูง)  
สำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือกรุุงเทพ กรมศุุลกากร
Director of Bangkok Port Customs Office, Thai Customs

• ปริญญาโท M.A. (International Relations), The Australian
National University ประเทศออสเตรเลีีย
Master of Art (International Relations), The Australian
National University
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยม
อัันดัับ 1) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
Bachelor of Political Sciences (International Relations,
First Class Honors), Chulalongkorn University
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
รุ่่�น 73 สถาบัันพััฒนาข้้าราชการพลเรืือน สำำ�นัักงาน ก.พ.
Advanced Master of Leadership Program (Class 73),
Office of the Civil Service Commission
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 54
National Defence Regular Course (Class 54), Thailand National
Defence College, National Defence Studies Institute
• หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 17
Justice Administration Executive Program (Class 17),
National Justice Academy, Judicial Training Institute
• หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18
Capital Market Leader Program (Class 18), Capital Market
Academy
• หลักสูตรผู้น�ำไทย-จีน (วทจ.) รุ่น 3 สถาบันวิทยาการไทย-จีน
Thai-Chinese Leadership Studies (Class3), Thai-Chinese
Leadership Institute

• อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
Director General of Department of South Asian, Middle East
and African Affairs
• รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
Ambassador-Designate of the Kingdom of Thailand to Sweden
• เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
Ambassador-Designate of the Kingdom of Thailand to the
Lao PDR

Education/Major Training

Education/Major Training

Work Experience

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แห่งประเทศไทย
Member of the Board of Directors, Small and Medium
Enterprise Development Bank of Thailand
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance

13/13  

Work Experience

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• อนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่่อประเทศไทย ในกรรมการต่่างประเทศ วุุฒิิสภา
Member of the Sub-Committee on Considering and Monitoring
the International Situations Affecting Thailand, the Senate
Standing Committee on Foreign Affairs
• อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
• ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Advisor, Public Service executive development programม
Office of the Civil Service Commission
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
Member of Expert Committee on Oil Fuel Fund Management,
Oil Fuel Fund Office
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance
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การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Business Administration, Thammasat University
• ปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), Prince of
Songkla University
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์   
Advanced Master of Management Program, National Institute
of Development Administration
• การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติิมาบเอื้้�อง
Agri-Nature Development towards Sufficiency Economy
Philosophy System, Mab-Ueang Agri-Nature Center
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
องค์์กรกำำ�กัับดููแลรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน สถาบัันพระปกเกล้้า
Corporate Governance for Directors and Senior Executives of
Regulator, State Enterprises and Public Organizations,
King Prajadhipok’s Institute
• หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
Program of Leading Your Business through Uncertainties,
Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริิษััทไทย
Director Certification Program, Thai Institute of Directors
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบัันพระปกเกล้้า
Public Economics Management for Executives,
King Prajadhipok’s Institute
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รายงานประจำ�ปี 2564

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

นายเริงชัย คงทอง
Mr. Roengchai Khongthong

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
Ms. Choosri Kietkajornkul

วัน/เดือน/ปี เกิด
27 ตุลาคม 2503

Date of Birth
October 27, 1960

วัน/เดือน/ปี เกิด
15 กรกฎาคม 2506

Date of Birth
July 15, 1963

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
1 มกราคม 2564 30 กันยายน 2564

Since
January 1, 2021 September 30, 2021

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
1 มกราคม 2564 30 กันยายน 2564

Since
January 1, 2021 September 30, 2021

• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
สถาบัันจิิตวิิทยาความมั่่�นคง
CEO Relationship Development Program, Royal Thai Armed
Forces Headquarters, Institute of Security Psychology
• หลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
Royal Thai Army War College Course, Institute of Advanced
Military Studies
ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• รองผู้ว่าการระบบส่ง
Deputy Governor - Transmission System
• ผู้ช่วยผู้ว่าการบ�ำรุงรักษาระบบส่ง
Assistant Governor - Transmission System Maintenance
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมระบบก�ำลังไฟฟ้า
Director, Power System Control and Operation Division
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
Member of the Board of Directors, Electricity Generating
Public Company Limited (EGCO)
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance

9/9

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญาโท บัญชี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Accountancy (General Accounting), Chulalongkorn
University
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University
• Directors Certification Program - DCP Online  (DCP 308/2021)  
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
Directors Certification Program - DCP Online  (DCP 308/2021)
Thai Institute Of Directors
• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ
Financial and Fiscal Management Program for
Senior Executives, Public Fiscal and Accounting Personnel
Development Institute
• Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
Chief Financial Officer Certification Program, Federation of  
Accounting Professions under the Royal Patronage of
H.M. the King
• EGAT Executive Development สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
EGAT Executive Development, Sasin Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn University
• Postgraduate Certificate in Finance and Management,
• London School of Business and Finance, United Kingdom
• Leading Your Business through Uncertainties สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
Leading Your Business through Uncertainties, Thai Institute
of Director

• การบัญชีเพื่อผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
Accountancy for Executives, Faculty of Commerce and
Accountancy, Chulalongkorn University
ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)
Deputy Governor - Finance and Accounting (CFO)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน
Assistant Governor - Finance
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและวิเคราะห์บัญชีและการเงิน
Director, Financial Supervision and Analysis Division
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (EGCO)
Member of the Board of Directors, Electricity Generating
Public Company Limited (EGCO)
• กรรมการลงทุน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (EGCO)
Member of Investment Committee, Electricity Generating
Public Company Limited (EGCO)
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance

9/9
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กรรมการ
Director
นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
Mr. Suttichai Juprasertporn

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Psychology (SARDAR
PATEL UNIVERSITY,VIDYANAGAR,GUJARAT,INDIA) โดยใช้้ทุุนส่่วนตััว
Ph. D Program in Management, Sadar Patel University, India
• ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
รััฐประศาสนศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ [นิิด้้า]
โดยใช้้ทุุน กฟผ.
Master of Public Administration, National Institute of
Development Administration
• ระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ [การจัดการทั่วไป]
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
Bachelor of Business Administration (Accountancy),
• Sukhothai Thammathirat Open University
• ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ [การบัญชี]
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
Bachelor of Business Administration (General Management),
Sukhothai Thammathirat Open University
• อบรมโครงการ APEC IBIZ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
APEC IBIZ Project, Department of Industrial Promotion,
Ministry of Industry
• หลักสูตร The Managerial Grip
The Managerial Grip Program
• ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง รหัสที่ปรึกษาเลขที่ 1866
Enlisted as a Consultant for Ministry of Finance
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วัน/เดือน/ปี เกิด
28 พฤศจิกายน 2503

Date of Birth
November 28, 1960

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
1 มกราคม 2564 30 กันยายน 2564

Since
January 1, 2021 September 30, 2021

• หลักสูตร “ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 4
สถาบัันพระปกเกล้้า
Corporate Governance for Executives, King Prajadhipok’s
Institute
• หลักสูตร The Leadership Grip (ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง)
Leadership Grip Program
• หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที่ 9
สถาบัันพระปกเกล้้า
Promotion of Peaceful Society Course (Class 9),
King Prajadhipok’s Institute
• หลักสูตร “วิทยากรการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” วบส. รุ่นที่ 4
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
Advanced Master of Management Program, National Institute
of Development Administration
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Director Certification Program (Class 292/2020), Thai Institute
of Directors
• หลักสูตรวุฒิบัตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดัับสููงขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulators) รััฐวิิสาหกิิจ 
และองค์์การมหาชน” (PDI รุ่่�นที่่� 23)  สถาบัันพระปกเกล้้า
Corporate Governance for Directors and Seniors Executives of
Regulators, State Enterprises and Public Organizations,
King Prajadhipok’s Institute

ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Deputy Governor-Administration
• ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Assistant Governor - Organization Development
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
Assistant Governor-Human Resource
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด (RPCL)
Member of the Board of Directors, Ratchaburi Power Co., Ltd.
• กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด (RG)
Member of the Board of Directors, Ratchaburi Electricity
Generating Holding Public Company Limited
• คณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ�ำกัด 
ชุุดที่่� 32 - 33
Member of the Committee, EGAT Saving and Credit
Cooperative Limited.
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance

9/9
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การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญาโท : M.ENG, Industrial Engineering and Management (IE&M)
สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย / Asian Institute of Technology (AIT)
Master Degree of Industrial Engineering and Management,
Asian Institute of Technology
• ปริญญาตรี : B. ENG. (Second Honor), Electrical Engineer
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร ลาดกระบััง
Bachelor Degree of Electrical Engineer, King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang
• หลักสูตร บริหารจัดการด้านความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 4 (บมช.4)
ปีี พ.ศ. 2555 โดย สำำ�นัักข่่าวกรองแห่่งชาติิ
National Security Management for Senior Executives (Class 4),
National Intelligence Agency
• หลักสูตร เสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 (วสท.57) ปี 2557-8 โดย
วิิทยาลััยเสนาธิิการทหาร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ
Command and General Staff Course (Class 57), Thailand
National Defence College, National Defence Studies Institute
• หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 9 (LSP9) ปี 2561
โดย มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
Leadership Succession Program (Class 9), Institute of Research
and Development for Public Enterprises
• หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 ปี 2562 โดย
สถาบัันพระปกเกล้้า
Advanced Certificate Course in Promotion of Peaceful Society
(Class 10), King Prajadhipok’s Institute
• หลักสูตร EGAT Executive Development โดย สถาบันบัณฑิต
บริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์ (Sasin)
EGAT Executive Development, Sasin Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn University
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กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

นายกิตติ เพ็ชรสันทัด
Mr. Kitti Petchsanthad

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
Ms. Noppavan Kanjanavan

วัน/เดือน/ปี เกิด
21 มิถุนายน 2506

Date of Birth
June 21, 1963

วัน/เดือน/ปี เกิด
3 กันยายน 2506

Date of Birth
September 3, 1963

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
25 ตุลาคม 2564

Since
October 25, 2021

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
25 ตุลาคม 2564

Since
October 25, 2021

• หลักสูตร ASEAN Global Leadership Program (AGLP) 2019 โดย
General Electric / NYU | STERN Executive Education Program
New York, USA
ASEAN Global Leadership Program (AGLP) 2019, General
Electric / NYU | STERN Executive Education Program New
York, USA
ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบส่ง-บ�ำรุงรักษา (2557-2561)
Director, Transmission System-Operation
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง (2561-2563)
Assistant Governor - Transmission System Asset Management
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติการควบคุมระบบ (2563-2564)
Assistant Governor - Transmission System Control
• รองผูว้ า่ การระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2564-ปัจจบุ นั )
Deputy Governor - Transmission System
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance

4/4

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
Master of Arts (Industrial and Organizational Psychology),
Thammasat University     
• อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Arts Program in English, Chulalongkorn University
• Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)
Director Certification Program, Thai Institute of Directors
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง
Financial and Fiscal Management Program for Senior
Executives (Class 8), the Fiscal and Public Accounting
Training Institution
• How to Develop a Risk Management Plan สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
How to Develop a Risk Management Plan, Thai Institute
of Directors
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความส�ำเร็จขององค์กร (Managing
People for Organizational Success) รุ่่�นที่่� 3 ศููนย์์ให้้คำำ�ปรึึกษา
และพััฒนาผู้้�บริิหารทางธุุรกิิจแห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
Managing People for Organizational Success (Class 3),
Thammasat Consulting Networking and Coaching Center
• Strategic HR Leadership : Generation Organization
Breakthroughs ASHRAM 2016 ASEAN Residential School
for Human Resource Management

• รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ.
Deputy Governor - Administration
• ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ กฟผ.
Assistant Governor - Procurement and General Services
• ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Vice President - Corporate Administration Division,
EGAT International Co.,Ltd.

Education/Major Training

Work Experience

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• คณะกรรมการบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
Member of the Board of Directors, EGAT Diamond Service
Co., Ltd.
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance

4/4
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คณะผู้้�บริิหาร

กรรมการ
Director

Executives

นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว
Ms. Kamolrat Kularbkeo

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
Master of Science (Computer Science), Rangsit University
• ปริญญาตรี  บัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bachelor of Accountancy, Thammasat University
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 311)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP 311),
Thai Institute of Directors
• หลักสูตร EGAT Executive Development
สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
EGAT Executive Development, Sasin Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn University
• หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6  
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ
Financial and Fiscal Management Program for Senior
Executives (Class 6) , the Fiscal and Public Accounting
Training Institution
• หลักสูตร Postgraduated Certificate in Finance, London School
of Business and Finance, England
Postgraduated Certificate in Finance, London School of
Business and Finance, England
• หลักสูตร พัฒนานักบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
Executive Development Program (EDP), Fiscal Policy Research
Institute Foundation
• หลักสูตร สุดยอดนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต สมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงิินไทย
Leading Innovation ,The Thai Institute of Banking and
Finance Association
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รายงานประจำ�ปี 2564

วัน/เดือน/ปี เกิด
1 มกราคม 2505

Date of Birth
January 1, 1962

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
25 ตุลาคม 2564

Since
October 25, 2021

• หลักสูตร นักการคลังมอื อาชีพ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
Fiscal Program for Senior Executives, Fiscal Policy Research
Institute Foundation
ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)
Deputy Governor - Finance and Accounting (Chief Financial
Officer: CFO), EGAT
• ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี
Assistant Governor - Accounting
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
Director - Financial Management
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
Director - Finance
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• คณะกรรมการบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
Member of the Board of Directors, EGAT Diamond Service
Co., Ltd.
การเข้้าร่่วมประชุุม

Meeting Attendance

4/4

ANNUAL REPORT 2021

73

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
Mr. Santichai Osotpavapusit

นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
Mr. Bundit Umpornsrisupap

วัน/เดือน/ปี เกิด
29 ธันวาคม 2503

วัน/เดือน/ปี เกิด
11 พฤษภาคม 2507

Date of Birth
May 11, 1964

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
1 ตุลาคม 2564

Since
October 1, 2021

Senior Executive Vice President,
Acting President

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering),
Chulalongkorn University
• หลักสูตร EGAT Executive Development Program for Level 13-14
(EGAT XD for Level 13-14)
EGAT Executive Development Program for Level 13-14
(EGAT XD for Level 13-14)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future, TEA
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
Director Certification Program (DCP), IOD
• หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจขั้นสูง
Advance Police Administration, Police College
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• หลักสูตร พัฒนานักบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
Executive Development Program (EDP), FPRI
• หลักสูตร EGAT Newly Promoted Executive Orientation Program
(ENOP)
EGAT Newly Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
EGAT Enhancing Program (EEP)
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รายงานประจำ�ปี 2564

Senior Executive Vice President,
Acting President

Date of Birth
December 29, 1960

• หลักสูตร Energy Symposium 2017 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
Energy Symposium 2017, The Institute of Industrial Energy,
The Federation of Thai Industries
ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Senior Executive Vice President, Acting President EGATi
• รองผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Deputy Governor - Governor’s Office, EGAT Working at EGAT
International Co., Ltd.
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Assistant Secretary of EGATi’s Board of Directors
• ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Assistant Governor - Transmission System Engineering, EGAT
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• รองประธาน
คณะกรรมการบริิหารศููนย์์เชี่่ย� วชาญพิิเศษเฉพาะด้้านเทคโนโลยีีไฟฟ้้ากำำ�ลังั
Vice President
Center of Excellence in Electrical Power Technology (CEPT)
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering and
Management) สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย
Master Degree of Engineering (Industrial Engineering and
Management), The Asian Institute of Technology (AIT)
• ปริญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering),
Kasetsart University
• หลักสูตร Leadership Development for Successors
Leadership Development for Successors, EGAT
• หลักสูตร นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง กระทรวงพลังงาน
Executive Energy Management (EEM), Ministry of Energy
• หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  
Security Psychology Program, Institute of Security Psychology
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)  
EGAT New Leader Development Program, EGAT
• หลักสูตร การบริหารงานต�ำรวจขั้นสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ำรวจ  
Advance Police Administration, Police College
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)  
EGAT Enhancing Program (EEP), EGAT
• หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง ณ สถาบันพระปกเกล้า
Intermediate Certificate Course in Good Governance for
Middle Level Executives, King Prajadhipok’s Institute
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP)  
EGAT Get Ready Program (EGRP), EGAT  
• หลักสูตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)
EGAT Leadership Development Program (ELDP), ELDP

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Senior Executive Vice President, Acting President
• รองผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Deputy Governor - Governor’s Office, EGAT Working at EGAT
International Co., Ltd
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Assistant Secretary of EGATi’s Board of Directors
• ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Assistant Governor - Information Technology, EGAT

Education/Major Training

Work Experience

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• กรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก�ำลัง
Committee, Center of Excellence in Electrical Power
Technology (CEPT) Faculty of Engineering, Chulalongkorn
University
• กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (ส.ฟ.ท.)
Committee, Electricity Supply Industry Association of
Thailand (TESIA)
• ผู้ตรวจสภาวิศวกร
Inspector, Council of Engineers Thailand (COET)
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจ

Senior Executive Vice President Corporate Management

Senior Executive Vice President Business Development

นายพิสณห์ จันทร์ศรี
Mr. Phisol Chansri
วัน/เดือน/ปี เกิด
14 กุมภาพันธ์ 2506

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี
Mr. Somkid Praditseree
Date of Birth
February 14, 1963

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor Degree of Engineering, Kasetsart University
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
The Civil Service Executive Development Program, OCSC
• หลักสูตร Digital Public Sector for Sustainable Development,
KDI School of Public Policy and Management (KDI)
Digital Public Sector for Sustainable Development, KDI School
of Public Policy and Management (KDI)
• หลักสูตร Human Capital for Management (HCM)
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
Human Capital for Management Program (HCM), IRDP
• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Director Certification Program, IOD
• หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พััฒนาองค์์กรภาครััฐ
Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• หลักสูตร Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริิษััทไทย
Financial Statements for Directors Program, IOD
• หลักสูตร EGAT Assistant Development Program (EADP)
EGAT Assistant Development Program (EADP)
• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร
สมาคมส่่งเสริิมความปลอดภััยและอนามััยในการทำำ�งาน (ประเทศไทย)
ในพระราชููปภััมภ์์ฯ
Safety Officer at Management Level Program, Safety and
Health at Work Promotion Association (Thailand) under
Patronage

• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - บริหาร บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล
จำำ�กัดั
Senior Executive Vice President - Corporate Management,
EGATi
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่่�นแนล จำำ�กััด 
Executive Vice President - Business Development, EGATi
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Vice President - Project Management Division, EGATi
• รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
โครงการ บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Acting Vice President - Business Development Division,
Project Management Division, EGATi
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Vice President - Business Development Division 1, EGATi
• ผู้จัดการส่วนพลังน�้ำ 1 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Assistant Vice President - Hydropower 1 Department, EGATi
• รักษาการผู้จัดการส�ำนักงานตัวแทน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำำ�กััด ณ สปป.ลาว
Acting Assistant Vice President - Representative Office Lao
PDR., EGATi
• ผู้จัดการส่วนพัฒนาโครงการ 1 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Assistant Vice President - Project Development Department,
EGATi

Education/Major Training

Work Experience

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น

วัน/เดือน/ปี เกิด
18 มิถุนายน 2506

Date of Birth
June 18, 1963

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

Education/Major Training

Work Experience

• ปริญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering),
Prince of Songkla University
• หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP), IRDP
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลักสูตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)
EGAT Leadership Development Program (ELDP)
• หลักสูตร EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP)
EGAT Get Ready Program (EGRP)
• หลักสูตร Leadership Succession Program
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
Leadership Succession Program (LSP), IRDP

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Senior Executive Vice President - Business Development, EGATi
• ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Assistant Governor - Governor’s Office, EGAT Working at EGAT
International Co., Ltd
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Director, Business Management Division, EGAT
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโครงการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา โรงไฟฟ้าน�้ำงึม 2
สปป.ลาว การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
Director of Deputy Governor - Business Development Divison,
Operation and Maintenance Service for Nam Ngum 2
Hydroelectric Power Project (NN2)

Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• กรรมการบริษัท น�้ำเงี้ยบ 1 พาวเวอร์ จ�ำกัด 
Board of Director of Nam Ngiep 1 Power Company Limited
(NNP1PC)
• Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)
Board of Commission of PT Adaro Indonesia (AI)
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ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายชัยศรี ภูธิวุฒิ
Mr. Chaisri Phoothiwut

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์
Mr. Supachai Koonsad

วัน/เดือน/ปี เกิด
28 ธันวาคม 2510

วัน/เดือน/ปี เกิด
4 กรกฎาคม 2512

Vice President - Accounting and
Finance Division

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Master Degree of Accountancy, Chiang Mai University
• ปริญญาตรี บัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Bachelor Degree of Accountancy 2nd class Honors, Prince of
Songkla University
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
Finance and Fiscal Management Program for Senior Executive
(FME) Class 8, The Comptroller General’s Department
• หลักสูตร TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019,
Institute of Directors, London, United Kingdom
TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019, Institute of
Directors, London, United Kingdom
• หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP)
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
Marketing Transformation Program (MTP), IRDP
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)
EGAT Enhancing Program (EEP)
• หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้น�ำยุค 4.0 (ESDP 11)
EGAT Assistant Development Level 11 (EGAT AD Level 11)
(ESDP AD 11)
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program for
Executives (ENLP for Executives)
EGAT New Leader Development Program for Executives
(ENLP for Executives)
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGPR)
EGAT Get Ready Program (EGPR)
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Vice President Business Development Division

Date of Birth
December 28, 1967

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Professional Controller สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
Professional Controller, Federation of Accounting Professions
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากร
ระหว่่างประเทศ สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
Tax Law and International Tax Law, The Institute Legal
Education Thai Bar Association
ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
Vice President - Accounting and Finance Division, EGATi
• ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายประจ�ำสายงานรองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย ปฏิิบัติั งิ านที่่� บริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์
เนชั่่น� แนล จำำ�กัดั
Director to Deputy Governor-Finance and Accounting (CFO)
Working at EGAT International Co., Ltd.
• ผูจ้ ดั การส่วนการเงินและภาษี บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
Assistant Vice President - Finance and Tax Department, EGATi
• ผูจ้ ดั การส่วนบัญชี บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
Assistant Vice President - Accounting Department, EGATi
• นักบัญชีระดับ 11 รองผูว้ า่ การธุรกิจเกยี่ วเนอื่ ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ปฏิิบัติั งิ านที่่� บริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล จำำ�กัดั
Accountant Level 11, Deputy Governor - Power Business, EGAT
Working at EGAT International Co., Ltd.

Date of Birth
July 4, 1969

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

Education/Major Training

Work Experience

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทางวิศวกรรม SYRACUSE
University, USA
Master Degree of Science (Engineering Management),
SYRACUSE UNIV., USA
• ปริญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า เกยี รตินยิ มอันดับ 2
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering) 2nd Class
Honor, King Mongkut’s Institute of Technology Lad Krabang
• หลักสูตรพลังงานส�ำหรับผูบ้ ริหาร ประจ�ำปี 2020 รุน่ ที่ 6
Executive Energy Program - EEP Year 2020, Class no.6
• หลักสูตร EGAT XO Level 12-14
EGAT Newly - Promoted Orientation Program for Executives
• หลักสูตร TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019,
Institute of Directors, London, United Kingdom
TXF Political Risk & Trade Credit Insurance 2019, Institute of
Directors, London, United Kingdom
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP for
Executives)
EGAT New Leader Development Program (ENLP for Executives)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP for Level 11)
EGAT Enhancing Program (EEP for Level 11)
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP III)
EGAT Get Ready Program (EGRP III)

• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Vice President - Business Development Division, EGATi
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประจ�ำสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT Working
at EGAT International Co., Ltd.
• วิศวกรระดับ 11 รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด 
Engineer Level 11, Deputy Governor - Power Business,
EGAT Working at EGAT International Co., Ltd.
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ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

นายธนารัตน์ สุวรรณศรี	
Mr. Tanarat Suwannasree

นางชัชวรรณ กาญจนาวัชกร
Mrs. Chatchawan Kanjanawachakorn

วัน/เดือน/ปี เกิด
19 กันยายน 2517

วัน/เดือน/ปี เกิด
11 พฤศจิกายน 2512

Vice President - Legal Division

Vice President Corporate Administration Division

Date of Birth
September 19, 1974

Date of Birth
November 11, 1969

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประวััติิการทำำ�งาน

Education/Major Training

Work Experience

• ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University of
Aberdeen, UK
Master Degree of Law (International Commercial Law),
University of Aberdeen
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Bachelor Degree of Law, Assumption University
• หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พััฒนาองค์์กรภาครััฐ
Leadership Succession Program (LSP), IRDP
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Barrister-at-Law, Institute of Legal Education Thai Bar
Association
• วิชาว่าความ (ใบอนุญาตทนายความ) สภาทนายความ
Qualified to Practice Law in the Kingdom of Thailand
• หลักสูตรผู้น�ำตัวจริง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ EGRP III
EGAT Get Ready Program (EGRP III)
• หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
Anti-Corruption Practical Guide (ACPG), IOD

• ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Vice President - Legal Division, EGATi
• รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Acting Vice President - Legal Division, EGATi
• ผูจ้ ดั การส่วนสัญญา ฝ่ายกฎหมาย บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
Assistant Vice President - Contracts Department, EGATi

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
Master of Economics Program (Business Economics),
National Institute of Development Administration
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาธรรมศาสตร์
Bachelor Degree of Accountancy, Thammasat University
• หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)
EGAT New Leader Development Program (ENLP)
• หลักสูตร EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
• หลักสูตร EGAT Enhancing Program for Chief (EEP)
EGAT Enhancing Program for Chief (EEP)
• หลักสูตร EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP)
EGAT Get Ready Program (EGRP)
• หลักสูตร Control Self-Assessment: Facilitation Skills สมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
Control Self-Assessment: Facilitation Skills, The Institute of
Internal Auditors Thailand
• หลักสูตร การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล มูลนิธิวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครััฐ
Human Capital Management (HCM), Institute of Research
and Development for Public Enterprises (IRDP)

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Vice President - Corporate Administration Division, EGATi
• ผู้ตรวจสอบภายในระดับ 11 สังกัดผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
Internal Auditor Level 11 - Governor’s Office, EGAT

Education/Major Training
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ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหาร
การลงทุน

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหาร
การลงทุน

นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์		
Mr. Sutthipan Janchotwong

นายดนัย ก้องวิวัฒน์สกุล
Mr. Danai Kongwiwatsakul

วัน/เดือน/ปี เกิด
4 ตุลาคม 2503

วัน/เดือน/ปี เกิด
25 สิงหาคม 2515

Date of Birth
August 25, 1972

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
1 ตุลาคม 2564

Since
October 1, 2021

Vice President - Corporate Planning
and Portfolio Management Division

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

Education/Major Training

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor Degree of Science (Geology), Chulalongkorn University
• หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทนในกิจการของรัฐ มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พััฒนาองค์์กรภาครััฐ
Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP), IRDP
• หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)
EGAT Director Development Program (EDDP)
• หลักสูตร EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
• หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี 
สถาบัันพระปกเกล้้า
Public - Policy Conflict Management through Peaceful Means
Program, King Prajadhipok’s Institute
ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Vice President - Corporate Planning and Portfolio
Management Division, EGATi
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประจ�ำสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัด 
ั
Director to Deputy Governor - Power Business, EGAT
Working at EGAT International Co., Ltd.
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Vice President - Corporate Planning
and Portfolio Management Division

Date of Birth
October 4, 1960

• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายส�ำรวจและประเมินแหล่งทรัพยากร
Assistant Director - Resources Exploration and Assessment
Division, EGAT
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• ผู้แทนบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ในการประชุม
คณะกรรมการบริิหาร บริิษััท Adaro Indonesia
BOD’s Observer of PT Adaro Indonesia (AI)

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
Master of Science (Management Information System),
Chulalongkorn University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริินทร์์
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), Prince of
Songkla University
• หลักสูตร The Digital Transformation of the Energy Industry
The Digital Transformation of the Energy Industry
ประวััติิการทำำ�งาน

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• 2564 - ปัจจุบัน ผู้แทนบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ในการ
ร่่วมสัังเกตการประชุุมคณะกรรมการบริิหาร บริิษััท Adaro Indonesia
(AI), อิินโดนีีเซีีย
2021 - Present BOD’s Observer of PT Adaro Indonesia (AI),
Indonesia
• 2564 - ปัจจุบัน ผู้แทนบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 
ในการร่่วมสัังเกตการประชุุมคณะกรรมการ บริิษััท Hou Ju Energy
Technology Corporation (HKE), ไต้้หวััน
2021 - Present BOD’s Supervisor of Hou Ju Energy

Work Experience

• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Vice President - Corporate Planning and Portfolio
Management Division, EGATi
• ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Assistant Vice President, Renewable Energy and Other
Business Development Department, EGATi
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ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

นายประภาส พันธุ์อร่าม		
Mr. Prapard Pan-aram

นายปฏิพัทธ์ กอปรสุข
Mr. Patipat Korbsook

วัน/เดือน/ปี เกิด
10 เมษายน 2504

วัน/เดือน/ปี เกิด
14 กุมภาพันธ์ 2518

Date of Birth
14 February 1975

เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อ
1 ตุลาคม 2564

Since
October 1, 2021

Vice President Project Management Division

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
Education/Major Training

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Environmental Technology
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า ธนบุุรีี
Master Degree of Science, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor Degree of Science, Kasetsart University
• หลักสูตร กลยุทธ์จัดการดูแลบุคลากรที่ส่งไปท�ำงานในต่างประเทศอย่างมี
ประสิิทธิิภาพ สถาบััน OMEGA WORLDCLASS
Overseas Assignment International HRM & Outbound
Investment, OMEGA WORLDCLASS
• หลักสูตร การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้้วยสัันติิวิิธีี สถาบัันพระปกเกล้้า
Public - Policy Conflict Management through Peaceful Means
Program, King Prajadhipok’s Institute
• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Director Certification Program, IOD
• หลักสูตร EGAT Leadership Development Program
EGAT Leadership Development Program
• หลักสูตร EGAT Get Ready Program II
EGAT Get Ready Program II
• หลักสูตร EGAT Operation Management Program
EGAT Operation Management Program

Vice President Project Management Division

Date of Birth
April 10, 1961

ประวััติิการทำำ�งาน

การศึึกษา/ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

Work Experience

Education/Major Training

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Vice President - Project Management Division, EGATi
• ผู้จัดการโครงการพลังน�้ำ ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Manager, Hydro Power Project, EGATi
• ผู้จัดการส่วนประจ�ำฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำำ�กััด
Assistant Vice President, Business Development Divison 1,
EGATi
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประจ�ำสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด 
Director to Deputy Governor - Power Business,
EGAT Working at EGAT International Co., Ltd.
• นักวิทยาศาสตร์ระดับ 11 สังกัดรองผูว้ า่ การพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่่งประเทศไทย ปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัด 
ั
Scientist Level 11, Deputy Governor - Business Development,
EGAT Working at EGAT International Co., Ltd.

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Information Management) Asian
Institute of Technology
Master Degree of Engineering (Information Management),
Asian Institute of Technology
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Sydney
Bachelor of Engineering (Electrical), University of Sydney
• หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
สถาบัันพระปกเกล้้า
Thailand and the ASEAN Community in Global Political
Economy, King Prajadhipok’s Institute
• หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
EGAT Assistant Director Development Program

ประวััติิการทำำ�งาน
Work Experience

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Vice President - Project Management Division, EGATi
• ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจพลังน�้ำ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
Assistant Vice President - Hydropower Business Development
Department, Business Development Division, EGATi.

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
หน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจอื่่�น
Directorship/Management Position in Other State
Enterprises or Companies

• กรรมการบริษัท ไฟฟ้าน�้ำเงี้ยบ 1 จ�ำกัด 
Board of Director of Nam Ngiep 1 Power Company Limited
(NNP1PC)
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รายงานประจำ�ปี 2564

ANNUAL REPORT 2021

85

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

Corporate Governance

บริิ ษัั ท มีีพัั น ธกิิ จที่่� จ ะดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืืน ด้้ ว ย                      
หลัักธรรมาภิิบาล ใส่่ใจสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่ง� แวดล้้อมในประเทศ
ที่่� ไ ปลงทุุ น  ตามหลัั ก การและแนวทางการกำำ�กัั บ ดูู แ ลที่่� ดีี ใน
รััฐวิิสาหกิิจ ปีี 2552 ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจได้้กำำ�หนดไว้้ โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารองค์์กร
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เต็็มความสามารถ โปร่่งใส และตรวจสอบได้้
เพื่่อ� สร้้างมููลค่่าให้้แก่่องค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืนในระยะยาว สร้้างภาพลัักษณ์์
และความน่่าเชื่่�อถืือขององค์์กรจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
ตลอดจนยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้ทััดเทีียมกัับสากล

The mission of EGATi is to conduct business with
sustainability based on good governance with care to
society, economy and environment of the countries in
which the company has invested and in compliance with
the Principles and Guidelines of Corporate Governance
for State-Owned Enterprise B.E. 2562 (2019) of the State
Enterprise Policy Office. The company will operate its
business with efficiency, full capacity, transparency and
verifiability to create sustainable value for the company
in the long run.  Moreover, the company attempts to
create good image and reliability for the stakeholders
and to comply its corporate governance with the               
international standards.

บริิษัทั ได้้ประกาศนโยบายการบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล
และให้้ยึึดถืือปฏิิบัติั มิ าอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมทั้้�งมีีเจตนารมณ์์ที่จ่� ะส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน ปฏิิบัติั งิ านด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรม
และตรวจสอบได้้ อันั จะส่่งผลให้้บริิษัทั เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนและมั่่น� คง
เพื่่�อเป็็นกรอบในการปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�

1

2

3

4
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นำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลที่่ดีี 
� 6 ประการ คืือ หลัักนิิติิธรรม
หลัักคุุณธรรม หลัักความโปร่่งใส หลัักการมีีส่่วนร่่วม  
หลัักความรัับผิิดชอบ และหลัักความคุ้้�มค่่า มาใช้้ในการ
บริิหารงานของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด
การกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ นโยบาย และแผนงาน            
ที่่�สำำ�คััญของบริิษััท ให้้พิิจารณาถึึงปััจจััยเสี่่�ยง และวาง
แนวทางการบริิหารจััดการที่่�มีีความเหมาะสม รวมทั้้�ง
ดำำ�เนิินการตามระบบการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ระบบบััญชีี  รายงานทางการเงิิน และการสอบบััญชีี             
มีีความน่่าเชื่่�อถืือ รวมทั้้�งป้้องกัันการทุุจริิต  และมิิให้้มีี
การกระทำำ� ผิิ ด เกี่่� ย วกัั บ การให้้ แ ละรัั บ สิิ น บนหรืือมีี            
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
มีีกระบวนการส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานของ
บริิษัทั ปฏิิบัติั งิ านด้้วยความทุ่่�มเทตามบทบาทหน้้าที่่� และ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและความจำำ�เป็็นในการป้้องกััน
และต่่อต้้านการทุุจริิต

5

ส่่งเสริิมให้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องตาม
ความเหมาะสม เพื่่�อพิิจารณากลั่่�นกรองงานที่่�มีีความ
สำำ�คััญอย่่างรอบคอบ

6

ส่่ งเสริิ มให้้ มีี การเปิิดเผยข้้ อมูู ลสารสนเทศของบริิ ษััท          
ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
เชื่่�อถืือได้้ ครบถ้้วน เพีียงพอ สม่ำำ��เสมอ และทัันเวลาเพื่่�อ
ให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััท ได้้รัับ
ข้้อมููลสารสนเทศอย่่างเท่่าเทีียมกััน

7

สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี ระบบ มาตรการหรืือแนวทางในการ           
เฝ้้าระวััง ตรวจสอบและแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด  เพื่่�อ
สกััดกั้้�นมิิให้้เกิิดการทุุจริิตในทุุกกระบวนการทำำ�งาน

8

คณะกรรมการ และผู้้�บริิหารบริิษััท ต้้องเป็็นต้้นแบบที่่�ดีี
ด้้านจริิยธรรม และคุุณธรรม

9

มีีระบบ กระบวนการสรรหา และการคััดเลืือกบุุคลากรที่่�
จะเข้้ามารัับผิิดชอบในตำำ�แหน่่งบริิหารที่่�สำำ�คััญทุุกระดัับ
อย่่างเหมาะสม โปร่่งใสและเป็็นธรรม

นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ประกาศนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบน
ส่่งเสริิมให้้มีีการบริิหารจััดการที่่ดีี� โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�เกี่่ย� วข้้อง  
เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ และนโยบายการงดรัับ
4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านรััฐ สัังคม ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม           
ของขวััญและของกำำ�นัลั เพื่่อ� การดำำ�เนิินงานในทุุกภารกิิจสอดคล้้อง
ด้้านผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ด้้านองค์์กร และ
ตามหลัักธรรมาภิิบาล โปร่่งใส เป็็นธรรม และตรวจสอบได้้อีีกด้้วย
ด้้านผู้้�ปฏิิบััติิงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

Having an intent to promote the executive and
employees to perform their duty with transparency,
fairness and verifiability leading to the sustainable and
stable growth, the company has announced the             
management policy in accordance with the corporate
governance as follows:

1

Complying with the 6 principles of corporate
governance, namely, rule of law, morality,         
transparency, participation, accountability,          
effectiveness and efficiency

Promotion of good management taking into
account 4 related parties, namely,
              - State, society, community and environment
              - Service users and stakeholders
              - Organizations
               - Employees

4

5

Promotion of appointment of ad hoc                        
committees to consider important issues

6

Promotion of disclosure of information, both
financial and non-financial, which is correct,
reliable, complete, adequate, regularly and
timely and in equitable manner to related           
persons and stakeholders

7

Promotion of the availability of the system,
measure or guidelines of monitoring, inspecting
and whistle-blowing of wrongdoing to prevent
corruption in every working process

8

The Board of Directors and the executives serve
as the role model in ethics and morality

9

Transparent and fair nomination and selection
system of persons for important positons is
available

2

Informulating the company’s vision, strategy,
Moreover, to comply with the corporate                       
policy and important plans, risk factor and         
governance which promotes transparency, fairness           
appropriate risk management must be                        
and verifiability, the company has announced the            
considered. Internal control system must be
anti-corruption and anti-bribery policy.  
complied to ensure that financial report and
auditing is reliable. Anti-corruption, anti- bribery
or conflict of interest is observed.

3

Process is available to promote the executives
and employees to perform their duty with         
devotion realizing the necessity to prevent and
fight against corruption
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การพััฒนาองค์์กรและทรััพยากรบุุคคล

Human Resource Development and
Operational Improvement

บริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล จำำ�กัด 
ั (บริิษัทั ) ตระหนัักถึึงคุุณค่่าและถืือว่่าบุุคลากรเป็็นทรััพยากรที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ 
ด้้วยเชื่่อ� มั่่น� ว่่าความสำำ�เร็็จขององค์์กรขึ้้น� อยู่่�กัับบุุคลากรที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ สามารถสร้้างคุุณค่่าและเป็็นแรงผลัักดัันสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจ
ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จตามพัันธกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน บริิษัทั จึึงมีีนโยบายมุ่่�งเน้้นพััฒนาระบบการบริิหารทรััพยากรบุุคคล เพื่่อ� ให้้ได้้บุคุ ลากรที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ          
มีีคุุณธรรม มีีความรัับผิิดชอบ และพร้้อมที่่�จะพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทมุ่่�งมั่่�นพััฒนาเครื่่�องมืือและระบบสารสนเทศบุุคคลเพื่่�อ
สนัับสนุุนการบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้ได้้ตามเป้้าหมาย ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาขีีดความสามารถบุุคลากรให้้สอดรัับกัับค่่านิิยม
องค์์กร (Core Value) และสมรรถนะหลััก (Core Competency) ของบริิษััท โดยในปีี 2564 บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินสมรรถนะ
หลััก เพื่่�อดำำ�เนิินการจััดทำำ�หลัักสููตรการพััฒนาบุุคลากรตามสมรรถนะหลัักของบริิษััท และส่่งเสริิมให้้บุุคลากรพััฒนาตนเองตามแนวทาง
ของแผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan) อีีกทั้้�งบริิษััทยัังให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ภายในองค์์กร
เพื่่อ� ให้้บุคุ ลากรได้้รับั ความรู้้�ที่ห่� ลากหลาย มีีความสามารถปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมและเพิ่่�มความสามารถ
ในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจของบริิษััทภายใต้้สภาพแวดล้้อมและเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้รณรงค์์และ
สื่่อ� สารค่่านิิยมองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยสนัับสนุุนให้้มีีกิจิ กรรมการสื่่อ� สารภายในองค์์กร เพื่่อ� สร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน อีีกทั้้�งทำำ�ให้้บุุคลากรทุุกคนรัับรู้้�และเข้้าใจถึึงทิิศทางเป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ของบริิษััท และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความสำำ�เร็็จของ
องค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

EGATi recognizes the importance of its employees as the most valuable resources in business operation. The
company believes that its success depends on the quality of employees which can create value and drive the
business to sustainable achievement according to its mission. Thus, it is the policy of the company to focus on
human resources management to obtain personnel with quality, ethics and accountability and ready to have         
regular self- development. The company will develop tool and Human Resources Information System (HRIS) to
support human resources management to meet the goal. Moreover, the company gave importance to development
of the competency of human resources to be consistent with its core value and core competency. In 2021, the
assessment of core competency was conducted in order to prepare the training course for core competency           
development. Furthermore, employees are promoted to conduct self - development in accordance with Individual
Development Plan. The company also promoted the knowledge sharing among employees so that they can have
a wide range of knowledge to work efficiently and ready to cope with business competition under the rapid change
of technology and environment. Additionally, the company has campaigned the core value regularly by supporting
the internal communication to strengthen relations between the Management and the employees and to raise
awareness of the employees about the company’s direction, goal and vision and their involvement in the achievements.
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ค่่านิิยมองค์์กร

Core Value

บริิษัทั กำำ�หนดค่่านิิยม EGATi เพื่่อ� วางรากฐานวััฒนธรรมองค์์กร รวมถึึงพฤติิกรรมในการทำำ�งานของบุุคลากรให้้เป็็นในทิิศทางเดีียวกััน
 มุ่่�งสู่่�การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เอื้้�อต่่อการบรรลุุวิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท และเป็็นกรอบในการกำำ�หนดและพััฒนา
สมรรถนะของบุุคลากรให้้เป็็นคนที่่�มีีคุุณภาพ มีีคุุณธรรม มีีความรัับผิิดชอบ เห็็นความสำำ�คััญของเพื่่�อนร่่วมงานและมีีความพร้้อมทำำ�งาน
เป็็นทีีม และพร้้อมที่่จ� ะพััฒนาตนเองอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อส่่งเสริิมความสำำ�เร็็จขององค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

The core value of EGATi has been specified as a basis of
corporate culture and direction of working behavior.        
The corporate culture which helps to achieve the vision
and business strategy will serve as a framework in                        
competency development of the employees to be
personnel of quality, ethics, accountability, being            
considerate and team oriented and ready for continual
improvement for sustainable success of the enterprise.

ค่่านิิยม EGATi ประกอบด้้วย

The core value of the company
consists of:

E

Energetic
กระตือรือรน ตื่นตัว
กลาคิด กลาเปลี่ยนแปลง
ทันกาล ไมยอทอ

T

G

Goal Oriented

Trust & Team
เชื่อมั่นในองคกรและทีมงาน
ยอมรับในความตาง
สามัคคีและปรองดอง

ในปีี 2564 บริิษััทมีีนโยบายมุ่่�งเน้้นรณรงค์์ค่่านิิยมองค์์กร       
ทุุ ก ตัั ว ของค่่ า นิิ ย ม EGATi เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งพลัั ง ร่่ ว มในองค์์ ก ร           
เชื่่� อ มโยงบุุ ค ลากรทุุ ก ฝ่่ า ยให้้ มีี แนวปฏิิ บัั ติิ ร่่ ว มกัั น และพร้้ อ ม          
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จร่่วมกััน
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A

แนวแน มุงมั่น อดทน
เพื่อผลสําเร็จรวมกัน

I

Accountability
รูหนาที่ รับผิดชอบ
พัฒนาตน พัฒนางาน
เนนคุณภาพ

Integrity
ยึดถือความถูกตอง
ตามระเบียบ วินัย จรรยา
วิชาชีพ ซื่อสัตยสุจริต
และตรวจสอบได

E
G
1
A
T
I

Energetic
dare to think differently and
to change, timely, persistent

Goal Oriented
determined, patient for
shared success

Accountability
responsible, self-developed,
work-developed, focus on
quality

Trust & Team
conﬁdent in organization
and teamwork, tolerant,
unity and compromise

Integrity
compliant with rules and
regulations, discipline,
professional ethics, honest,
veriﬁable

In 2021, EGATi has continued to promote its core
value in order to strengthen synergy in the company
linking all divisions to work together and drive the
company to shared success.   
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
การร่่วมแบ่่งปัันให้้สัังคม
บริิษัทั ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยเหลืือสัังคมโดยการบริิจาค
อุุ ป กรณ์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ ใ ห้้ กัั บ มูู ล นิิ ธิิ อ นุุ เ คราะห์์ ค นพิิ ก ารใน                    
พระราชููปถััมภ์์ของสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี  ซึ่่�งเป็็น
มููลนิิธิิช่่วยเหลืือและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้          
ในการฝึึกฝนและสร้้างความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อ

บริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล จำำ�กัด 
ั (บริิษัทั ) ได้้ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ในการประกอบธุุรกิิจ โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยสำำ�นึึกถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม         
รวมทั้้�งจะมุ่่�งมั่่น� พััฒนาปรัับปรุุง เพื่่อ� สร้้างรากฐานของความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility) อย่่างต่่อเนื่่อ� งและ
ยั่่ง� ยืืน โดยในปีี 2564 บริิษัทั ได้้ถืือปฏิิบัติั ติ ามนโยบายหรืือมาตรการ
ของรััฐบาลเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยการงดการเดิินทางหรืือรัักษาระยะห่่าง อย่่างไร
ก็็ตาม บริิษััทยัังคงดำำ�เนิินการผ่่านโครงการพััฒนาช่่วยเหลืือสัังคม
และชุุมชนในรููปแบบต่่างๆ รวมทั้้�ง มุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีี        
ส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััท เพื่่�อร่่วมพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
การร่่วมกัันเผชิิญกัับสถานการณ์์
ความยากลำำ�บากของโลก

ทั้้�งนี้้� บริิษัทั คาดหวัังว่่าหลัังจากที่่ส� ถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ COVID-19 ผ่่อนคลายลง
จะได้้มีีโอกาสในการร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนในการพััฒนาชุุมชนและ
สัังคมตลอดจนสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีีขึ้้�นต่่อไป

Corporate Social Responsibility
Realizing the importance of conducting business in taking into account corporate social responsibility, EGATi
intends to develop and improve continuously the base of corporate social responsibility with sustainability. In 2021,
the company has complied with the government policy and measure concerning COVID -19 protection by avoiding
travelling and keeping distance. However, many projects concerning social care and community assistance has
continued with a focus on involvement of stakeholders inside and outside the company for development of            
quality of life of the community.
Cooperation to Overcome the Global Difficulty
In 2021, all sectors encountered the difficult situation of COVID -19 outbreak. As an investor and ally in             
energy business in ASEAN, the company has given cooperation and financial support in medical equipment,               
hygienic face masks and other necessary items to local and overseas organizations. Assistance included donation
for medical equipment to local hospitals and cooperation with the Thai Embassy at Vientiane in providing financial
support for COVID -19 prevention for the people of Lao PDR. Moreover, the company gave cooperation to the Thai
- Lao Association for Friendship in the COVID -19 Volunteer Project, 70- Year Anniversary of Thai - Lao Friendship.
Sharing with Society
The company took part in community service by donating computer equipment to Foundation for the Welfare
of the Crippled under the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother which is a foundation to help
develop the quality of life of the handicapped children to be used in training and to overcome their physical         
disabilities.
It is hopeful that after the COVID - 19 pandemic has become better, the company will be able to cooperate
with all sectors in the development of community, society and environment.

ด้้วยในปีี 2564 ทุุกภาคส่่วนเผชิิญกัับความยากลำำ�บากใน
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) และบริิษััทในฐานะผู้้�ลงทุุนและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
พลัังงานในภููมิิภาคอาเซีียน ได้้ให้้ความร่่วมมืือตลอดจนสนัับสนุุน
เงิินช่่วยเหลืืออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ หน้้ากากอนามััย และสิ่่ง� จำำ�เป็็น
อื่่�นๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยการร่่วมบริิจาคเงิินให้้แก่่
โรงพยาบาลต่่างๆในประเทศไทย เพื่่อ� จััดหาอุุปกรณ์์การแพทย์์ และ
ร่่วมมืือกัับสถานทููตไทยในเวีียงจัันทน์์ ในการสนัับสนุุนเงิินบริิจาค
เพื่่อ� มอบแก่่สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาวในการป้้องกััน
การระบาด ตลอดจนให้้ ค วามร่่ ว มมืือกัั บ สมาคมไทย-ลาว                  
เพื่่อ� มิิตรภาพ ในโครงการจิิตอาสารัักษาโควิิด-19 มิิตรภาพไทย-ลาว
70 ปีี เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี
และงบการเงิิน

Auditor’s Report and
Financial Statements

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
For the year ended December 31, 2021

94

รายงานประจำ�ปี 2564

ANNUAL REPORT 2021

95

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

Independent Auditor’s Report

เสนอ   ผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัด 
ั

To The Shareholders and Board of Directors of
EGAT International Company Limited

ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษัทั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล
จำำ�กััด  (บริิษััท) ซึ่่�งประกอบด้้วย งบแสดงฐานะการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ                    
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะกิิจการ                
งบแสดงการเปลี่่ย� นแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีียและงบแสดงการเปลี่่ย� นแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉพาะกิิจการ
และงบกระแสเงิินสดที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ รวมถึึงสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่สำ� ำ�คััญ

Opinion
I have audited the accompanying statement of financial in which the equity method is applied and separate
statements of EGAT International Company Limited (the Company) which comprise the statement of financial        
position in which the equity method is applied and separate statement of financial position as at December 31,
2021, the related statement of comprehensive income in which the equity method is applied and separate            
statement of comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity in which the equity method is
applied and separate statement of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows in which the          
equity method is applied and separate statement of cash flows for the year then ended , and notes to the financial
statements in which the equity method is applied and separate financial statements, including a summary of          
significant accounting policies.

ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินที่่�แสดง             
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะกิิจการ และกระแสเงิินสดที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
และกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐานการสอบบััญชีี  ความ       
รัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้า           
มีีความเป็็นอิิสระจากบริิษััทตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิินแผ่่นดิินและ           
ข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี  ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และ
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและ                 
ข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดง
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้อมููลอื่่�น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่น�  ข้้อมููลอื่่น� ประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่่ง� รวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีแี ต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินและรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ซึ่่�งคาดว่่ารายงานประจำำ�ปีจี ะถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น

In my opinion, the accompanying financial statements in which the equity method is applied and separate
financial statements present fairly, in all material respects, the financial position in which the equity method is
applied and separate financial position of EGAT International Company Limited as at December 31, 2021, its financial
performance in which the equity method is applied and separate financial performance and its cash flows in which
the equity method is applied and separate cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial
Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Standard rules relating to the State Audit as prescribed and Thai
Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities
for the Audit of the Financial Statement section of my statement. I am independent of the Company in accordance
with Standard rules relating to the State Audit as prescribed by the State Audit Office Of Kingdom Of Thailand and
the Federation of Accounting Professions ’Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical
requirements that are relevant to my audit of the financial statement, and I have fulfilled my other ethical                  
responsibilities in accordance with Standard rules relating to the State Audit as prescribed and these requirements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my 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 statement and my auditor’s report thereon. The
annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statement does not cover the other information and I will not express any form
of assurance conclusion thereon.
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ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน คืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีี         
สาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่า ข้้อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ                   
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่  
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้อง
สื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล เพื่่�อให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อมููลที่่�แสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ        
เหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่า           
จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือ                    
ข้้อผิิดพลาด  
ในการจััดทำำ�งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิิน               
ความสามารถของบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับ           
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกบริิษััทหรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้  
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานการเงิินของบริิษััท
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� ให้้ได้้ความเชื่่อ� มั่่น� อย่่างสมเหตุุสมผลว่่า งบการเงิินที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีีย
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิต
หรืือข้้อผิิดพลาด  และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�น
ในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐาน
การสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจาก           
การทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือ         
ทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�   
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้
ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีี          
ส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด  ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการ                
ตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็น เกณฑ์์ในการ
แสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่ขั� ัดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่า
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด  เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด  การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจ
ละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
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In connection with my audit of the financial statement, my responsibility is to read the other information
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statement or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be               
materially misstated.  
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with governance to correct
the misstatement.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the
Financial Statement
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             
statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.  
In preparing the financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements,
management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the financial reporting process.    
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statement
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements in which the             
equity method is applied and separate financial statements as a whole are free from material misstatement,         
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is
a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard rules relating to
the State Audit as prescribed and Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these           
financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements.  
As part of an audit in accordance with Standard rules relating to the State Audit as prescribed and Thai Standards
on Auditing, I exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:  
Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements in which the equity method
is applied and separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit          
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide
a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,
or the override of internal control.
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ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่อ� ออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่เ� หมาะสมกัับสถานการณ์์
แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีี ประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของบริิษััท
ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการสอบ
บััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย และงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้า
จะเปลี่่ย� นแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้น� อยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่ไ� ด้้รับั จนถึึงวัันที่่ใ� นรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า
อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้บริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง  
• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม
รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการและเหตุุการณ์์
ในรููปแบบที่่�ทำ�ำ ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญซึ่่�งรวมถึึง ขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้
วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบใน
ระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ผู้้�สอบบััญชีีที่่รั� ับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำำ�เสนอรายงานฉบัับนี้้�คืือ นางสาวสุุลลิิต  อาดสว่่าง

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the Company’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a
material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures
in the financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the           
Company to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements in which the equity
method is applied and separate financial statements, including the disclosures, and whether the financial
statements in which the equity method is applied and separate financial statements represent the                   
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.  
I communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report is Miss Sulalit
Ardsawang.

(นางสาวสุลลิต อาดสว่าง)

(Miss Sulalit Ardsawang)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517

บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
กรุุงเทพมหานคร
วัันที่่� 10 มีีนาคม 2565

100 รายงานประจำ�ปี 2564

Certified Public Accountant
Registration No. 7517

Dharmniti Auditing Company Limited
Bangkok, Thailand
March 10, 2022
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-4บริษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31-ธั4น-วำคม 2564
บริษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
สิ นทรัพย์ น
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
กหนี
สิ นลูทรั
พย์้ หหมุมุนนเวีเวียยนอื
น ่น
ปันผลค้างรับจากบริ
ษทั าเงิร่ วนมสด
เงิเงินนสดและรายการเที
ยบเท่
ทรั้ กพารค้
ย์ทางการเงิ
นหมุนเวียนอื่น
ลูสิกนหนี
า
พย์่นหมุนเวียน
ลูกหนีรวมสิ
้ หมุนนเวีทรัยนอื
สินเงิทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ห
มุ
น
เวี
ยน ษทั ร่ วม
นปันผลค้างรับจากบริ
ลงทุ
ษทั นร่ วหมุ
ม นเวียนอื่น
สิเงินนทรั
พย์นทในบริ
างการเงิ
อุปกรณ์
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ
น
ทรั
สิ นทรัพย์พไม่ย์สหิ ทมุธินกเวีารใช้
ยน
ทรัพนย์ในบริ
ไม่มีตษวั ตน
เงิสินนลงทุ
ทั ร่ วม
ค่
า
พั
ฒ
นาโครงการรอเรี
ยกเก็บ
อุปกรณ์
ทรัพพย์ย์สภิทาษีธิเกงิารใช้
นได้รอการตัดบัญชี
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มหีตมุวั นตน
เวียนอื่น
สิสินนทรั
นทรัพย์ไม่หยมุกเก็
นเวีบยน
ค่าพัฒรวมสิ
นาโครงการรอเรี
รวมสิ
นทรั
สินทรั
พย์พภย์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5
4,
6
หมายเหตุ
4, 7
9.25
4, 68
4, 7
9.2
89
10
11
129
13
10
14
11
12
13
14

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
สิตามวิ
นทรัธพีสย์่วนได้เสีย

2564

2563

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
1,097,978,945.98
ตามวิธีส่วนได้เสี277,287,092.59
ย
78,130.22
608,226.00
2564
2563
44,206,127.43
65,718,566.36
948,317,985.40
1,097,978,945.98
277,287,092.59
4,920,737,036.94
5,595,235,642.67
78,130.22
608,226.00
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
44,206,127.43
65,718,566.36

Financial

STATEMENT OFASSETS
FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021 Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,097,978,945.98
277,287,092.59
78,130.22
608,226.00
2564
2563
44,206,127.43
65,718,566.36
948,317,985.40
1,097,978,945.98
277,287,092.59
4,920,737,036.94
5,595,235,642.67
78,130.22
608,226.00
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
44,206,127.43
65,718,566.36

948,317,985.40
12,780,073,707.96
4,920,737,036.94
494,554.46
7,011,318,225.97
5,414,899.69
18,201,704.34
12,780,073,707.96
620,016,488.69
494,554.46
2,176,928.91
5,414,899.69
26,045,411.28
18,201,704.34
13,452,423,695.33
620,016,488.69
20,463,741,921.30
2,176,928.91

11,138,494,496.33
5,595,235,642.67
835,848.25
5,938,849,527.62
1,117,677.65
8,163,698.01
11,138,494,496.33
512,180,289.51
835,848.25
1,791,195.56
1,117,677.65
26,045,411.28
8,163,698.01
11,688,628,616.59
512,180,289.51
17,627,478,144.21
1,791,195.56

948,317,985.40
14,893,112,974.83
4,920,737,036.94
494,554.46
7,011,318,225.97
5,414,899.69
18,201,704.34
14,893,112,974.83
620,016,488.69
494,554.46
2,176,928.91
5,414,899.69
26,045,411.28
18,201,704.34
15,565,462,962.20
620,016,488.69
22,576,781,188.17
2,176,928.91

14,699,547,415.18
5,595,235,642.67
835,848.25
5,938,849,527.62
1,117,677.65
8,163,698.01
14,699,547,415.18
512,180,289.51
835,848.25
1,791,195.56
1,117,677.65
26,045,411.28
8,163,698.01
15,249,681,535.44
512,180,289.51
21,188,531,063.06
1,791,195.56

26,045,411.28
13,452,423,695.33
20,463,741,921.30

26,045,411.28
11,688,628,616.59
17,627,478,144.21

26,045,411.28
15,565,462,962.20
22,576,781,188.17

26,045,411.28
15,249,681,535.44
21,188,531,063.06

(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

-4EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Statements
STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION
-4AS AT DECEMBER
31, 2021 LIMITED
EGAT INTERNATIONAL
COMPANY

Current assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Current
assets receivables
Other current
Cash
anddividend
cash equivalents
Accrued
income from associates
Trade
receivables
Other current financial assets
Other
current
receivables
Total
current
assets
Accrued
dividend
Non-current assets income from associates
Other
currentin financial
Investment
associatesassets
Total current assets
Equipment
Non-current
Right-of-useassets
assets
Investment
in
associates
Intangible assets
Equipment
Project development costs - for collection
Right-of-use
assets
Deferred tax assets
Intangible
assets assets
Other non-current
Project
Totaldevelopment
non-current costs
assets- for collection
Deferred
Total
assetstax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Financial statements in which
Separate financial statements
ASSETS
the equity method is applied
Baht
Notes
2021
2020
2021
2020
Financial statements in which
Separate financial statements
the equity method is applied
5
1,097,978,945.98
277,287,092.59
1,097,978,945.98
277,287,092.59
Notes
2021
2020
2021
2020
4, 6
78,130.22
608,226.00
78,130.22
608,226.00
4, 7
44,206,127.43
65,718,566.36
44,206,127.43
65,718,566.36
5
1,097,978,945.98
277,287,092.59
1,097,978,945.98
277,287,092.59
9.2
948,317,985.40
948,317,985.40
4, 68
78,130.22
608,226.00
78,130.22
608,226.00
4,920,737,036.94
5,595,235,642.67
4,920,737,036.94
5,595,235,642.67
4, 7
44,206,127.43
65,718,566.36
44,206,127.43
65,718,566.36
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
9.2
948,317,985.40
948,317,985.40
89
4,920,737,036.94 11,138,494,496.33
5,595,235,642.67 14,893,112,974.83
4,920,737,036.94 14,699,547,415.18
5,595,235,642.67
12,780,073,707.96
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
10
494,554.46
835,848.25
494,554.46
835,848.25
11
5,414,899.69
1,117,677.65
5,414,899.69
1,117,677.65
9
12,780,073,707.96
11,138,494,496.33
14,893,112,974.83
14,699,547,415.18
12
18,201,704.34
8,163,698.01
18,201,704.34
8,163,698.01
10
494,554.46
835,848.25
494,554.46
835,848.25
13
620,016,488.69
512,180,289.51
620,016,488.69
512,180,289.51
11
5,414,899.69
1,117,677.65
5,414,899.69
1,117,677.65
14
2,176,928.91
1,791,195.56
2,176,928.91
1,791,195.56
12
18,201,704.34
8,163,698.01
18,201,704.34
8,163,698.01
26,045,411.28
26,045,411.28
26,045,411.28
26,045,411.28
13
620,016,488.69 11,688,628,616.59
512,180,289.51 15,565,462,962.20
620,016,488.69 15,249,681,535.44
512,180,289.51
13,452,423,695.33
14
2,176,928.91 17,627,478,144.21
1,791,195.56 22,576,781,188.17
2,176,928.91 21,188,531,063.06
1,791,195.56
20,463,741,921.30
26,045,411.28
26,045,411.28
26,045,411.28
26,045,411.28
13,452,423,695.33 11,688,628,616.59 15,565,462,962.20 15,249,681,535.44
20,463,741,921.30 17,627,478,144.21 22,576,781,188.17 21,188,531,063.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
102 รายงานประจำ
�ปี 2564 นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

-5บริษทั กฟผ. อินเตอร์
- 5 - เนชั่นแนล จำกัด
(ต่อ)จำกัด
บริษทั งบแสดงฐำนะกำรเงิ
กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นนแนล
ณ วันที่ 31 ธันวำคมน2564
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
(ต่อ)
ณหนีวั้ สนิ นทีและส่
่ 31 ธัวนนของผู
วำคมถ้ ือ2564
หุน้
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
หมายเหตุ
เจ้าหนี้การค้า
4, 15
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
4, 16
เจ้าหนี้การค้า
4, 15
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
4, 16
ภายในหนึ่งปี
18
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
เจ้าหนี้ค่าหุน้ -กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึง
ภายในหนึ่งปี
18
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
4
เจ้าหนี้ค่าหุน้ -กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึง
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
4
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
17
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
17
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
18
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 19
หนี้สินตามสัญญาเช่า
18
เจ้าหนี้ค่าหุน้ -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 19
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ค่าหุน้ -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
รวมหนี้สิน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สิน
ทุนเรื อนหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรื อนหุน้
หุน้ สามัญ 1,219,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,219,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัญ 1,219,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
กาไรสะสม
หุน้ สามัญ 1,219,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
2564
2563
ตามวิธีส่วนได้เสีย

บาท

Financial statements in which

LIABILITIES ANDtheSHAREHOLDERS'
EQUITY
equity method is applied

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564
7,678,253.45
65,686,387.39
7,678,253.45
65,686,387.39
1,943,035.87

2563
3,836,415.64
35,761,072.40
3,836,415.64
35,761,072.40
565,513.67

2564
7,678,253.45
65,686,387.39
7,678,253.45
65,686,387.39
1,943,035.87

2563
3,836,415.64
35,761,072.40
3,836,415.64
35,761,072.40
565,513.67

1,943,035.87
2,248,565,136.25
6,232,832.52
2,248,565,136.25
1,845,090.37
6,232,832.52
2,331,950,735.85
1,845,090.37
2,331,950,735.85
3,639,248.37
10,760,664.95
3,639,248.37
3,192,612,645.00
10,760,664.95
3,207,012,558.32
3,192,612,645.00
5,538,963,294.17
3,207,012,558.32
5,538,963,294.17

565,513.67
2,368,781.04
42,531,782.75
2,368,781.04
42,531,782.75
653,910.75
8,945,539.18
653,910.75
4,878,398,200.00
8,945,539.18
4,887,997,649.93
4,878,398,200.00
4,930,529,432.68
4,887,997,649.93
4,930,529,432.68

1,943,035.87
2,248,565,136.25
6,232,832.52
2,248,565,136.25
1,845,090.37
6,232,832.52
2,331,950,735.85
1,845,090.37
2,331,950,735.85
3,639,248.37
10,760,664.95
3,639,248.37
3,192,612,645.00
10,760,664.95
3,207,012,558.32
3,192,612,645.00
5,538,963,294.17
3,207,012,558.32
5,538,963,294.17

565,513.67
2,368,781.04
42,531,782.75
2,368,781.04
42,531,782.75
653,910.75
8,945,539.18
653,910.75
4,878,398,200.00
8,945,539.18
4,887,997,649.93
4,878,398,200.00
4,930,529,432.68
4,887,997,649.93
4,930,529,432.68

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

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

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

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

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

12,197,400,000.00
212,955,648.30
2,859,390,569.92
212,955,648.30
(344,967,591.09)
2,859,390,569.92
14,924,778,627.13
(344,967,591.09)
20,463,741,921.30
14,924,778,627.13
20,463,741,921.30

12,197,400,000.00
199,320,648.30
1,331,367,151.36
199,320,648.30
(1,031,139,088.13)
1,331,367,151.36
12,696,948,711.53
(1,031,139,088.13)
17,627,478,144.21
12,696,948,711.53
17,627,478,144.21

12,197,400,000.00
212,955,648.30
4,627,462,245.70
212,955,648.30
4,627,462,245.70
17,037,817,894.00
22,576,781,188.17
17,037,817,894.00
22,576,781,188.17

12,197,400,000.00
199,320,648.30
3,861,280,982.08
199,320,648.30
3,861,280,982.08
16,258,001,630.38
21,188,531,063.06
16,258,001,630.38
21,188,531,063.06

Notes
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Current liabilities
Other current receivables
Trade payables
Accrued dividend income from associates
Other current payables
Other current financial assets
Current portion of lease liabilities
Total current assets
Current portion of share payable - related party
Non-current assets
Income tax payables
Investment in associates
Others current liabilities
Equipment
Total current liabilities
Right-of-use assets
Non-current liabilities
Intangible assets
Lease liabilities
Project development costs - for collection
Provision for employee benefits
Deferred tax assets
Share payables - related party
Other non-current assets
Total non-current liabilities
Total non-current assets
Total liabilities
Total assets

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
Notes
4, 6
4, 7
4, 15
9.2
4, 16
8
18
4

9
17
10
11
12
18
13
19
14

2021

Baht

2020

Financial statements in which

2,248,565,136.25

6,232,832.52

2021

2020

Separate financial statements

the equity method is applied

1,097,978,945.98
2021
78,130.22
44,206,127.43
7,678,253.45
948,317,985.40
65,686,387.39
4,920,737,036.94
1,943,035.87
7,011,318,225.97

Separate financial statements

277,287,092.59
2020
608,226.00
65,718,566.36
3,836,415.64
35,761,072.40
5,595,235,642.67
565,513.67
5,938,849,527.62
-

-

1,097,978,945.98
2021
78,130.22
44,206,127.43
7,678,253.45
948,317,985.40
65,686,387.39
4,920,737,036.94
1,943,035.87
7,011,318,225.97
2,248,565,136.25

6,232,832.52

277,287,092.59
2020
608,226.00
65,718,566.36
3,836,415.64
35,761,072.40
5,595,235,642.67
565,513.67
5,938,849,527.62
-

-

12,780,073,707.96
1,845,090.37
494,554.46
2,331,950,735.85
5,414,899.69
18,201,704.34
3,639,248.37
620,016,488.69
10,760,664.95
2,176,928.91
3,192,612,645.00
26,045,411.28
3,207,012,558.32
13,452,423,695.33
5,538,963,294.17
20,463,741,921.30

11,138,494,496.33
2,368,781.04
835,848.25
42,531,782.75
1,117,677.65
8,163,698.01
653,910.75
512,180,289.51
8,945,539.18
1,791,195.56
4,878,398,200.00
26,045,411.28
4,887,997,649.93
11,688,628,616.59
4,930,529,432.68
17,627,478,144.21

14,893,112,974.83
1,845,090.37
494,554.46
2,331,950,735.85
5,414,899.69
18,201,704.34
3,639,248.37
620,016,488.69
10,760,664.95
2,176,928.91
3,192,612,645.00
26,045,411.28
3,207,012,558.32
15,565,462,962.20
5,538,963,294.17
22,576,781,188.17

14,699,547,415.18
2,368,781.04
835,848.25
42,531,782.75
1,117,677.65
8,163,698.01
653,910.75
512,180,289.51
8,945,539.18
1,791,195.56
4,878,398,200.00
26,045,411.28
4,887,997,649.93
15,249,681,535.44
4,930,529,432.68
21,188,531,063.06

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

12,197,400,000.00

212,955,648.30

199,320,648.30

212,955,648.30

199,320,648.30

2,859,390,569.92

1,331,367,151.36

4,627,462,245.70

3,861,280,982.08

(344,967,591.09)

(1,031,139,088.13)

Total shareholders' equity

14,924,778,627.13

12,696,948,711.53

17,037,817,894.00

16,258,001,630.38

Total liabilities and shareholders' equity

20,463,741,921.30

17,627,478,144.21

22,576,781,188.17

21,188,531,063.06

Shareholders' equity

(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้ จ้ ดั การใหญ่
รักษาการ กรรมการผู

104 รายงานประจำ�ปี 2564

บาท

-4Statements
EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION
-5AS AT DECEMBER
31, 2021 LIMITED
EGAT INTERNATIONAL
COMPANY
STATEMENT OF FINANCIAL
ASSETS POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2021 Baht

4

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

-

-

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

-6บริษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
-6งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุ

รายได้
หมายเหตุ
รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วม
4, 9.2
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
4, 20
รายได้
เ
งิ
น
ปั
น
ผลจากบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
4,
9.2
รายได้อื่น
รายได้
จากการให้
4, 20
ดอกเบี
้ ยรับ บริ การ
รายได้
อ
น
่
ื
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อืดอกเบี
่นๆ ้ ยรับ
4
กาไรจากอั
ต
ราแลกเปลี
ย
่
น
รวมรายได้
4
ค่าใช้อืจ่น่ายๆ
ต้นทุรวมรายได้
นการให้บริ การ
21
ค่าค่ใช้าใช้
จ่าจย่ายในการบริ หาร
4, 22
ต้นทุรวมค่
นการให้
21
าใช้บจริ่ายการ
23
่
ค่
า
ใช้
จ
า
ยในการบริ
ห
าร
4,
22
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รวมค่าใช้จน่าย
23
ต้นทุนทางการเงิ
(ขาดทุ
น) จากกินจลงทุ
กรรมด
าเนิ นษงาน
ส่กาไร
วนแบ่
งกาไรจากเงิ
นในบริ
ทั ร่ วม
9.2
ต้กาไรก่
นทุนอทางการเงิ
น
นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นแบ่
งกาไรจากเงิ
9.2
ค่ส่าวใช้
จ่ายภาษี
เงินได้ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
24
่
กกาไรก่
อ
นค่
า
ใช้
จ
า
ยภาษี
เ
งิ
น
ได้
าไรสาหรับปี
าใช้จ่ายภาษี
24
กค่าไรขาดทุ
นเบ็เดงินเสร็ได้จอื่น :
กาไรสาหรั
บปีกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที
่อาจถู
กาไรขาดทุ
นเบ็ตดราแลกเปลี
เสร็ จอื่น : ่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างของอั

รายการที
กจัดนประเภทใหม่
าไรหรื่ ยงกระแสเงิ
อขาดทุนในภายหลั
ผลกาไร่อาจถู
(ขาดทุ
) จากการป้ อไงกัว้ในนก
ความเสี
นสด ง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ผลกาไร่จะไม่
(ขาดทุ
จากการป้ องกัไนว้ใความเสี
่ ยงกระแสเงิ
สด
รายการที
ถูกนจัด) ประเภทใหม่
นกาไรหรื
อขาดทุนนในภายหลั
ง
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
รายการที
่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกกคณิ
าไรหรื
อขาดทุ
นในภายหลั
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลั
ตศาสตร์
ประกั
นภัย ง
ส่ ว-นแบ่
าไรเบ็ดเงิเสร็
สุ ทธิงจกากภาษี
นได้จอื่นในบริ ษทั ร่ วม

ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

สุทธิ จนากภาษี
งินได้
กาไร-(ขาดทุ
) เบ็ดเเสร็
จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
เสร็ จรวมสาหรับปี
กกาไร
าไรต่(ขาดทุ
อหุ ้นขัน้น)พืเบ็้ นดฐาน

25

กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

25

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงิ
2564 นที่แสดงเงินลงทุ
2563น
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
25642563-

-4- 6 -COMPANY LIMITED
EGAT INTERNATIONAL
STATEMENT
OF FINANCIAL
POSITION
EGAT
INTERNATIONAL
COMPANY
LIMITED
AS AT
31, 2021 INCOME
STATEMENT
OFDECEMBER
COMPREHENSIVE
FOR THE YEAR ENDED
ASSETSDECEMBER 31, 2021

บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

10,452,061.99
10,452,061.99
35,293,058.95

3,800,287.61
3,800,287.61
86,629,914.25

2564
1,115,544,056.99
10,452,061.99
1,115,544,056.99
10,452,061.99
35,293,058.95

2563
409,736,041.88
3,800,287.61
409,736,041.88
3,800,287.61
86,629,914.25

18,016,510.93
35,293,058.95
515,250.93
18,016,510.93
64,276,882.80
515,250.93
64,276,882.80
9,165,101.86

3,463,972.54
86,629,914.25
145,980.47
3,463,972.54
94,040,154.87
145,980.47
94,040,154.87
2,220,999.16

18,016,510.93
35,293,058.95
515,250.93
18,016,510.93
1,179,820,939.79
515,250.93
1,179,820,939.79
9,165,101.86

3,463,972.54
86,629,914.25
145,980.47
3,463,972.54
503,776,196.75
145,980.47
503,776,196.75
2,220,999.16

172,642,510.54
9,165,101.86
181,807,612.40
172,642,510.54
(117,530,729.60)
181,807,612.40
262,583.06
(117,530,729.60)
1,876,335,867.49
262,583.06
1,758,542,554.83
1,876,335,867.49
204,984,480.71
1,758,542,554.83
1,553,558,074.12
204,984,480.71
1,553,558,074.12

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

172,642,510.54
9,165,101.86
181,807,612.40
172,642,510.54
998,013,327.39
181,807,612.40
262,583.06
998,013,327.39
262,583.06
997,750,744.33
204,984,480.71
997,750,744.33
792,766,263.62
204,984,480.71
792,766,263.62

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

490,055,322.07

(6,230,549.04)

-

-

196,116,174.97
490,055,322.07
686,171,497.04

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

--

196,116,174.97

(145,677,062.86)

-

--

686,171,497.04
1,050,344.44

(151,907,611.90)
12,767,031.25

--

--

1,050,344.44
-

12,767,031.25
366,929.26

--

366,929.26

1,050,344.44
687,221,841.48

13,133,960.51
366,929.26
(138,773,651.39)

--

366,929.26
366,929.26
366,929.26

1,050,344.44
2,240,779,915.60
687,221,841.48

13,133,960.51
(68,650,216.72)
(138,773,651.39)

792,766,263.62
-

366,929.26
273,055,125.60
366,929.26

2,240,779,915.60

(68,650,216.72)

792,766,263.62

273,055,125.60

1.27

0.06

0.65

0.22

1.27

0.06

0.65

0.22

กาไรสาหรับปี

(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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Financial Statements

Notes

Baht Baht
Financial statements
in which in which
Separate
financial
statements
Financial statements
Separate
financial
statements
the equity the
method
is
applied
equity method is applied
2021
2020 2020
2021 2021
2020
Notes
2021
2020

Current
Revenuesassets
Cash
and cash
equivalents
5
1,097,978,945.98
Dividend
income
from associates
4,1,097,978,945.98
9.2
- 277,287,092.59 1,115,544,056.99
Trade
receivables
4, 6
78,130.22
Revenue
from services
4, 20 78,130.22
10,452,061.99 608,226.00
3,800,287.61
10,452,061.99
Other
4, 7
44,206,127.43
65,718,566.36
44,206,127.43
Other current
income receivables
Accrued
9.2
948,317,985.40
-86,629,914.25 948,317,985.40
Interestdividend
income income from associates
35,293,058.95
35,293,058.95
Other
financial
8
4,920,737,036.94
5,595,235,642.67
Gaincurrent
on exchange
rateassets
18,016,510.93
3,463,972.544,920,737,036.94
18,016,510.93
Total current assets
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
Others
4
515,250.93
145,980.477,011,318,225.97
515,250.93
Non-current
Total assets
revenues
64,276,882.80
94,040,154.87 1,179,820,939.79
Investment in associates
9
12,780,073,707.96 11,138,494,496.33 14,893,112,974.83
Expenses
Equipment
10
494,554.46
Cost of services
21 494,554.46
9,165,101.86 835,848.25
2,220,999.16
9,165,101.86
Administrativeassets
expenses
4, 225,414,899.69
172,642,510.54 1,117,677.65
155,521,891.26 5,414,899.69
172,642,510.54
Right-of-use
11
Total assets
expenses
23
181,807,612.40 8,163,698.01
157,742,890.42 18,201,704.34
181,807,612.40
Intangible
12
18,201,704.34
Profit
(loss)
from
operating
activities
(117,530,729.60)
(63,702,735.55)
998,013,327.39
Project development costs - for collection
13
620,016,488.69
512,180,289.51
620,016,488.69
Finance
coststax assets
94,743.97 2,176,928.91
262,583.06
Deferred
14
2,176,928.91262,583.06 1,791,195.56
Share
profit from investment
9.2
1,876,335,867.4926,045,411.28
207,171,280.21 26,045,411.28
Otherofnon-current
assets in associates
26,045,411.28
ProfitTotal
beforenon-current
income tax assets
expenses
1,758,542,554.83
143,373,800.6915,565,462,962.20
997,750,744.33
13,452,423,695.33
11,688,628,616.59
Incomeassets
tax expenses
24
204,984,480.71
73,250,366.0222,576,781,188.17
204,984,480.71
Total
20,463,741,921.30
17,627,478,144.21
Profit for the year
1,553,558,074.12
70,123,434.67
792,766,263.62
Other comprehensive income :
Components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss
Exchange differences on translating financial statements
490,055,322.07
(6,230,549.04)
Gains (losses) on cash flow hedges
196,116,174.97
(145,677,062.86)
686,171,497.04
(151,907,611.90)
Components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss
Share of other comprehensive income of associates
1,050,344.44
12,767,031.25
Actuarials gains on the defined employee benefit plans, net income tax
366,929.26
1,050,344.44
13,133,960.51
Other comprehensive income (loss) for the year
687,221,841.48
(138,773,651.39)
Total comprehensive income (loss) for the year
2,240,779,915.60
(68,650,216.72)
792,766,263.62
Basic earnings per share
Profit fot the year

277,287,092.59
409,736,041.88
608,226.00
3,800,287.61
65,718,566.36
86,629,914.25
5,595,235,642.67
3,463,972.54
5,938,849,527.62
145,980.47
503,776,196.75
14,699,547,415.18
835,848.25
2,220,999.16
155,521,891.26
1,117,677.65
157,742,890.42
8,163,698.01
346,033,306.33
512,180,289.51
94,743.97
1,791,195.56
26,045,411.28
345,938,562.36
15,249,681,535.44
73,250,366.02
21,188,531,063.06
272,688,196.34

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

25
1.27

0.06

0.65

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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26
26

26
26

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

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระแล้ว

26
26

26
26

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

Issued and
paid-up
share capital

183,403,148.30
15,917,500.00
199,320,648.30
13,635,000.00
212,955,648.30

legal reserve

1,276,224,656.18
(15,917,500.00)
(12,197,400.00)
70,123,434.67
13,133,960.51
83,257,395.18
1,331,367,151.36
(13,635,000.00)
(12,950,000.00)
1,553,558,074.12
1,050,344.44
1,554,608,418.56
2,859,390,569.92

Exchange differences
on translating
financial statement
(594,480,106.71)
(6,230,549.04)
(6,230,549.04)
(600,710,655.75)
490,055,322.07
490,055,322.07
(110,655,333.68)

(285,070,311.70)
(145,677,062.86)
(145,677,062.86)
(430,747,374.56)
196,116,174.97
196,116,174.97
(234,631,199.59)

Gain (loss) on
cash flow hedges

(879,231,476.23)
(151,907,611.90)
(151,907,611.90)
(1,031,139,088.13)
686,171,497.04
686,171,497.04
(344,967,591.09)

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

12,777,796,328.25
(12,197,400.00)
70,123,434.67
(138,773,651.39)
(68,650,216.72)
12,696,948,711.53
(12,950,000.00)
1,553,558,074.12
687,221,841.48
2,240,779,915.60
14,924,778,627.13

Total
shareholders'
equity

12,777,796,328.25
(12,197,400.00)
70,123,434.67
(138,773,651.39)
(68,650,216.72)
12,696,948,711.53
(12,950,000.00)
1,553,558,074.12
687,221,841.48
2,240,779,915.60
14,924,778,627.13

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

Total other components
Share of other
of shareholders' equity
comprehensive
income of associates
318,942.18
(879,231,476.23)
(151,907,611.90)
(151,907,611.90)
318,942.18
(1,031,139,088.13)
686,171,497.04
686,171,497.04
318,942.18
(344,967,591.09)

Baht
Financial statements in which the equity method is applied
Retained earnings
Other components of shareholders' equity
Other
comprehensive income
Appropriated to
Unappropriated

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

Beginning as at January 1, 2020
Legal reserve
Dividend payment
Profit for the year
Other comprehensive income (loss) for the year
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2020
Legal reserve
Dividend payment
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Balance as at December 31, 2021

(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร
สารองตามกฎหมาย
ผลต่างของอัตรา ผลกาไร (ขาดทุน) จาก ส่ วนแบ่งกาไร
แลกเปลี่ยนจากการ การป้ องกันความเสี่ ยง
เบ็ดเสร็ จอื่น
แปลงค่างบการเงิน ในกระแสเงินสด
ในบริ ษทั ร่ วม
183,403,148.30 1,276,224,656.18 (594,480,106.71)
(285,070,311.70)
318,942.18
15,917,500.00
(15,917,500.00)
(12,197,400.00)
70,123,434.67
13,133,960.51
(6,230,549.04)
(145,677,062.86)
83,257,395.18
(6,230,549.04)
(145,677,062.86)
199,320,648.30 1,331,367,151.36 (600,710,655.75)
(430,747,374.56)
318,942.18
13,635,000.00
(13,635,000.00)
(12,950,000.00)
1,553,558,074.12
1,050,344.44
490,055,322.07
196,116,174.97
1,554,608,418.56
490,055,322.07
196,116,174.97
212,955,648.30 2,859,390,569.92 (110,655,333.68)
(234,631,199.59)
318,942.18

-7บริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชั่ นแนล จำกัด
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

-7EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
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Financial Statements

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงิิน

งบการเงิิน

-8บริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชั่ นแนล จำกัด
- 8 - วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่
ษัทบปีกฟผ.
แนล จ2564
ำกัด
สบริำหรั
สิ้นสุอิดนวัเตอร์
นที่ 31เนชัธั่นวำคม
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
บาท

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชาระแล้ว

-4Financial Statements
EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION
-8AS AT DECEMBER
31, 2021 LIMITED
EGAT INTERNATIONAL
COMPANY
STATEMENT OF CHANGES INASSETS
SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,Baht
2021
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

จัดสรรแล้
ว - นเฉพาะกิ
ยังไม่
ได้จดั สรร
งบการเงิ
จการ
หมายเหตุ
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
183,403,148.30
3,616,340,756.48
15,997,143,904.78
ที่อ12,197,400,000.00
อกและชาระแล้ว
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร
15,917,500.00
(15,917,500.00)
สารองตามกฎหมาย
26
หมายเหตุ
สารองตามกฎหมาย
(12,197,400.00) 15,997,143,904.78
(12,197,400.00)
เงิยอดยกมา
นปันผลจ่ณายวันที่ 1 มกราคม 2563 26
12,197,400,000.00
183,403,148.30
3,616,340,756.48
-273,055,125.60
273,055,125.60
กสาไรเบ็
ดเสร็ จรวมสาหรับปี
15,917,500.00
(15,917,500.00)
ารองตามกฎหมาย
26
ยอดคงเหลื
12,197,400,000.00
199,320,648.30
3,861,280,982.08
(12,197,400.00) 16,258,001,630.38
(12,197,400.00)
เงินปันผลจ่อายณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 26
สกาไรเบ็
ารองตามกฎหมาย
-13,635,000.00
(13,635,000.00)
26
273,055,125.60
273,055,125.60
ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่อายณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 26
(12,950,000.00) 16,258,001,630.38
(12,950,000.00)
ยอดคงเหลื
12,197,400,000.00
199,320,648.30
3,861,280,982.08
-792,766,263.62
792,766,263.62
กสาไรเบ็
ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ารองตามกฎหมาย
13,635,000.00
(13,635,000.00)
26
ยอดคงเหลื
12,197,400,000.00
212,955,648.30
4,627,462,245.70
เงินปันผลจ่อายณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 26
(12,950,000.00) 17,037,817,894.00
(12,950,000.00)
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

12,197,400,000.00

212,955,648.30

(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ฑิต อัมพรศรี
ุภาพ)
รัก(นายบั
ษาการณกรรมการผู
จ้ ดั สการใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

792,766,263.62

792,766,263.62

4,627,462,245.70

17,037,817,894.00

Current assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Beginning as at January 1, 2020
Other current receivables
Legal reserve
Accrued dividend income from associates
Dividend payment
Other current financial assets
Total comprehensive income for the year
Total current assets
Balance as at December 31, 2020
Non-current assets
Legal
reservein associates
Investment
Dividend
payment
Equipment
Total
comprehensive
Right-of-use
assets income for the year
Balance
as atassets
December 31, 2021
Intangible
Project development costs - for collection
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Financial statements in which
Separate financial statements
Baht
the equity method is applied
Separate financial statements
Notes
2021
2020
2021
2020
Retained earnings
Issued and
Total
paid-up
Appropriated to
Unappropriated
shareholders'
5
1,097,978,945.98
277,287,092.59
1,097,978,945.98
277,287,092.59
Notes
share capital
legal reserve
equity
4, 6
78,130.22
608,226.00
78,130.22
608,226.00
12,197,400,000.00
183,403,148.30 3,616,340,756.48
15,997,143,904.78
4, 7
44,206,127.43
65,718,566.36
44,206,127.43
65,718,566.36
26
15,917,500.00
(15,917,500.00)
9.2
948,317,985.40
948,317,985.40
26
(12,197,400.00)
(12,197,400.00)
8
4,920,737,036.94
5,595,235,642.67
4,920,737,036.94
5,595,235,642.67
273,055,125.60
273,055,125.60
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
12,197,400,000.00
199,320,648.30 3,861,280,982.08
16,258,001,630.38
13,635,000.00 14,893,112,974.83
(13,635,000.00) 14,699,547,415.18
926 12,780,073,707.96
11,138,494,496.33
(12,950,000.00)
(12,950,000.00)
1026
494,554.46
835,848.25
494,554.46
835,848.25
792,766,263.62
792,766,263.62
11
5,414,899.69
1,117,677.65
5,414,899.69
1,117,677.65
12,197,400,000.00
212,955,648.30
4,627,462,245.70
17,037,817,894.00
12
18,201,704.34
8,163,698.01
18,201,704.34
8,163,698.01
13
620,016,488.69
512,180,289.51
620,016,488.69
512,180,289.51
14
2,176,928.91
1,791,195.56
2,176,928.91
1,791,195.56
26,045,411.28
26,045,411.28
26,045,411.28
26,045,411.28
13,452,423,695.33 11,688,628,616.59 15,565,462,962.20 15,249,681,535.44
20,463,741,921.30 17,627,478,144.21 22,576,781,188.17 21,188,531,063.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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-8บริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชั่ นแนล จำกัด
- 9 - วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่
แนล จ2564
ำกัด
สบริ
ำหรัษบัทปีกฟผ.
สิ้นสุ ดอิวันนเตอร์
ที่ 31เนชัธั ่นวำคม
งบกระแสเงินสด
บาท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

Financial

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสมบาท

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ออกและชาระแล้ว งบการเงิจัดนสรรแล้
วยังไม่ได้จดั สรร
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ
สารองตามกฎหมาย
2564
2563
2564
2563
ยอดยกมา
ณ
วั
น
ที
่
1
มกราคม
2563
12,197,400,000.00
183,403,148.30
3,616,340,756.48
15,997,143,904.78
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
- 1,758,542,554.83
15,917,500.00
สารองตามกฎหมาย
26
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
143,373,800.69(15,917,500.00)
997,750,744.33
345,938,562.36
(12,197,400.00)
(12,197,400.00)
เงินรายการปรั
ปั นผลจ่บายปรุ งกระทบกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี26เงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิ
จกรรมด
าเนิ นาหรั
งาน บปี
273,055,125.60
273,055,125.60
กาไรเบ็
ดเสร็
จรวมส
ค่าเสื่ ออมราคา
2,229,184.89 16,258,001,630.38
937,338.63
ยอดคงเหลื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
12,197,400,000.00 2,229,184.89
199,320,648.30937,338.63
3,861,280,982.08
ค่าตัดจาหน่าย
390,793.67
350,006.81
390,793.67
350,006.81
สารองตามกฎหมาย
13,635,000.00
(13,635,000.00)
26
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
32,815.62
4,140.86
32,815.62
4,140.86
เงินปั นผลจ่าย
(12,950,000.00)
(12,950,000.00)
26
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
1,815,125.77
2,880,206.75
1,815,125.77
2,880,206.75
792,766,263.62
792,766,263.62
กาไรเบ็กดาไรจากอั
เสร็ จรวมส
าหรั
บ
ปี
ตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(18,740,682.51)
(13,985,813.59)
(18,740,682.51)
(13,985,813.59)
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2564
12,197,400,000.00
212,955,648.30
4,627,462,245.7017,037,817,894.00
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(1,876,335,867.49)
(207,171,280.21)
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

-

-

ดอกเบี้ยรับ

(35,293,058.95)

ดอกเบี้ยจ่าย

262,583.06

ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น

(1,115,544,056.99)

(409,736,041.88)

(86,629,914.25)

(35,293,058.95)

(86,629,914.25)

94,743.97

262,583.06

94,743.97

(นายบัณฑิต(167,096,551.11)
อัมพรศรี สุภาพ)(160,146,770.34)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
529,767.96
205,958.00
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

(167,096,551.11)

(160,146,770.34)

529,767.96

205,958.00

(16,148,284.12)

52,958,142.56

(16,148,284.12)

52,958,142.56

3,305,332.02

1,847,274.51

3,305,332.02

1,847,274.51

เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น

21,788,842.17

5,631,596.18

21,788,842.17

5,631,596.18

หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น

(523,690.67)

1,487,324.00

(523,690.67)

1,487,324.00

(158,144,583.75)

(98,016,475.09)

(158,144,583.75)

(98,016,475.09)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

2,510,823.54

2,537,018.57

2,510,823.54

2,537,018.57

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(176,088,494.44)

(99,877,169.21)

(176,088,494.44)

(99,877,169.21)

(331,722,254.65)

(195,356,625.73)

(331,722,254.65)

(195,356,625.73)

หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า

เงินสดจ่ายจากการดาเนิ นงาน

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-4Statements
EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION
-9AS AT DECEMBER
31, 2021 LIMITED
EGAT INTERNATIONAL
COMPANY
STATEMENT
OF CASH FLOWS
ASSETS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,Baht2021
Notes

Current assets
Cash
and cash equivalents
5
Cash flows from operating activities
Trade
receivables
4, 6
Profit before
income tax expenses
Other
currenttoreceivables
4, 7
Adjustments
profit before income tax expenses to cash
Accrued
associates
9.2
provideddividend
by (usedincome
in) fromfrom
operations:
OtherDepreciation
current financial assets
8
Total
current assets
Amortization
Non-current
assetssale of fixed assets
Loss from
Investment
in associates
9
Employee
benefit expenses
Equipment
10
Unrealized gain on exchange rate
Right-of-use
11
Share of assets
profit from investment in associates
Intangible
assets
Dividend
income from investment in associates 12
Project
development
13
Interest
income costs - for collection
Deferred
taxexpenses
assets
14
Interest
Other
non-current
Loss from
operationsassets
before changes in operating assets
Total
non-current assets
and
liabilities
Total
assetsin operating assets - (Increase) Decrease
Changes
Trade receivables
Other current receivables
Changes in operating liabilities - Increase (Decrease)
Trade payables
Other current payables
Other currents liabilities
Cash generated from operation
Cash received from interest income
Cash paid for income tax
Net cash used in operating activities

Financial statements in which
Separate financial statements
Baht
the equity method is applied
Financial statements in which
Separate financial statements
2021
2020
2021
2020
the equity method is applied
2021
2020
2021
2020
1,097,978,945.98
277,287,092.59
1,097,978,945.98
277,287,092.59
78,130.22
608,226.00
78,130.22
608,226.00
1,758,542,554.83
143,373,800.69
997,750,744.33
345,938,562.36
44,206,127.43
65,718,566.36
44,206,127.43
65,718,566.36
948,317,985.40
948,317,985.40
4,920,737,036.94
2,229,184.89 5,595,235,642.67
937,338.63 4,920,737,036.94
2,229,184.89 5,595,235,642.67
937,338.63
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
390,793.67
350,006.81
390,793.67
350,006.81
32,815.62
4,140.86
32,815.62
4,140.86
12,780,073,707.96
11,138,494,496.33
14,893,112,974.83
14,699,547,415.18
1,815,125.77
2,880,206.75
1,815,125.77
2,880,206.75
494,554.46
835,848.25
494,554.46
835,848.25
(18,740,682.51)
(13,985,813.59)
(18,740,682.51)
(13,985,813.59)
5,414,899.69
5,414,899.69
1,117,677.65
(1,876,335,867.49) 1,117,677.65
(207,171,280.21)
18,201,704.348,163,698.01
18,201,704.34
8,163,698.01
(1,115,544,056.99)
(409,736,041.88)
620,016,488.69
512,180,289.51
(35,293,058.95) 512,180,289.51
(86,629,914.25) 620,016,488.69
(35,293,058.95)
(86,629,914.25)
2,176,928.91
2,176,928.91
1,791,195.56
262,583.06 1,791,195.56
94,743.97
262,583.06
94,743.97
26,045,411.28
26,045,411.28
26,045,411.28
26,045,411.28
13,452,423,695.33
(167,096,551.11)11,688,628,616.59
(160,146,770.34) 15,565,462,962.20
(167,096,551.11) 15,249,681,535.44
(160,146,770.34)
20,463,741,921.30 17,627,478,144.21 22,576,781,188.17 21,188,531,063.06
529,767.96
205,958.00
529,767.96
205,958.00
(16,148,284.12)
52,958,142.56
(16,148,284.12)
52,958,142.56
3,305,332.02
21,788,842.17
(523,690.67)
(158,144,583.75)
2,510,823.54
(176,088,494.44)
(331,722,254.65)

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

3,305,332.02
21,788,842.17
(523,690.67)
(158,144,583.75)
2,510,823.54
(176,088,494.44)
(331,722,254.65)

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

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

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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- 10 10 -เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท กฟผ. อิน-เตอร์
บริษัท กฟผ.
อินเตอร์นเสด
นชั่(ต่
นแนล
งบกระแสเงิ
อ) จำกัด
อ) 2564
สำหรับปีงบกระแสเงิ
สิ้นสุ ดวันทีน่ 31สดธัน(ต่วำคม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงิ
ตามวินธทีีส่แ่ วสดงเงิ
นได้เนสี ลงทุ
ย น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ
เงินสดรับน(จ่สดจากกิ
าย) สุ ทจธิกรรมลงทุ
เพื่อสิ นทรันพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่ น

Financial

บาท
บาท

2564ตามวิธีส่วนได้เสี ย 2563
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2564

2563
2563

1,119,474,298.30
1,119,474,298.30
(177,641,128.40)

(716,837,607.01)
(716,837,607.01)
-

1,119,474,298.30
1,119,474,298.30
(177,641,128.40)

(716,837,607.01)
(716,837,607.01)
-

(177,641,128.40)
161,962,069.55
161,962,069.55
(7,035,672.95)

661,992,484.34
661,992,484.34
(8,174,463.20)

(177,641,128.40)
161,962,069.55
161,962,069.55
(7,035,672.95)

661,992,484.34
661,992,484.34
(8,174,463.20)

(7,035,672.95)
6,618.00
6,618.00
(33,532,689.16)

(8,174,463.20)
4,667.00
4,667.00
(16,851,875.34)

(7,035,672.95)
6,618.00
6,618.00
(33,532,689.16)

(8,174,463.20)
4,667.00
4,667.00
(16,851,875.34)

(33,532,689.16)
47,955,645.44
47,955,645.44
1,111,189,140.78

(16,851,875.34)
125,411,458.81
125,411,458.81
45,544,664.60

(33,532,689.16)
47,955,645.44
47,955,645.44
1,111,189,140.78

(16,851,875.34)
125,411,458.81
125,411,458.81
45,544,664.60

1,111,189,140.78

45,544,664.60

1,111,189,140.78

45,544,664.60

(1,861,686.94)
(1,861,686.94)
(262,583.06)

(531,206.03)
(531,206.03)
(94,743.97)

(1,861,686.94)
(1,861,686.94)
(262,583.06)

(531,206.03)
(531,206.03)
(94,743.97)

เงินสดจ่เงิายเงิ
นปั นทผล
นสดสุ
ธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(262,583.06)
(12,950,000.00)
(12,950,000.00)
(15,074,270.00)

(94,743.97)
(12,197,400.00)
(12,197,400.00)
(12,823,350.00)

(262,583.06)
(12,950,000.00)
(12,950,000.00)
(15,074,270.00)

(94,743.97)
(12,197,400.00)
(12,197,400.00)
(12,823,350.00)

เงินสดสุ ทธิใช้ยไบเท่
ปในกิ
น - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเที
าเงิจนกรรมจั
สดเพิ่มดขึหาเงิ
้ น (ลดลง)
สดเพิณ่มวัขึน้ นต้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ปี - สุ ทธิ

(15,074,270.00)
764,392,616.13
764,392,616.13
277,287,092.59

(12,823,350.00)
(162,635,311.13)
(162,635,311.13)
441,972,106.50

(15,074,270.00)
764,392,616.13
764,392,616.13
277,287,092.59

(12,823,350.00)
(162,635,311.13)
(162,635,311.13)
441,972,106.50

เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงิ่ ยนนทีสด่มีตณอ่ วัเงินนต้สด
นปี
ผลกระทบจากอั
ตราแลกเปลี
ผลกระทบจากอั
และรายการเทีตยราแลกเปลี
บเท่าเงินสด่ ยนที่มีตอ่ เงินสด

277,287,092.59

441,972,106.50

277,287,092.59

441,972,106.50

56,299,237.26
56,299,237.26
1,097,978,945.98

(2,049,702.78)
(2,049,702.78)
277,287,092.59

56,299,237.26
56,299,237.26
1,097,978,945.98

(2,049,702.78)
(2,049,702.78)
277,287,092.59

1,097,978,945.98

277,287,092.59

1,097,978,945.98

277,287,092.59

รายการที
ิใช่ฒเงินาโครงการค้
นสด
ค่าใช้จ่ามยพั
างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าาใช้
เจ้
หนีจ้ ค่ายพั
า่ ซื้ฒออุนาโครงการค้
ปกรณ์และสิานงจ่ทรัายเพิ
พย์ไ่มม่ขึม้ นีตว(ลดลง)
ั ตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

5,331,985.78
5,331,985.78
3,393,127.05

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

5,331,985.78
5,331,985.78
3,393,127.05

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

เจ้าหนี
า่ ซื้ ออุญปญาเช่
กรณ์าแเพิละสิ
หนี
้ สิน้ คตามสั
่มขึน้ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

3,393,127.05
6,224,546.76
6,224,546.76

(429,355.35)
-

3,393,127.05
6,224,546.76
6,224,546.76

(429,355.35)
-

สดรับายเพื
(จ่า่อย)การลงทุ
สุ ทธิเพืน่อในบริ
สิ นทรัษพทั ย์ร่ทวมางการเงินหมุนเวียนอื่ น
เงินสดจ่
เงินสดจ่
ายเพืบ่อจากเงิ
การลงทุ
นในบริ
ษทั ษร่ทั วร่มวม
ปั นผลรั
นลงทุ
นในบริ
เงินปัสดจ่
นผลรั
ทั ร่พวย์มไม่มีตวั ตน
ายเพืบ่อจากเงิ
ซื้ ออุนปลงทุ
กรณ์นแในบริ
ละสิ นษทรั
เงินสดจ่
่อซื้ ออุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สดรับายเพื
จากการขายอุ
ปกรณ์
เงินสดรั
จากการขายอุ
ปกรณ์
สดจ่บายเพื
่อค่าพัฒนาโครงการรอเรี
ยกเก็บ
เงินสดจ่
่อค่า้ ยพัรัฒบนาโครงการรอเรี ยกเก็บ
สดรับายเพื
ดอกเบี
เงินสดรัเงิบนดอกเบี
สดสุ ท้ ยธิรัไบด้มาจากกิจกรรมลงทุน
สดสุ ทธิไจด้กรรมจั
มาจากกิ
จกรรมลงทุ
กระแสเงิเงินสดจากกิ
ดหาเงิ
น น
กระแสเงิ
เงินสดจ่านยชสดจากกิ
าระหนี้ สจิกรรมจั
นตามสัดญหาเงิ
ญาเช่นา
ยชาระหนี
เงินสดจ่ายดอกเบี
้ ยจ่้ สาิ นย ตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายดอกเบี
ยเงินปั น้ ยผลจ่าย

ยบเท่ยาบเท่
เงินาสด
เงินและรายการเที
สดและรายการเที
เงินสด ณ วันสิ้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
ข้รายการที
อมูลงบกระแสเงิ
นสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
่มิใช่เงินสด

(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
(นายบัณฑิต จ้ อัดั มการใหญ่
พรศรี สุภอาพ)
รองกรรมการผู
าวุโส
รองกรรมการผู
จ้ ดั การใหญ่
อาวุโส
รักษาการ กรรมการผู
จ้ ดั การใหญ่
รักษาการ กรรมการผู
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ
นนี จ้ ดั การใหญ่

้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION
- 10 AS AT DECEMBER
31, 2021 LIMITED
EGAT INTERNATIONAL
COMPANY
STATEMENT OFASSETS
CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,Baht2021
Notes

Financial statements in which
Separate financial statements
Baht
the equity method is applied
Financial statements in which
Separate financial statements
2021
2020
2021
2020
the equity method is applied
2021
2020
2021
2020
1,097,978,945.98
277,287,092.59
1,097,978,945.98
277,287,092.59
78,130.22
608,226.00
78,130.22
608,226.00
1,119,474,298.30
(716,837,607.01) 1,119,474,298.30
(716,837,607.01)
44,206,127.43
65,718,566.36
44,206,127.43
65,718,566.36
(177,641,128.40)
(177,641,128.40)
948,317,985.40
948,317,985.40
161,962,069.55
661,992,484.34
161,962,069.55
661,992,484.34
4,920,737,036.94
5,595,235,642.67
4,920,737,036.94
5,595,235,642.67
(7,035,672.95)
(8,174,463.20)
(7,035,672.95)
(8,174,463.20)
7,011,318,225.976,618.00 5,938,849,527.62
7,011,318,225.97
5,938,849,527.62
4,667.00
6,618.00
4,667.00

Current assets
Cash and cash equivalents
5
Cash flows from investing activities
Trade receivables
4, 6
Cash received (paid) for other current financial assets
Other
current receivables
4, 7
Cash paid for investment in associates
Accrued
from associates
9.2
Dividenddividend
received income
from investment
in associates
Other
current
financialofassets
Cash paid
for purchase
equipment and intangible assets8
current
assets
CashTotal
received
from
sale of fixed assets
Non-current
assets
Cash paid for project development cost - for collection
(33,532,689.16)
(16,851,875.34)
(33,532,689.16)
(16,851,875.34)
Investment
in
associates
9
12,780,073,707.96
11,138,494,496.33
14,893,112,974.83
14,699,547,415.18
Cash received for interest income
47,955,645.44
125,411,458.81
47,955,645.44
125,411,458.81
Equipment
10
494,554.46
835,848.25
494,554.46
835,848.25
Net cash provided by financing activities
1,111,189,140.78
45,544,664.60
1,111,189,140.78
45,544,664.60
Right-of-use
assets
11
5,414,899.69
1,117,677.65
5,414,899.69
1,117,677.65
Cash flows from
financing activities
Intangible
assets
12
18,201,704.34
8,163,698.01
Cash paid for
lease liabilities
(1,861,686.94) 8,163,698.01
(531,206.03) 18,201,704.34
(1,861,686.94)
(531,206.03)
Project
development
- for collection
13
620,016,488.69
Cash paid
for interest costs
expenses
(262,583.06) 512,180,289.51
(94,743.97) 620,016,488.69
(262,583.06) 512,180,289.51
(94,743.97)
Deferred
14
2,176,928.91
2,176,928.91
1,791,195.56
Dividend tax
paidassets
(12,950,000.00) 1,791,195.56
(12,197,400.00)
(12,950,000.00)
(12,197,400.00)
Other non-current
assets
26,045,411.28
26,045,411.28
Net cash used
in financing activities
(15,074,270.00) 26,045,411.28
(12,823,350.00) 26,045,411.28
(15,074,270.00)
(12,823,350.00)
non-current
13,452,423,695.33
NetTotal
increase
(decrease)assets
in cash and cash equivalents
764,392,616.1311,688,628,616.59
(162,635,311.13)15,565,462,962.20
764,392,616.13 15,249,681,535.44
(162,635,311.13)
Total
20,463,741,921.30
Cashassets
and cash equivalents at beginning of the year
277,287,092.5917,627,478,144.21
441,972,106.50 22,576,781,188.17
277,287,092.59 21,188,531,063.06
441,972,106.50
Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents
56,299,237.26
(2,049,702.78)
56,299,237.26
(2,049,702.78)
Cash and cash equivalents at end of the year
1,097,978,945.98
277,287,092.59
1,097,978,945.98
277,287,092.59
Additional disclosure items to cash flows statements
Non-cash transaction :
Increase (decrease) in accrued for project development
costs - for collection assets
Increase (decrease) in payable for purchase - fixed assets
and intangible assets
Increase in right-of-use assets

5,331,985.78

(1,896,798.66)

5,331,985.78

(1,896,798.66)

3,393,127.05
6,224,546.76

(429,355.35)
-

3,393,127.05
6,224,546.76

(429,355.35)
-

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

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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- 11 บริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั กฟผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นตัวแทนของ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
(กฟผ.) ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อการจัดหาพลังงานไฟฟ้ าส่ งเข้าประเทศเพื่อความมัน่ คงของระบบ
พลังงานไฟฟ้ า รวมทั้งลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในต่างประเทศที่ เกี่ ยวกับพลังงานไฟฟ้ าและธุ รกิ จอื่ นที่
เกี่ ยวกับหรื อต่อเนื่ องกับกิ จการของ กฟผ. ที่ สร้ างมู ลค่าเพิ่มและเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิ จของ กฟผ. และ
ประเทศโดยรวม บริ ษทั มี สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทาขึ้น
ตามแบบกาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิ นสาหรับบริ ษทั มหาชนจากัด ที่กาหนดโดยประกาศ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งจานวนหลายฉบับ ที่ มี ผลบังคับใช้ส าหรั บงบการเงิ นที่ มี รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่ า วมาถื อปฏิ บ ตั ิ น้ ี ไ ม่มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินในปี ปัจจุบนั
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- 11 EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021

1. GENERAL INFORMATION
EGAT International Company Limited (“the Company”) is a limited company, incorporated in
Thailand on December 18, 2007. The Company is an investment arm for Electricity Generating Authority
of Thailand “EGAT” of which the main objectives are to secure domestic power system by importing
electricity and to create value added by investing abroad in power and power related businesses for benefits
of EGAT businesses and the country. The Company is located at 53 Moo 2, Charan Sanitwong Road, Bang
Kruai, Nonthaburi.
2. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS
2.1 Basis for preparation of the financial statements
The financial statements have been prepared in accordance with the accounting
standards prescribed by the Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession
Act B.E.2547 by complying with Thai Financial Reporting Standards. The presentation of the
financial statements has been made in compliance with the Notification of the Department of
Business Development, the Ministry of Commerce, re : the financial statements presentation
for public limited company, issued under the Accounting Act B.E.2543.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements
of the Company. The financial statements in English language have been translated from such
financial statements in Thai language.
2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Company has adopted the revised financial reporting standards and
interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2021. These
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial
Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and
providing accounting guidance for users of the standards.
The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on
the financial statements in the current year.
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ
และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างประเมินผลกระทบของการปรับปรุ งมาตรฐานนี้ ที่
จะมีผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

2.3 Financial reporting standards that will become effective in the future
The Federation of Accounting Professions has issued several revised financial reporting
standards and has been published in the Government Gazette, which are effective for fiscal years
beginning on or after January 1, 2022. These financial reporting standards were aimed at alignment
with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes
directed towards clarifying accounting treatment and for some financial reporting standards,
providing temporary reliefs or temporary exemptions for users.
The management of the Company is assessing that these revised standards will not have any
significant impact on the financial statements in the year when they are adopted.

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
3.1 การรับรู ้รายได้
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลา โดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของ
สิ นทรัพย์
รายได้เงินปันผลรับรู ้เมื่อบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล

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

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวัน ออมทรัพย์ และประจาไม่เกิน 3 เดือน รวมทั้งตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตัว๋ แลกเงินที่มีอายุไม่เกิน
3 เดื อ น โดยไม่ มี ภ าระผูก พัน เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดถู ก จัด ประเภทด้ว ยราคาทุ น
ตัดจาหน่าย และวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

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

3.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน และแสดงในงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั รับรู ้ ส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุ นของบริ ษทั ร่ วมตามสัดส่ วนที่บ ริ ษทั มี ส่วนได้เสี ย ใน
กาไรขาดทุนของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั มีการพิจารณาทุกสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีวา่ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เกิ ด การด้อ ยค่ า หรื อ ไม่ ห ากมี ข ้อ บ่ ง ชี้ เกิ ด ขึ้ น บริ ษ ัท จะค านวณผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า โดย
เปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุ น และรับรู ้ผลต่างไปที่ส่วน
แบ่งกาไรหรื อขาดทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในกาไรหรื อขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย
ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
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3.3 Investment in associates
Investment in associates have been presented in the separate financial statements under the cost
method and in the financial statements in which the equity method is applied under the equity method.
Share of profit or loss from associates are recorded in proportion to the Company’s equity
interest in those profit and loss.
The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that
the investment in associates are impaired. If this is the case, The Company calculates the amount of
impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value
and recognizes the amount to the share of profit (loss) from associates in profit or loss.
In the separate financial statements, investment in associates are accounted for at cost less
provision for impairment. The cost is adjusted to reflect changes in contingent consideration
expected to be paid amendments.
The cost also includes direct attributable costs of investment.
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3.4 อุปกรณ์
แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซ้ือหรื อได้มาหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา คานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้
จานวนปี
โสตทัศนอุปกรณ์และอุปกรณ์สานักงาน
5 - 10
อุปกรณ์สื่อสาร
3-5
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น ราคาตามบัญชี จะถู กปรับลดให้
เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รายการกาไรและรายการขาดทุนจากการจาหน่าย คานวณโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ
กับราคาตามบัญชีและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
3.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจาหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุก ารให้
ประโยชน์ไม่เกิน 5 ปี โดยมีการทบทวนวิธีการ ตัดจาหน่าย และระยะเวลาการตัดจาหน่ายทุกงวดปี บัญชี
3.6 ค่าพัฒนาโครงการรอเรี ยกเก็บ
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์เมื่อได้รับอนุมตั ิหลักการในการ
ลงทุนโครงการจากกระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้ยุติการพัฒนาโครงการนั้น บริ ษทั
จะตัดรายการมูลค่าของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการที่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไว้ โดยรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในงวดนั้นทันที
3.7 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่ มต้นสัญญา บริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริ ษ ทั ประเมิ นอายุสัญญาเช่ า ตามระยะเวลาที่ บ อกเลิ ก ไม่ ไ ด้ที่ ระบุ ใ นสัญญาเช่ า หรื อตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลื อกนั้นและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึ ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
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3.4 Equipment
Equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated by
using the straight-line method in order to reduce the book value of each type of assets over the
estimated useful lives of each class of asset as follows
Useful lives (year)
Audio visual equipment and office supplies
5 - 10
Communication devices
3-5
Computer and equipment
3
When the carrying amount is estimated to be higher than the recoverable amount, the carrying
amount shall be adjusted to the recoverable amount.
Gain and loss on disposal of equipment shall be calculated by comparing between the
carrying amounts and the selling price. Gain and loss on disposal shall be recognized in profit or loss.
3.5 Intangible assets
Intangible assets are computer software shall be amortized based on its useful lives which is
normally not more than 5years. The useful lives as well as the amortization basis shall be revised
and reviewed every accounting period.
3.6 Project development costs - for collection
Development costs incurred on development project are capitalized to assets when an
approval of project investment in principle is made by the Ministry of Energy.
However, if the Company’s Board of Directors has considered and approved to cease the
project, all relevant costs which capitalized to assets will be recognized as expenses in the incurred
period in profit or loss.
3.7 Leases
At inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease.
A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified
asset for a period of time in exchange for consideration.
The Company assesses the lease term for the non-cancellable period as stipulated in lease
contract or the remaining period of active leases together with any period covered by an option to
extend the lease if it is reasonably certain to be exercised or any periods covered by an option to
terminate the lease if it is reasonably certain not to be exercise by considering the effect of changes
in technology and/or the other circumstance relating to the extension of the lease term.
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - ผูเ้ ช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล โดยแสดงมู ลค่าตามราคาทุนหลังหัก
ค่า เสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้า มี ) และปรั บ ปรุ งด้วยการวัดมู ล ค่า ของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จานวนเงิ นของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจากการ
วัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชาระ ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการ
รื้ อและขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบู รณะสิ นทรั พย์
อ้างอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญาเช่า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้
จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชาระ
คงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจานวนเงินที่
คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชาระตามสัญญาเช่ายัง
รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ การเลือกซื้ อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริ ษทั จะใช้สิทธิ
เลือกนั้น และการจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า
บริ ษทั จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
บริ ษ ทั ค านวณมู ลค่าปั จจุ บ ันของการจ่ ายช าระตามสั ญญาเช่ าโดยใช้อ ัตราดอกเบี้ ยการกู้ยื ม
ส่ วนเพิ่ม ณ วันที่ สัญญาเช่ า มี ผ ล หากอัตราดอกเบี้ ย ตามนัย ของหนี้ สิ นสัญญาเช่ า นั้นไม่ส ามารถ
กาหนดได้ ทั้งนี้ อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
บริ ษทั จะวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้ นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ าที่ จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั จะวัดมู ล ค่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระ หรื อการ
ประเมินสิ ทธิการเลือกในการซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
บริ ษ ัท เลื อ กใช้ข ้อ ยกเว้น ในการรั บ รู ้ ร ายการส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า ระยะสั้ น (สั ญ ญาเช่ า ที่ มี
อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ ามี ผล และไม่มีสิทธิ การเลื อกซื้ อ) และ
สัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่ า จานวนเงิ นที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่ าดังกล่าวจะรับรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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Right-of-use assets-as a lessee
Right-of-use assets are recognized at the commencement date of the lease. Right-of-use assets
are stated at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses (if any), and adjusted
for any remeasurement of lease liabilities (if any). The cost of right-of-use assets includes the amount
of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the
commencement date, less any lease incentives received.
The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee
in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring
the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.
Right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the
shorter of the lease term and the estimated useful lives for each of right-of-use assets.
Lease liabilities
At the commencement date of the lease, lease liabilities are stated at the present value of lease
payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including insubstance fixed payments) less any lease incentives receivable (if any) and amount expected to be
paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a
purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for
terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate.
In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental
borrowing rate, which is determined by referring to the government bond yield adjusted with risk
premium depending on the lease term, at the lease commencement date if the interest rate implicit
in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities
is increased to reflect the accretion of the interest and reduced for the lease payments made. In
addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in
the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase
the underlying asset.
Short-term leases and leases of low-value assets
The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases
(those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and not
contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to
leases that are considered of low value. Lease payments on short-term and leases of low-value assets
are recognized as expense in profit and loss on a straight-line basis over the lease term.
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3.8 การประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจาก
ข้อพิพาททางกฎหมาย หรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ จากอดี ต และมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจานวน
ภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสาคัญ
3.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงิ นที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี
ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้อง
ใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึ งข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดื อนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น
3.10 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันหมายถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จการที่ มี อานาจควบคุ มบริ ษทั หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมี อิทธิ พลอย่างมี นัยส าคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่านั้น
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3.8 Provisions
The Company provisions are recognized when the Company has a present legal or
constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Where the
Company expect a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but
only when the reimbursement is virtually certain.
3.9 Employee benefits
Short-term employment benefits
The Company recognizes salary, wage, and bonus as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined contribution plans)
The Company and their employees have jointly established a provident fund. The fund is
monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate
trust fund and the Company contributions are recognized as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The Company has obligation in respect of the severance payments that it must pay to the
employees upon retirement under the labor law. The Company treats these severance payment
obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is calculated based on the actuarial principles
by a qualified independent actuary using the projected unit credit method. Such estimates are made
based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate,
mortality rate, and inflation rate.
Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized
immediately in other comprehensive income.
3.10 Related parties
The parties are considered as related parties when the Company has ability to control, directly
or indirectly, over the parties and vice versa. Related parties also include the parties under the
common control as the Company. This includes subsidiaries and fellow subsidiaries, associates, joint
venture, high-level management, directors and employees of the Company.
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ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ
บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.11 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจานวนที่จะต้องจ่าย คานวณตามหลักเกณฑ์แห่ งประมวล
รัษฎากรในอัตราภาษีเงิ นได้ ร้อยละ 20 ของกาไรก่อนภาษีเงิ นได้หลังจากปรั บปรุ งบวกกลับ ด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งไม่สามารถถื อเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ ไ ด้รับ
ยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรายได้ในการคานวณภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่าตามบัญชี กบั ฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี หรื อค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยจะรับรู ้ ในกาไรขาดทุ น เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ ว่า บริ ษ ทั จะมี ก าไรทางภาษีจากการดาเนิ นงานในอนาคตเพี ย งพอที่ จะนา
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี มาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีเงินได้สาหรับงวด
ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สิน
ภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิ จการมีสิทธิ ตามกฎหมายและภาษีเงิ นได้น้ ี ป ระเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษี หน่ วยงาน
เดียวกัน
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In considering each related party relationship, the consideration shall be made on the basis
of substance of the relationship than the legal form
3.11 Income tax
Income tax comprises current income tax and deferred tax.
Current tax
The Company records income tax expenses, if any, based on the amount currently payable
under the Revenue Code at the income tax rates 20% of profit before income tax, after adding back
certain expenses which are non-deductible for income tax computation purposes, and less certain
transactions which are exemption or allowable from income tax.
Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the
carrying amount and the tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period. Changes
in deferred tax assets and liabilities are recognized as deferred tax income or deferred tax expenses
which are recognized in the profit or loss except to the extent that it relates to items recognized
directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income.
The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is probable
that the Company will has future taxable profit to be available against which the deferred tax assets
can be utilized. The taxable temporary differences on all taxable items are recognized as deferred
tax liabilities. Deferred tax is not recognized for the following temporary differences: the initial
recognition of goodwill; the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a
business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences
relating to investments in subsidiaries and joint ventures to the extent that it is probable that they
will not reverse in the foreseeable future.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company expect to
apply to the period when the deferred tax assets are realized or the deferred tax liabilities are settled,
based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the
reporting period.
At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed and
reduced the value when it is probable that the Company will has no longer the future taxable profit that
is sufficient to be available against which all or some parts of deferred tax assets are utilized.
Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to settle on a
net basis and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.
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3.12 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่จดั ทางบการเงินเป็ นเงิ นตราต่างประเทศเป็ นเงิ น
บาทโดยแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น และแปลงค่า
งบกาไรขาดทุนโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างงวด ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารายการ
ดังกล่าว รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงจานวนสะสมภายใต้หวั ข้อองค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ ที่ เกิ ดรายการ และแปลงค่า สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศ
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการ
แปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าว จะถูกรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
3.13 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาด
ที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้วธิ ีราคา
ทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่ นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถ
สังเกตได้ โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณ
มาจากราคา ตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที่ไ ม่ส ามารถสัง เกตได้ เช่น ข้อมูล เกี่ย วกับ กระแสเงินในอนาคตที่
กิจการประมาณขึ้น
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3.12 Foreign currency translation
Assets and liabilities of integrated foreign operations are translated into Thai Baht using the
closing rate at the statement of financial position date. Revenues and expenses are translated into
Thai Baht using the average rate during the period. Differences arising from foreign currency
translation are included in other comprehensive income and accumulated differences are presented
in other components of shareholders’ equity under equity.
Foreign currency transactions are translated into Thai Baht by using the exchange rates
prevailing at the date of the transaction. The monetary assets and liabilities denominated in foreign
currency are translated into Thai Baht by using the exchange rates prevailing at the date of financial
statement. Gains and losses from foreign currency receiving or payment and from translation of
monetary assets and liabilities are recognized in profit or loss.
3.13 Fair value of financial instruments
The Company uses the market approach to measure their assets and liabilities that are required
to be measured at fair value by relevant financial reporting standards, except that the cost approach or
income approach is used when there is no active market or when a quoted market price is not available.
Fair value hierarchy
Level 1 - Use of quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2 - Use of inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the
assets or liabilities, either directly (e.g. prices) or indirectly (e.g. derived from prices).
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows.
3.14 Financial instruments
Classification and measurement of financial assets
Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at amortized
cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss. The
classification of financial assets at initial recognition is driven by the Company’ business model for
managing the financial assets and the contractual cash flows characteristics of the financial assets.

3.14 เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
โดยพิจารณาจากแผนธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
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ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้
สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ว ดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สาหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ บริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทาได้ 3 วิธีโดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้น้ นั
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้นเพื่อรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญา และเงื่ อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน
ต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ
การเปลี่ยนแปลงหรื อการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
- สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อถื อ
ครองสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น เพื่ อรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญาและเพื่ อขายสิ นทรั พ ย์ทาง
การเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงิ นสด ซึ่ งเป็ น
การรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น การ
เปลี่ ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผา่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ ย และกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่
เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กาไรหรื อ
ขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่
เข้ากาไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่
แท้จริ งเช่นเดียวกับ สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
- สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นที่ วดั มู ล ค่ า ภายหลัง ด้วยมู ล ค่ า ยุติธ รรมผ่า นก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อ
วัดมู ล ค่า ด้วยมู ล ค่า ยุติธ รรมผ่า นก าไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ อื่ น และแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิ นด้วยมู ลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้ การเปลี่ ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
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Equity instruments can be classified and cannot be changed by two types of measurement which
are measuring fair value through profit or loss or measuring fair value through other comprehensive
income that without recycling to profit or loss.
The initial recognition of financial assets that are not measured at fair value through profit or
loss with fair value plus or deduct transaction cost directly related to the acquisition or issuance.
Financial assets that are measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized
as expense in profit or loss. However, trade receivables that do not contain a significant financing
component are measured at the transaction price.
Subsequent measurement of debt instruments by 3 methods depends on the classification of
debt instruments.
- Financial assets measured at amortized cost when financial assets are held to receive cash
flow under the agreement and condition of the agreement of the financial assets that generate
cash flow to pay the principal and interest from the principal balance on the specified date
only. Such financial assets have to be calculated using the effective rate and are subject to
impairment assessment. Profit or loss arising from derecognized, modified or impaired will
be recognized in profit or loss.
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income when financial
assets are held to receive cash flow under the agreement and to sell financial assets and the
agreement condition of financial assets generating cash flow that only pays the principal
and interest from the principal balance on the specified date. The change of value of financial
assets is recognized through other comprehensive income except loss on impairment and
interest income and gain and loss on exchange rate are recognized as profit or loss upon
recognized of financial assets. Earning or deficit previously recognized in other comprehensive
income has to be reclassified into profit or loss. Such financial asset has to be calculated using
the effective interest rate same as financial assets measured at amortized cost.
- Financial assets measured at fair value through profit or loss when financial assets that do
not meet the criteria for amortized cost or financial assets measured at fair value through
other comprehensive income will be presented in the statement of financial position at fair
value by recognizing the net change of fair value in profit or loss.
Subsequent valuation of equity instruments must present equity instruments using the fair
value and record profit/loss from change in fair value through profit or loss or other comprehensive
income depending on equity instruments classification.

การวัดมู ล ค่าในภายหลัง ของตราสารทุ นต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มู ลค่ ายุติธ รรม และ
บันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ายุติธ รรมเข้ากาไรหรื อขาดทุ น หรื อกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทรายการของตราสารทุนนั้น
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
บริ ษทั รับรู ้ รายการเมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนการทา
รายการ และจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคา
ทุน ตัด จ าหน่า ย โดยใช้ว ิธี ด อกเบี้ ย ที ่แ ท้จ ริ ง ในการค านวณมู ล ค่า ราคาทุ นตัดจาหน่ า ยค านึ ง ถึ ง
ค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ าย
ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทางการเงิ นในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

Classification and valuation of financial liabilities
The Company is recognized initially of financial liabilities at fair value net of transaction
costs and classified as financial liabilities as financial liabilities subsequently measured at
amortized cost using the effective rate. The amortized cost is calculated taking into account fees or
costs that are an integral part of the effective rate. Amortization by the effective rate is presented as
part of financial costs in profit or loss.

การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน จะถู กตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของ
สิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึง
ได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุม
ในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์น้ นั
หนี้ สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี ก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
หนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการ
เปลี่ยนหนี้ สินทางการเงินที่มีอยูใ่ ห้เป็ นหนี้ สินใหม่จากผูใ้ ห้กูร้ ายเดียวกันซึ่ งมีขอ้ กาหนดที่แตกต่าง
กันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัด
รายการหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน

Derecognition of financial instruments
Financial assets will be derecognized from the account when the right to receive cash flow of
such asset has ended or when the right to receive cash flow of the assets is transferred including
upon the transfer of all risk and consideration of that asset or transfer of internal control in that asset
although there is no transfer or maintaining of nearly all risk and consideration of such asset.
Financial liabilities will be derecognized from the account when the obligation of such
liabilities has been complied, the obligation is cancelled or the obligation has ended. In case existing
financial liabilities are changed to new liabilities from one single lender with considerably different
requirements or there is a significant amendment in the requirements of existing liabilities, these are
considered as recognition old liabilities and recognizing new liabilities by recognizing the difference
of such carrying value under profit or loss.

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคา
ทุนตัดจาหน่าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทาง
การเงิ น ประเมินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เกิ ดเหตุการณ์ ด้านเครดิ ตเกิดขึ้นก่อน บริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป
(General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า สาหรับลูกหนี้การค้า บริ ษทั ใช้
วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
บริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจาก
ประสบการณ์ ในอดี ต ปรั บปรุ งด้วยข้อมูล การคาดการณ์ ไปในอนาคตเกี่ ย วกับ ลู กหนี้ ก ารค้า และ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจานวน
เงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สิน
พร้อมกัน

132 รายงานประจำ�ปี 2564

Impairment of financial assets
Expected credit losses for financial assets measured at amortized cost or debt instruments
financial assets measured at fair value through other comprehensive income and assets arising from
credit facility obligation and financial guarantee agreement are assessed without having to wait for
the credit event to occur first. The Company uses the general approach in considering the allowance
for loss on impairment. For trade receivables, the Company applies a simplified approach in
calculating expected credit losses. The Company recognizes a loss based on lifetime expected credit
losses at each reporting date. It is based on its historical credit loss experience and adjusted for
forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.
Offset of financial instruments
Financial assets and liabilities will be offset and presented at net balance in the statement
of financial position in the case legally enforced in offsetting the recognized amount. The Company
intend to pay the net balance or intends to receive assets and settle payment of liabilities at the
same time.
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3.15 การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
บริ ษทั เลือกกาหนดให้อนุพนั ธ์ที่เข้าเงื่อนไขเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ยในการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ณ วันที่เริ่ มกาหนดความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ ยง บริ ษทั มีการจัดทาเอกสารที่ระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง และ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงในการดาเนินการป้องกันความเสี่ ยง
นอกจากนี้ ณ วันที่เริ่ มต้นป้องกันความเสี่ ยงและได้ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั จัดทาเอกสาร
ว่าเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ผลในการหักกลบการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด
ของรายการที่ มี ก ารป้ อ งกัน ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความเสี่ ย งที่ มี ก ารป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง เมื่ อ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงเข้าเงื่อนไขความมีประสิ ทธิผลในการป้ องกันความเสี่ ยงทุก
ข้อดังต่อไปนี้
- มีความสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิ จระหว่างรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง และเครื่ องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ ยง
- ผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็ นปั จจัยสาคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็ นผล
มาจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้น
- อัตราส่ วนการป้ องกันความเสี่ ยงของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวเท่ากับ
อัตราส่ วนของปริ มาณของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงซึ่ งบริ ษทั ทาการป้ องกันความ
เสี่ ยงจริ ง ต่อปริ มาณของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงซึ่งบริ ษทั ได้ใช้ป้องกันความเสี่ ยงจริ ง
บริ ษทั รับรู ้ส่วนทีม่ ีประสิ ทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนั ธ์ซ่ ึ งมี
การกาหนดและเข้าเงื่อนไขของการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นและรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่ วนที่ไม่มีประสิ ทธิผลในกาไรหรื อขาดทุน
3.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดัง กล่ า วนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อจ านวนเงิ น ที่ แสดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อมู ล ที่ แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น

134 รายงานประจำ�ปี 2564

Financial Statements

- 20 -

3.15 Hedge accounting
The Company designates certain derivatives as hedging instruments in respect of interest rate
risk in cash flow hedges.
At the inception of a hedging relationship, the Company designates formally designate and
document the hedging relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk
management objective and strategy for undertaking the hedge.
Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Company documents
whether the hedging instrument is effective in offsetting changes in or cash flows of the hedged item
attributable to the hedged risk, which is when the hedging relationships meet all of the following
hedge effectiveness requirements;
- There is an economic relationship between the hedged item and the hedging instrument;
- The effect of credit risk does not dominate the value changes that result from that economic
relationships ; and
- The hedged ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of
the hedged item that the Company actually hedges and the quantity of the hedging instrument
that the Company actually uses to hedge that quantity of hedged item.
The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify
as cash flow hedges is recognized in the other comprehensive income. The gain or loss relating to
the ineffective portion is recognized in profit or loss.
3.16 Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at
times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are
inherently uncertain. These judgements and estimates affect amounts reported in the financial
statements and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant
judgements and estimates are as follows:
Expected credit losses
In determining an allowance for expected credit losses, the management needs to make
judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of
outstanding debts and the prevailing economic condition.
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ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณ
การกระแสเงิ นสดที่ ค าดว่า จะได้รับ ในอนาคตจากเงิ นลงทุ นนั้น รวมทั้ง การเลื อกอัตราคิ ด ลดที่
เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ

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

การกาหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
บริ ษทั กาหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลา
ตามสิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น
และระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่
ใช้สิทธิ เลือกนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริ ษทั มีความแน่ นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อที่จะไม่ใช้สิทธิ เลื อกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจ
ในทางเศรษฐกิจสาหรับบริ ษทั ในการใช้สิทธิ เลื อกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ ามีผล บริ ษทั จะ
ประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ที่มีนยั สาคัญซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุ ม
และส่ งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือก

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options
The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together
with any period covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised,
or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be
exercised. The management is required to use judgment in evaluating whether it is reasonably certain
whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease, considering all relevant
factors that create an economic incentive to exercise either the renewal or termination. After the
commencement date, the Company reassess the lease term if there is a significant event or change
in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option
to renew or to terminate.

อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม
บริ ษทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อตั ราดอกเบี้ยเงิ น
กู้ยืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่ า โดยอัตราเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินที่จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับ
สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ ก ารใช้ใ นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จที่ ค ล้า ยคลึ ง โดยมี ระยะเวลาการกู้ยืม และ
หลักประกันที่คล้ายคลึง

Estimating the incremental borrowing rate
The Company cannot readily determine the interest rate implicit of the lease. Therefore, the
incremental borrowing rate of the Company is used to discount lease liabilities. The incremental
borrowing rate is the rate of interest that the Company would has to pay for necessary borrowing to
acquire the assets, or assets with close value to right-of-use assets in similar economic environment,
borrowing period and borrowing security.

อุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา/สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจาหน่าย
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนใน
การคานวณค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์หากข้อสมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั

Equipment and depreciation/Intangible assets and amortization
In determining depreciation of equipment, the management is required to make estimates of
the useful lives and residual values of equipment and to review the useful lives and residual values
when there are any changes.
In addition, the management is required to review equipment and intangible assets in
determining amortization of other intangible assets, the management is required to make estimates
of the useful lives and review the estimated useful lives when there are any changes for impairment
on a periodical basis and record the impairment loss when it is determined that the recoverable
amount is lower than the carrying amount. This requires judgement regarding forecast of future
revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุนทางภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพีย ง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณ
การว่าควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวน
กาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses
to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary
differences and losses can be utilized. Significant management judgement is required to determine
the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of
estimated future taxable profits.

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น

Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary
increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มี
การซื้ อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ นดังกล่ าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจาลองการ
ประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดย
คานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้
ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผย
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

Fair value of financial instruments
In determining the fair value of financial instruments recognized in the statement of financial
position that are not actively traded and for which quoted market prices are not readily available, the
management exercise judgement, using a variety of valuation techniques and models. The input to
these models is taken from observable markets, and includes consideration of credit risk, liquidity,
correlation and longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions about these
factors could affect the fair value recognized in the statement of financial position and disclosures
of fair value hierarchy.

4. รำยกำรบัญชี กับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อกิจการ

ประเทศที่จดั ตั้ง/สัญชาติ
กฟผ.
ไทย
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
สปป. ลาว
PT Adaro Indonesia
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Hou Ju Energy Technology Corporation ไต้หวัน
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ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 30
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 11.533
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 25

4. RELATED PARTIES TRANSACTIONS
Name of entity

EGAT
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
PT Adaro Indonesia
Hou Ju Energy Technology Corporation

Country of
incorporation/nationality
Thailand
Lao PDR
Republic of Indonesia
Taiwan

Nature of relationship
100% shareholding
Associated company, EGATi has 30% shareholding
Associated company, EGATi has 11.533% shareholding
Associated company, EGATi has 25% shareholding
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ยอดคงค้างกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
78,130.22
608,226.00
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่
0.50
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
2,679,700.47
482,788.11
กฟผ.
8,085.00
2,679,700.97
490,873.11
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กฟผ.
777,028.76
797,238.27
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่
631,434.70
836,273.90
กฟผ.
508.25
34,979.25
631,942.95
871,253.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กฟผ.
3,124,615.56
817,538.34
เจ้าหนี้ค่าหุน้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
PT Adaro Indonesia
ยอดยกมา ณ วันต้นปี (161.50 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) 4,878,398,200.00 4,898,504,950.00
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
546,855,150.00
(20,106,750.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี (161.50 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) 5,425,253,350.00 4,878,398,200.00
Hou Ju Energy Technology Corporation
ยอดยกมา ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี (13.38 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
15,924,431.25
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี (13.38 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
15,924,431.25
รวมเจ้าหนี้ค่าหุ ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5,441,177,781.25 4,878,398,200.00
หัก ส่ วนที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
(2,248,565,136.25)
รวมเจ้าหนี้ค่าหุ ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
3,192,612,645.00 4,878,398,200.00
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Related parties significant transactions in statements of financial position as at December 31, 2021
and 2020 are as follows:
Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
Trade receivables - related party
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
78,130.22
608,226.00
Other current receivables - related parties
Managements and officers
0.50
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
2,679,700.47
482,788.11
EGAT
8,085.00
2,679,700.97
490,873.11
Trade payables - related party
EGAT
777,028.76
797,238.27
Other current payables - related parties
Managements and officers
631,434.70
836,273.90
EGAT
508.25
34,979.25
631,942.95
871,253.15
Accrued expenses
EGAT
3,124,615.56
817,538.34
Share payables - related parties
PT Adaro Indonesia
Opening balance (USD 161.50 million)
4,878,398,200.00
4,898,504,950.00
(Gain) loss on exchange rate
546,855,150.00
(20,106,750.00)
Ending balance (USD 161.50 million)
5,425,253,350.00
4,878,398,200.00
Hou Ju Energy Technology Corporation
Opening balance
Additions during the year (TWD 13.38 million)
15,924,431.25
Ending balance (TWD 13.38 million)
15,924,431.25
Total share payables - related parties
5,441,177,781.25
4,878,398,200.00
Less Current portion due within one year
(2,248,565,136.25)
Share payables - related parties - net
3,192,612,645.00
4,878,398,200.00
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รายการกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
รายได้จากการบริ การ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
10,452,061.99
3,800,287.61
รายได้อื่น
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
422,127.30
รายได้เงินปั นผล
PT Adaro Indonesia
1,115,544,056.99
409,736,041.88
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
19,631,312.30
22,545,220.66
กฟผ.
15,316,720.26
14,860,095.15
34,948,032.56
37,405,315.81
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - บัญชีประจาไม่เกิน 3 เดือน
ใบรับเงินฝาก - บัญชีประจาไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,000.00
1,000.00
505,278,057.11
236,889,085.96
371,209,408.97
221,490,479.90
40,397,006.63
1,097,978,945.98
277,287,092.59
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Related parties significant transactions in the statements of comprehensive income for the years
ended December 31, 2021 and 2020 as follows:
Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
Revenues from services – related party
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
10,452,061.99
3,800,287.61
Other income
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
422,127.30
Dividend income
PT Adaro Indonesia
1,115,544,056.99
409,736,041.88
Administrative expenses - related parties
Directors and managements remuneration
19,631,312.30
22,545,220.66
EGAT
15,316,720.26
14,860,095.15
34,948,032.56
37,405,315.81
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
This account consisted of:

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

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
1,000.00
1,000.00
505,278,057.11
236,889,085.96
371,209,408.97
221,490,479.90
40,397,006.63
1,097,978,945.98
277,287,092.59
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6. ลูกหนี้กำรค้ ำ
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
งานรับจ้างบริ ษทั ร่ วมทุน
งานอื่นๆ
รวมลูกหนี้การค้า
7. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
ลูกหนี้อื่น - กิจการร่ วมทุน
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

144 รายงานประจำ�ปี 2564

Financial Statements

- 25 -

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
78,130.22
78,130.22

608,226.00
608,226.00

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,679,700.97
490,873.11
17,601,264.63
4,147,018.76
4,360.00
1,065.72
1,006,626.79
498,193.02
5,498,693.27
20,116,911.88
17,415,481.77
40,464,503.87
44,206,127.43
65,718,566.36

- 25 -

6. TRADE RECEIVABLES
This account consisted of:

Trade receivable - related party (Note 4)
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
Associate management services
Other
Total trade receivables
7. OTHER CURRENT RECEIVABLES
This account consisted of:

Other receivable - related party (Note 4)
Other receivable - co-developer
Other receivable - other persons or company
Prepaid expenses
Accrued interest income
Revenue Department receivable
Total other current receivables

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
78,130.22
78,130.22

608,226.00
608,226.00

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
2,679,700.97
490,873.11
17,601,264.63
4,147,018.76
4,360.00
1,065.72
1,006,626.79
498,193.02
5,498,693.27
20,116,911.88
17,415,481.77
40,464,503.87
44,206,127.43
65,718,566.36
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8. สิ นทรั พย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

เงินฝากธนาคาร
- บัญชีประจาเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ใบรับเงินฝาก
- บัญชีประจาเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่น

4,299,796,322.32

4,158,004,302.20

620,940,714.62
4,920,737,036.94

1,437,231,340.47
5,595,235,642.67

9. เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
9.1 ข้อมูลบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
PT Adaro Indonesia
Hou Ju Energy Technology
Corporation

ประเทศที่จดั ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

สปป. ลาว
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน

ไต้หวัน

ลงทุนด้านธุรกิจพลังงาน

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2564
2563
30
11.533

30
11.533

25

-
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8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS
This account consisted of:

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020

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

4,299,796,322.32

4,158,004,302.20

620,940,714.62
4,920,737,036.94

1,437,231,340.47
5,595,235,642.67

9. INVESTMENT IN ASSOCIATES
9.1 Information of associated companies
Associated companies
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
PT Adaro Indonesia
Hou Ju Energy Technology Corporation

Country of
incorporation/nationality

Shareholding proportion (%)
2021
2020

Business

Lao PDR
Republic of Indonesia
Taiwan

Generation and supply of electricity
Generation and supply of coal
Invest in energy business

30
11.533
25

30
11.533
-

บริ ษทั มีเงิ นลงทุนใน PT Adaro Indonesia ร้ อยละ 11.533 ซึ่ งบริ ษทั มี ตวั แทนอยู่ในคณะกรรมการ
บริ ษทั (Board of Commissioner) จานวน 1 คน จากทั้งหมดจานวน 6 คน เพื่อควบคุมการบริ หารงานของ
Board of Directors โดยมีสิทธิออกเสี ยงจานวน 1 เสี ยง

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

9.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9.2 Details of investment in associates

บาท
วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสี ย
2564
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด 2,226,521,278.08
PT Adaro Indonesia
10,408,225,113.83
Hou Ju Energy Technology
Corporation
145,327,316.05
รวม
12,780,073,707.96

เงินปันผลรับ

2563

2564

2563

2564

2563

1,514,960,186.73
9,623,534,309.60

3,096,231,265.18
11,603,316,150.00

3,096,231,265.18
11,603,316,150.00

1,115,544,056.99

409,736,041.88

11,138,494,496.33

193,565,559.65
14,893,112,974.83

14,699,547,415.18

1,115,544,056.99

409,736,041.88

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท มี เ งิ น ปั น ผลค้า งรั บ จาก PT Adaro Indonesia จ านวนเงิ น 33.56
ล้านเหรี ย ญสหรั ฐอเมริ ก า สุ ทธิ ภาษี เงิ นได้ถู ก หัก ณ ที่ จ่า ยแล้วคงเหลื อ จานวนเงิ น 28.52 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อเท่ากับ 948.32 ล้านบาท
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Baht
Cost method

Equity method
2021
Associated companies
Nam Ngiep 1 Power
Company Limited
2,226,521,278.08
PT Adaro Indonesia
10,408,225,113.83
Hou Ju Energy Technology
Corporation
145,327,316.05
Total
12,780,073,707.96

Dividend income

2020

2021

2020

2021

2020

1,514,960,186.73
9,623,534,309.60

3,096,231,265.18
11,603,316,150.00

3,096,231,265.18
11,603,316,150.00

1,115,544,056.99

409,736,041.88

11,138,494,496.33

193,565,559.65
14,893,112,974.83

14,699,547,415.18

1,115,544,056.99

409,736,041.88

As at December 31, 2021, the Company had accrued dividend income from PT Adora Indonesia
amounted USD 33.56 million that had to deduct the withholding tax balance of USD 28.52 million or equal
to Baht 948.32 million.
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
วิธีส่วนได้เสี ย

2564
ยอดยกมา ณ วันต้นปี
11,138,494,496.33
การเพิ่มทุน
193,565,559.65
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
1,876,335,867.49
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
490,055,322.07
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
196,116,174.97
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
1,050,344.44
รายได้เงินปันผลจากบริ ษทั ร่ วม
(1,115,544,056.99)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
12,780,073,707.96

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสาคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด

Movements in investments in associates can be analyzed as follows:

บาท

บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด

รายได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
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2564
2,577,784,341.66
1,104,773,589.43
1,267,096,715.07
2,371,870,304.50

Baht

วิธีราคาทุน

2563
11,480,199,838.65
207,171,280.21
(6,230,549.04)
(145,677,062.86)

2564
14,699,547,415.18
193,565,559.65
-

2563
14,699,547,415.18
-

12,767,031.25
(409,736,041.88)
11,138,494,496.33

14,893,112,974.83

14,699,547,415.18

บาท
PT Adaro Indonesia

2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
2,325,592,619.91
1,583,713,726.92 49,416,615,327.44 26,167,624,689.32
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
27,270,630,512.90 25,823,973,231.93 55,707,105,247.35 51,434,019,324.06
หนี้สินหมุนเวียน
(1,569,275,652.45) (1,449,073,837.92) (32,248,621,301.67) (28,224,032,168.83)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(20,605,209,886.75) (20,908,745,831.83) (42,443,410,723.41) (26,950,518,091.66)
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
7,421,737,593.61
5,049,867,289.10 30,431,688,549.71 22,427,093,752.89
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
30
30
11.533
11.533
สัดส่ วนตามส่ วนได้เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ 2,226,521,278.08
1,514,960,186.73
3,509,686,640.44
2,586,516,722.52
ค่าความนิยม
3,789,545,000.90
3,789,545,000.90
ส่ วนต่างจากราคาประเมินทรัพย์สิน
3,354,038,210.09
3,498,207,832.04
อื่นๆ
(245,044,737.60)
(250,735,245.86)
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ร่ วม 2,226,521,278.08
1,514,960,186.73 10,408,225,113.83
9,623,534,309.60

สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

บาท
PT Adaro Indonesia

2563
2564
2,652,465,204.89 104,361,989,714.39
(258,805,313.47) 14,719,288,334.98
(472,950,723.03) 3,006,967,024.93
(731,756,036.50) 17,726,255,359.91
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2563
69,216,476,498.93
3,817,746,706.81
23,797,699.34
3,841,544,406.15

Beginning balance
Additional investments
Share of profit from investment in associates
Exchange differences on translating financial statements
Gain (loss) on cash flow hedges
Share of other comprehensive income of associates
Re-measure the defined employee benefit plans
Dividend income
Ending balance

Equity method
2021
2020
11,138,494,496.33 11,480,199,838.65
193,565,559.65
1,876,335,867.49
207,171,280.21
490,055,322.07
(6,230,549.04)
196,116,174.97
(145,677,062.86)

Cost method
2021
2020
14,699,547,415.18 14,699,547,415.18
193,565,559.65
-

1,050,344.44
(1,115,544,056.99)
12,780,073,707.96

14,893,112,974.83

12,767,031.25
(409,736,041.88)
11,138,494,496.33

Significant financial information of associates
Summarized information about financial position
Hou Ju Energy
Technology
Corporation
2564
818,376,899.81
2,255,294,279.68
(1,197,554,005.58)
(1,162,539,435.16)
(161,161,798.14)
552,415,940.61
25
138,103,985.15
50,439,415.56
(43,216,084.66)
145,327,316.05

Baht
PT Adaro Indonesia

Nam Ngiep 1 Power Company Limited

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

2021
2020
2021
2020
2,325,592,619.91
1,583,713,726.92 49,416,615,327.44 26,167,624,689.32
27,270,630,512.90 25,823,973,231.93 55,707,105,247.35 51,434,019,324.06
(1,569,275,652.45) (1,449,073,837.92) (32,248,621,301.67) (28,224,032,168.83)
(20,605,209,886.75) (20,908,745,831.83) (42,443,410,723.41) (26,950,518,091.66)
7,421,737,593.61
5,049,867,289.10 30,431,688,549.71 22,427,093,752.89
30
30
11.533
11.533
2,226,521,278.08
-

1,514,960,186.73
-

3,509,686,640.44
3,789,545,000.90
3,354,038,210.09
(245,044,737.60)

2,586,516,722.52
3,789,545,000.90
3,498,207,832.04
(250,735,245.86)

2,226,521,278.08

1,514,960,186.73

10,408,225,113.83

9,623,534,309.60

Summarized information about comprehensive income
Hou Ju Energy
Technology
Corporation
2564
(29,859,777.60)
(158,826,775.84)
(188,686,553.44)

Nam Ngiep 1 Power Company Limited

Revenue
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss)

2021
2,577,784,341.66
1,104,773,589.43
1,267,096,715.07
2,371,870,304.50

2020
2,652,465,204.89
(258,805,313.47)
(472,950,723.03)
(731,756,036.50)

Baht

PT Adaro Indonesia

2021

104,361,989,714.39
14,719,288,334.98
3,006,967,024.93
17,726,255,359.91

2020
69,216,476,498.93
3,817,746,706.81
23,797,699.34
3,841,544,406.15

14,699,547,415.18

Hou Ju Energy
Technology
Corporation
2021
818,376,899.81
2,255,294,279.68
(1,197,554,005.58)
(1,162,539,435.16)
(161,161,798.14)
552,415,940.61
25
138,103,985.15
50,439,415.56
(43,216,084.66)
145,327,316.05

Hou Ju Energy
Technology
Corporation
2021
(29,859,777.60)
(158,826,775.84)
(188,686,553.44)
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เงินลงทุนในบริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
บริ ษทั ได้จานาหุ ้นทั้งหมดที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด จานวน 942,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ
100 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และวางหลักประกันสิ นเชื่ อเป็ นสิ ทธิ ในเงิ นปั นผล และสิ ทธิ อื่น ดอกผลและ
ผลประโยชน์ท้ งั หมดอันเกิดจากหุ ้นดังกล่าวไว้แก่สถาบันการเงิ นผูใ้ ห้กูข้ องบริ ษทั ไฟฟ้ าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
และเจ้าหนี้ มีประกันรายอื่ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีจานวนหุ ้นที่ชาระแล้ว จานวน
942,000 หุน้

Investment in Nam Ngiep 1 Power Company Limited
The Company has pledged all of shares in Nam Ngiep 1 Power Company Limited in amount of
942,000 shares at USD 100.00 per share and grant security over all related dividends and other rights,
interests and benefits arising from such shares in favor of Nam Ngiep 1 Power Company Limited’s lenders
and other secured parties, as at December 31, 2021 and 2020, the Company has fully paid up share in
amount of shares 942,000.

เงินลงทุนใน PT Adaro Indonesia
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้น (Subscription Agreement) เพื่อซื้ อหุ ้นใน PT Adaro Indonesia
คิดเป็ นจานวนเงิ นทั้ง สิ้ น 325 ล้านเหรี ย ญสหรัฐอเมริ ก า โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิก ายน 2559 บริ ษ ทั ได้
จ่ายชาระค่าหุ น้ ดังกล่าวแล้ว เป็ นจานวนเงิน 163.50 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เทียบเท่ากับ 5,829.85 ล้านบาท
และบริ ษทั จะชาระค่าหุน้ ส่ วนที่เหลือจานวนเงิน 161.50 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในปี 2565 - 2570 เมื่อ PT
Adaro Indonesia ได้บรรลุ เงื่ อนไขที่ ระบุ ไ ว้ในสัญญาซื้ อขายหุ ้น ซึ่ งบริ ษ ทั ได้บ นั ทึกมู ลค่าเงิ นลงทุ นและ
เจ้าหนี้ค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้ว (หมายเหตุ 4)

Investment in PT Adaro Indonesia
The Company has signed Subscription Agreement for purchase shares in PT Adaro Indonesia in
amount of USD 325 million. On November 22, 2016, the Company has paid for such share in amount of
USD 163.50 million (approximately Baht 5,829.85 million) and the Company will pay the remaining in
amount of USD 161.50 million in 2022 - 2027 when PT Adaro Indonesia has met the conditions in
Subscription Agreement (Note 4).

เงินลงทุนใน Hou Ju Energy Technology Corporation
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้น (Share Purchase Agreement) เพื่อซื้ อหุ ้นใน Hou Ju Energy
Technology Corporation เป็ นจานวนเงิน 127.41 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และส่ วนเกินกว่ามูลค่าหุ น้ จานวนเงิน
35.24 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 162.65 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน เทียบเท่ากับ 193.56
ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าหุ ้นจานวนเงิน 127.41 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน
และส่ วนเกินกว่า มูล ค่า หุ ้นเป็ นจานวนเงิน 21.86 ล้านดอลลาร์ ไ ต้หวัน และสาหรับ ส่ วนเกินกว่า มูลค่า
หุน้ ส่ วนที่เหลือจานวนเงิน 13.38 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน จะชาระเมื่อโครงการสามารถบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ ้น ซึ่ งบริ ษ ัท ได้บ นั ทึ ก มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น และเจ้า หนี้ ค่ า หุ ้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ ดัง กล่ า วไว้ใ น
งบการเงินแล้ว (หมายเหตุ 4)
10. อุปกรณ์
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

ราคาทุน
อุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อุปกรณ์ - สุ ทธิ
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ธันวาคม 2564
5,064,496.00
(4,228,647.75)
835,848.25

(301,860.17)

(1,199,052.85)
1,159,619.23

3,865,443.15
(3,370,888.69)
494,554.46

Investment in Hou Ju Energy Technology Corporation
The Company entered into a share purchase agreement to purchase shares in Hou Ju Energy
Technology Corporation in the amount of TWD 127.41 million and a share surplus in the amount of
TWD 35.24 million, totaled TWD 162.65 million, or Baht 193.56 million. On August 13, 2021, the
Company paid for the shares in the amount of TWD 127.41 million and a share premium amounted to
TWD 21.86 million. For the remaining share premium amounting to TWD 13.38 million, it will be paid
when the project meets the conditions specified in the share purchase agreement. The Company had
recorded the investment value and the remaining share payable in the financial statements (Note 4).
10. EQUIPMENT
This account consisted of:

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

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Balance as at
Transactions during the year
Balance as at
December
Increase
Decrease
December
31, 2020
31, 2021
5,064,496.00
(4,228,647.75)
835,848.25

(301,860.17)

(1,199,052.85)
1,159,619.23

3,865,443.15
(3,370,888.69)
494,554.46
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ราคาทุน
อุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อุปกรณ์ - สุ ทธิ

Financial Statements

- 29 บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ธันวาคม 2563
4,890,110.15
(3,854,075.31)
1,036,034.84

209,885.85
(401,264.58)

(35,500.00)
26,692.14

5,064,496.00
(4,228,647.75)
835,848.25

มูลค่าต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่ยงั ใช้งานบางรายการ ซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่บริ ษทั ยัง
สามารถใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ในงบการเงินมีจานวน
เงินรวม 2.70 ล้านบาท และ 3.37 ล้านบาท ตามลาดับ
11. สิ นทรั พย์ สิทธิกำรใช้
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

ราคาทุน
ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ

ราคาทุน
ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ธันวาคม 2564
2,680,370.20
(1,562,692.55)
1,117,677.65

6,224,546.76
(1,927,324.72)

-

8,904,916.96
(3,490,017.27)
5,414,899.69

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ธันวาคม 2563
2,680,370.20
(1,026,618.50)
1,653,751.70

(536,074.05)

-

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

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Balance as at
Transactions during the year
Balance as at
December
Increase
Decrease
December
31, 2019
31, 2020
4,890,110.15
(3,854,075.31)
1,036,034.84

209,885.85
(401,264.58)

(35,500.00)
26,692.14

5,064,496.00
(4,228,647.75)
835,848.25

As at December 31, 2021 and 2020, the Company has vehicles under the financial lease agreements at
net book value in the financial statements amounted to Baht 2.70 million and Baht 3.37 million, respectively.
11. RIGHT-OF-USE ASSETS
This account consisted of:

At cost
Vehicles
Less Accumulated depreciation
Right-of-use assets - net

2,680,370.20
(1,562,692.55)
1,117,677.65

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ดงั กล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั อัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่ม
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างร้อยละ 2.24 ถึง ร้อยละ 6.275 ต่อปี

- 29 -

At cost
Vehicles
Less Accumulated depreciation
Right-of-use assets - net

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Balance as at
Transactions during the year
Balance as at
December
Increase
Decrease
December
31, 2020
31, 2021
2,680,370.20
(1,562,692.55)
1,117,677.65

6,224,546.76
(1,927,324.72)

-

8,904,916.96
(3,490,017.27)
5,414,899.69

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Balance as at
Transactions during the year
Balance as at
December
Increase
Decrease
December
31, 2019
31, 2020
2,680,370.20
(1,026,618.50)
1,653,751.70

(536,074.05)

-

2,680,370.20
(1,562,692.55)
1,117,677.65

Such use of right assets was measured at the present value of the unpaid lease payments. It was discounted
with the Company's incremental borrowing rate at the rate ranges from 2.24% to 6.275% per annum.

152 รายงานประจำ�ปี 2564

ANNUAL REPORT 2021

153

งบการเงิิน
12. สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
รวม
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
รวม
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
โอนเข้า
ธันวาคม 2564
(โอนออก)
4,993,004.07
6,963,200.00
11,956,204.07

10,428,800.00
10,428,800.00

(118,791.40)
(118,791.40)

17,392,000.00
(17,392,000.00)
-

22,266,212.67
22,266,212.67

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

(390,793.67)
(390,793.67)

118,791.40
118,791.40

-

(4,064,508.33)
(4,064,508.33)
18,201,704.34

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

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
รายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า
ธันวาคม 2563
(โอนออก)
3,952,964.07
468,018.00
4,420,982.07

7,535,222.00
7,535,222.00

-

1,040,040.00
(1,040,040.00)
-

4,993,004.07
6,963,200.00
11,956,204.07

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

(350,006.81)
(350,006.81)

-

-

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

13. ค่ ำพัฒนำโครงกำรรอเรี ยกเก็บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการรอเรี ยกเก็บ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการรอเรี ยกเก็บของโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าสาละวินตอนบน (มายตง) และ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนกวางจิ 1 ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการอนุ มตั ิหลักการใน
การลงทุนโครงการจากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจาก Management Committee ของโครงการให้สามารถ
เรี ยกชาระจาก Project Company ได้ในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง Project Company มีรายละเอียดดังนี้
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12. INTANGIBLE ASSETS
This account consisted of:

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

- 30 -

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/ Separate financial statements
Balance as at
Transactions during the year
Balance as at
December
Increase
Decrease
Transfer-in
December
31, 2020
(Transfer-out)
31, 2021

4,993,004.07
6,963,200.00
11,956,204.07

10,428,800.00
10,428,800.00

(118,791.40)
(118,791.40)

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

(390,793.67)
(390,793.67)

118,791.40
118,791.40

17,392,000.00
(17,392,000.00)
-

22,266,212.67
22,266,212.67
(4,064,508.33)
(4,064,508.33)
18,201,704.34

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/Separate financial statements
Balance as at
Transactions during the year
Balance as at
December
Increase
Decrease
Transfer-in
December
31, 2019
(Transfer-out)
31, 2020
3,952,964.07
468,018.00
4,420,982.07

7,535,222.00
7,535,222.00

-

1,040,040.00
(1,040,040.00)
-

4,993,004.07
6,963,200.00
11,956,204.07

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

(350,006.81)
(350,006.81)

-

-

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

13. PROJECT DEVELOPMENT COSTS - FOR COLLECTION
As at December 31, 2021 and 2020, the Company has recognized project development costs - for
collection of the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower Project and Quang Tri 1Thermal Power Project.
These costs are occurred after the principle of project investment was approved by the Minister of Energy
on November 21, 2014 and May 16, 2016, respectively and agreed by Project Management Committee to
reimburse after establishment of the project company as follows:
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ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Financial Statements

- 31 บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้า
รวม
พลังน้ าสาละวิน
พลังความร้อนกวางจิ 1
ตอนบน (มายตง)
426,810,235.49
42,868,440.81
469,678,676.30
14,955,076.68
14,955,076.68
27,963,167.67
(416,631.14)
27,546,536.53
454,773,403.16
57,406,886.35
512,180,289.51
38,864,674.94
38,864,674.94
62,993,217.06
5,978,307.18
68,971,524.24
517,766,620.22
102,249,868.47
620,016,488.69

14. สิ นทรั พย์ และหนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
อุปกรณ์
รวม
สุทธิ

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
อุปกรณ์
รวม
สุทธิ
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
ธันวาคม 2564
เบ็ดเสร็ จอื่น
20,349.37
1,789,107.84
1,809,457.21

13,127.56
363,025.16
376,152.72

-

33,476.93
2,152,133.00
2,185,609.93

18,261.65
18,261.65
1,791,195.56

9,580.63
9,580.63

-

8,681.02
8,681.02
2,176,928.91

Beginning as at January 1, 2020
Additions during the year
Gain (loss) on exchange rate
Balance as at December 31, 2020
Additions during the year
Gain on exchange rate
Balance as at December 31, 2021

973.61
576,041.35
577,014.96

22,638.60
22,638.60
1,301,535.96

4,376.95
4,376.95

(91,732.31)
(91,732.31)

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

-

18,261.65
18,261.65
1,791,195.56

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Upper Thanlwin
Quang Tri 1 Thermal
Total
(Mong Ton)
Power Plant Project
Hydropower Project
426,810,235.49
42,868,440.81
469,678,676.30
14,955,076.68
14,955,076.68
27,963,167.67
(416,631.14)
27,546,536.53
454,773,403.16
57,406,886.35
512,180,289.51
38,864,674.94
38,864,674.94
62,993,217.06
5,978,307.18
68,971,524.24
517,766,620.22
102,249,868.47
620,016,488.69

14. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES
Changing for the years ended December 31, 2021 and 2020 are summarized as follows:

Deferred tax assets:
Financial lease agreements
Provision for employee benefits
Total
Deferred tax liabilities:
Equipment
Total
Net

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
ธันวาคม 2563
เบ็ดเสร็ จอื่น
19,375.76
1,304,798.80
1,324,174.56

- 31 -

Deferred tax assets:
Financial lease agreements
Provision for employee benefits
Total
Deferred tax liabilities:
Equipment
Total
Net

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at December Revenue (expenses) during the year As at December
31, 2020
In profit or loss
In other
31, 2021
comprehensive
income
20,349.37
1,789,107.84
1,809,457.21

13,127.56
363,025.16
376,152.72

-

33,476.93
2,152,133.00
2,185,609.93

18,261.65
18,261.65
1,791,195.56

9,580.63
9,580.63

-

8,681.02
8,681.02
2,176,928.91

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at December Revenue (expenses) during the year As at December
31, 2019
In profit or loss
In other
31, 2020
comprehensive
income
19,375.76
1,304,798.80
1,324,174.56

973.61
576,041.35
577,014.96

22,638.60
22,638.60
1,301,535.96

4,376.95
4,376.95

(91,732.31)
(91,732.31)

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

-

18,261.65
18,261.65
1,791,195.56
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15. เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
กฟผ.
งานบริ การบริ ษทั
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการอื่น
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้า
16. เจ้ ำหนี้หมุนเวียนอื่น
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินทดรองรับ - ค่าพัฒนาโครงการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
กฟผ.
งานบริ การบริ ษทั
ค่าจ้างที่ปรึ กษา - โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ1
ค่าจ้างที่ปรึ กษา - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(เวียดนาม)
ค่าจ้างงานบริ การ - โครงการไฟฟ้าพลังน้ าน้ างึม 3
ค่าจ้างอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
777,028.76
777,028.76

797,238.27
797,238.27

6,901,224.69
6,901,224.69
7,678,253.45

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

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
631,434.70
836,273.90
508.25
34,979.25
7,893,923.69
3,200,833.06
379,528.26
7,206,313.81
834,098.43
346,680.00

794,622.05
-

674,100.00
418,356.63
834,600.00
16,780.50
3,124,615.56

22,916.29
817,538.34

- 32 -

15. TRADE PAYABLES
This account consisted of:

Trade payables - related party (Note 4)
EGAT
Service expenses
Trade payables - non-related party
Consultant fees
Other expenses
Total trade payables
16. OTHER CURRENT PAYABLES
This account consisted of:

Other payable - related person (Note 4)
Other payable - related party (Note 4)
Other payable - non-related party
Advance received - project development expenses
Accrued expenses - related party (Note 4)
EGAT
Service expenses
Consultant fees - Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project
Consultant fees - Solar Power Project (Vietnam)
Service fees - Hydro Power Project Nam Ngum 3
Other service fees
Other expenses

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
777,028.76
777,028.76

797,238.27
797,238.27

6,901,224.69
6,901,224.69
7,678,253.45

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

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
631,434.70
836,273.90
508.25
34,979.25
7,893,923.69
3,200,833.06
379,528.26
7,206,313.81
834,098.43
346,680.00
674,100.00
418,356.63
834,600.00
16,780.50
3,124,615.56

794,622.05
22,916.29
817,538.34
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าจ้างอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

17. หนี้สินหมุ นเวียนอื่ น
บัญชี น้ ี ประกอบด้วย

เงินมัดจารับและเงินค้ าประกัน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

Financial Statements

- 33 บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
22,440,547.69
27,621,873.96
827,499.85
2,766,455.43
53,656,376.93
65,686,387.39

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

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,311,477.33
1,612,137.33
533,613.04
756,643.71
1,845,090.37
2,368,781.04

18. หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำ
18.1 มูล ค่า คงเหลื อ ตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ า และการเคลื่ อ นไหวสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
1,219,424.42
1,750,630.45
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
6,224,546.76
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
262,583.06
94,743.97
จ่ายชาระระหว่างปี
(2,124,270.00)
(625,950.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
5,582,284.24
1,219,424.42
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
(1,943,035.87)
(565,513.67)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
3,639,248.37
653,910.75
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Other accrued expenses consisted of:
Project development expenses
Employee expenses
Other service fees
Other expenses
Total other current payables

17. OTHER CURRENT LIABILITIES
This account consisted of:

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

- 33 Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
22,440,547.69
27,621,873.96
827,499.85
2,766,455.43
53,656,376.93
65,686,387.39

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

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
1,311,477.33
1,612,137.33
533,613.04
756,643.71
1,845,090.37
2,368,781.04

18. LEASE LIABILITIES
18.1 The balance per book and movements of the lease liabilities for the years ended December
31, 2021 and 2020 are summarized as follows:
Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
Beginning balance
1,219,424.42
1,750,630.45
Additions during the year
6,224,546.76
Additions from interest
262,583.06
94,743.97
Payments during the year
(2,124,270.00)
(625,950.00)
Ending balance
5,582,284.24
1,219,424.42
Less Current portion due within one year
(1,943,035.87)
(565,513.67)
Lease liabilities - net
3,639,248.37
653,910.75
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รายละเอียดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระมีดงั นี้
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ถึงกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

เงินต้น
1,943,035.87
3,639,248.37
5,582,284.24

2564
ดอกเบี้ยรอจ่าย
181,234.13
207,874.13
389,108.26

The payment of these contracts are as follows:

บาท
ยอดที่ตอ้ งชาระ
2,124,270.00
3,847,122.50
5,971,392.50

เงินต้น
565,513.67
653,910.75
1,219,424.42

2563
ดอกเบี้ยรอจ่าย
60,436.33
24,201.75
84,638.08

ยอดที่ตอ้ งชาระ
625,950.00
678,112.50
1,304,062.50

18.2 จานวนที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
บาท
2564
2563
ค่าเสื่ อมราคา - สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
1,927,324.72
536,074.05
ดอกเบี้ยจ่าย
262,583.06
94,743.97
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
1,717,730.00
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า
776,488.54
522,977.52
2,966,396.32
2,871,525.54
19. ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ พนักงำน
การเปลี่ ย นแปลงของการประมาณการหนี้ สิ น ผลประโยชน์ พ นัก งานส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงานต้นปี
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านการเงิน
- ผลกระทบจากการปรับปรุ งค่าประสบการณ์
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ยในอดีต
- การแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ยในปัจจุบนั
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงานสิ้นปี
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,945,539.18
6,523,994.00
-

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

1,815,125.77
10,760,664.95

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

Payment due within 1 year
Payment due over 1 year to 5 years
Total

Principal
1,943,035.87
3,639,248.37
5,582,284.24

2021
Deferred Interest
181,234.13
207,874.13
389,108.26

Baht
Total debts
2,124,270.00
3,847,122.50
5,971,392.50

Principal
565,513.67
653,910.75
1,219,424.42

2020
Deferred Interest
60,436.33
24,201.75
84,638.08

Total debts
625,950.00
678,112.50
1,304,062.50

18.2 Amounts recognized in the statement of comprehensive income for the years ended December 31,
2021 and 2020 are comprise;
Baht
2021
2020
Depreciation - right-of-use assets
1,927,324.72
536,074.05
Interest expenses
262,583.06
94,743.97
Expense relating to short-term leases
1,717,730.00
Expense relating to leases of low value assets
776,488.54
522,977.52
2,966,396.32
2,871,525.54
19. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS
Movement of provision for employee benefits for the years ended December 31, 2021 and 2020 as
follows:

Provision for employee benefits at beginning balance
Actuarial gains (losses)
- Impact of change in demographic assumption
- Impact of change in financial assumption
- Experience adjustments
Past service costs and interest - change a considered
post-employment plan amendment
Current service costs and interest
Provision for employee benefits at ending balance

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
8,945,539.18
6,523,994.00
-

1,815,125.77
10,760,664.95

90,597.93
517,915.26
(1,067,174.76)
(458,661.57)
1,624,624.75
1,255,582.00
8,945,539.18
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ยในอดีต
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ยในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การ
ดอกเบี้ย
รวม

Financial Statements

- 35 บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,624,624.75
1,610,057.67
205,068.10
1,815,125.77

1,059,861.00
195,721.00
2,880,206.75

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี
อายุ 25 - 29 ปี
อายุ 30 - 34 ปี
อายุ 35 - 39 ปี
อายุ 40 - 44 ปี
อายุ 45 - 49 ปี
อายุ 50 - 60 ปี
อัตราการทุพพลภาพ
อัตรามรณะ
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ร้อยละ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2.29 - 2.33
2.29 - 2.33
7.00
7.00

11.46
11.46
8.60
8.60
5.73
5.73
3.82
3.82
2.87
2.87
1.91
1.91
0.96
0.96
รวมไว้ในอัตรามรณะ รวมไว้ในอัตรามรณะ
105 ของอัตรามรณะ 105 ของอัตรามรณะ
ไทยปี 2560
ไทยปี 2560
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Expense recognized in statement of comprehensive income

Past service costs and interest
Current service costs and interest
Service costs
Interest
Total

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
1,624,624.75
1,610,057.67
205,068.10
1,815,125.77

1,059,861.00
195,721.00
2,880,206.75

Principal actuarial assumptions in the estimates based on the actuarial principles
Percentage
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
Discount rate
2.29 - 2.33
2.29 - 2.33
Salary increase rate
7.00
7.00
Employee turnover rate
Less than 25 years
11.46
11.46
Age 25 - 29 years
8.60
8.60
Age 30 - 34 years
5.73
5.73
Age 35 - 39 years
3.82
3.82
Age 40 - 44 years
2.87
2.87
Age 45 - 49 years
1.91
1.91
Age 50 - 60 years
0.96
0.96
Disability rate
Included of
Included of
mortality rate
mortality rate
Disability rate
105.00 of Thai
105.00 of Thai
mortality table 2017 mortality table 2017
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สิน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

20. รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

รายได้จากการให้บริ การ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
งานรับจ้างบริ ษทั ร่ วมทุน
งานสนับสนุนเทคนิคบริ ษทั ร่ วมทุน
รวมรายได้จากการให้บริ การ
21. ต้ นทุนกำรให้ บริกำร
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

งานรับจ้างบริ ษทั ร่ วมทุน
รวมต้นทุนการให้บริ การ
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(806,696.74)
896,421.25

(706,335.38)
787,050.52

1,900,706.69
(1,571,983.62)

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

(681,876.94)
756,353.47

(556,777.21)
615,394.13
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Sensitivity analysis
The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the
employee benefit obligations as at December 31, 2021 and 2020, are summarized below:

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

20. REVENUE FROM SERVICES
This account consisted of:
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,931,251.44
1,520,810.55
10,452,061.99

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

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
9,165,101.86
2,220,999.16
9,165,101.86
2,220,999.16

Revenue from services - related party (Note 4)
Nam Ngiep 1 Power Company Limited
Management services agreement
Associate technical support services
Total revenue from services
21. COST OF SERVICES
This account consisted of:

Associate management service expenses
Total cost of services

Baht
Financial statements in which the equity method
is applied/ Separate financial statements
2021
2020
(806,696.74)
896,421.25

(706,335.38)
787,050.52

1,900,706.69
(1,571,983.62)

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

(681,876.94)
756,353.47

(556,777.21)
615,394.13

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
8,931,251.44
1,520,810.55
10,452,061.99

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

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
9,165,101.86
2,220,999.16
9,165,101.86
2,220,999.16
ANNUAL REPORT 2021

167

งบการเงิิน
22. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
กฟผ.
งานบริ การบริ ษทั
ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
ค่าจ้างที่ปรึ กษา - โครงการไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1
ค่าจ้างอื่นๆ - โครงการไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1
ค่าจ้างที่ปรึ กษา - โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ค่าจ้างบริ การ - โครงการไฟฟ้าพลังน้ าน้ างึม 3
ค่าจ้างอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ
ค่าบริ หารงานบริ ษทั ร่ วมทุน/ในเครื อ
ค่าจ้างอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางคณะกรรมการบริ ษทั
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
23. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
9,506,065.70
2,105,760.00
217,907.18
1,565,410.00
852,535.88
981,190.00
87,851.50
15,316,720.26
98,083,166.25
32,093,399.20
645,868.11
5,244,316.14
36,050.00
21,222,990.58
172,642,510.54

9,686,956.01
387,126.00
4,429,800.00
256,158.00
100,055.14
14,860,095.15
96,439,880.92
20,493,176.85
1,327,204.39
5,219,640.43
17,181,893.52
155,521,891.26

22. ADMINISTRATIVE EXPENSES
This account consisted of:

Administrative expenses - related party (Note 4)
EGAT
Administrative expenses - related party
Car rental for executives
Consultant fees - Quang Tri 1 Thermal Power Project
Other service fees - Quang Tri 1 Thermal Power Project
Consultant fees - Solar Power Project
Service fees for supporting and analyzing coal data
Other service fees
Other expenses
Employee expenses
Project development expenses
Associate administrative expenses
Other service fees
Committee travelling expenses
Others
Total administrative expenses
23. EXPENSES BY NATURE
This account consisted of:

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
98,171,017.75
96,827,006.92
15,731,571.84
15,006,651.58
35,982,476.38
25,179,134.85
2,619,978.56
1,287,345.44
29,302,567.87
19,442,751.63
181,807,612.40 157,742,890.42
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Employee expenses
Outsourcing costs
Project development expenses
Depreciation and amortization
Other expenses
Total expenses by nature

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
9,506,065.70
2,105,760.00
217,907.18
1,565,410.00
852,535.88
981,190.00
87,851.50
15,316,720.26
98,083,166.25
32,093,399.20
645,868.11
5,244,316.14
36,050.00
21,222,990.58
172,642,510.54

9,686,956.01
387,126.00
4,429,800.00
256,158.00
100,055.14
14,860,095.15
96,439,880.92
20,493,176.85
1,327,204.39
5,219,640.43
17,181,893.52
155,521,891.26

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
98,171,017.75
96,827,006.92
15,731,571.84
15,006,651.58
35,982,476.38
25,179,134.85
2,619,978.56
1,287,345.44
29,302,567.87
19,442,751.63
181,807,612.40 157,742,890.42
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24. ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
24.1 ส่ ว นประกอบหลัก ของค่า ใช้จ่า ยภาษีเ งิน ได้สาหรับ ปี สิ ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563
ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและ
ที่กลับรายการ
รวม
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

205,370,214.06

73,831,757.93

(385,733.35)
204,984,480.71

(581,391.91)
73,250,366.02
91,732.31
91,732.31

-

24.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกาไรทางภาษีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีสาหรับปี
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามา
หักในการคานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่าย
ในการคานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อกาไรที่ไม่ตอ้ ง
นามาคานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่หกั เป็ นรายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี
- ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วม
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

170 รายงานประจำ�ปี 2564

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563
2564
2563
1,758,542,554.83 143,373,800.69 997,750,744.33 345,938,562.36
20
20
20
20
351,708,570.97
28,674,760.14 199,550,148.87
69,187,712.47

6,002,350.22

4,197,038.02

6,002,350.22

4,197,038.02

(568,018.38)
(375,267,173.50)
223,108,811.40
(146,724,030.26)
204,984,480.71

(134,384.47)
(41,434,256.04)
81,947,208.37
44,575,605.88
73,250,366.02

(568,018.38)
5,434,331.84
204,984,480.71

(134,384.47)
4,062,653.55
73,250,366.02
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24. INCOME TAX EXPENSES
24.1 Major components of income tax expenses for the years ended December 31, 2021 and 2020
consisted of:

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

Baht
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020

205,370,214.06

73,831,757.93

(385,733.35)
204,984,480.71

(581,391.91)
73,250,366.02

-

91,732.31
91,732.31

24.2 The reconciliation between the accounting profit and income tax for the years ended December 31,
2021 and 2020 are as follows:

Accounting profit for the year
The applicable tax rate (%)
Income tax expense at the applicable tax rate
Reconciliation items:
Tax effect of expenses that are not deductible in
determining tax profit:
- Expenses not allowed as expenses in
determining taxable profit
Tax effect of income or profit that are not
required in determining taxable profit:
- Expenses allowed as expenses in
determining tax able
- Share of profit from investment in associated
- Dividend income from associated
Total reconciliation items
Total income tax expenses

Financial statements in which
the equity method is applied
2021
2020
1,758,542,554.83
143,373,800.69
20
20
351,708,510.97
28,674,760.14

Baht

Separate financial statements
2021
997,750,744.33
20
199,550,148.87

2020
345,938,562.36
20
69,187,712.47

6,002,350.22

4,197,038.02

6,002,350.22

4,197,038.02

(568,018.38)
(375,267,173.50)
223,108,811.40
(146,724,030.26)
204,984,480.71

(134,384.47)
(41,434,256.04)
81,947,208.37
44,575,605.88
73,250,366.02

(568,018.38)
5,434,331.84
204,984,480.71

(134,384.47)
4,062,653.55
73,250,366.02
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24.3 การกระทบยอดระหว่า งอัตราภาษี ที่ แท้จริ ง ถัวเฉลี่ ย และอัต ราภาษี ที่ ใ ช้ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชี ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563
จานวนภาษี
อัตราภาษี
จานวนภาษี
อัตราภาษี
(บาท)
(ร้อยละ)
(บาท)
(ร้อยละ)
1,758,542,554.83
143,373,800.69
351,708,510.97
20.00 28,674,760.14
20.00
(146,724,030.26)
(8.34) 44,575,605.88
31.09
204,984,480.71
11.66 73,250,366.02
51.09
2564

กาไรทางบัญชี ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(บาท)
997,750,744.33
199,550,148.87
5,434,331.84
204,984,480.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20.00
0.54
20.54

2563

จานวนภาษี
(บาท)
345,938,562.36
69,187,712.47
4,062,653.55
73,250,366.02

25. กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวมกาไร
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563
กาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ (บาท) 1,553,558,074.12
70,123,434.67
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
1,219,740,000
1,219,740,000
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)
1.27
0.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
792,766,263.62
272,688,196.34
1,219,740,000
1,219,740,000
0.65
0.22

26. เงินปันผลและสำรองตำมกฎหมำย
ปี 2564
ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
มีมติอนุ มตั ิ ใ ห้จ่ายเงิ นปั นผลจากก าไรสุ ทธิ ป ระจาปี 2563 สาหรับหุ ้นสามัญ จานวน 1,219,740,000 หุ ้น
ในอัตราหุ ้นละ 0.0106 บาท เป็ นจานวนเงิน 12.95 ล้านบาท และได้มีการจัดสรรสารองตามกฎหมายเป็ น
จานวนเงิน 13.64 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

172 รายงานประจำ�ปี 2564

24.3 The reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate for the years
ended December 31, 2021 and 2020 are summarized as follows:

Accounting profit before income tax expenses
for the year
Income tax expenses at the applicable tax rate
Reconciliation items
Income tax expenses at the average effective tax rate

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20.00
1.17
21.17
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Accounting profit before income tax expenses
for the year
Income tax expenses at the applicable tax rate
Reconciliation items
Income tax expenses at the average effective tax rate

Financial statements in which the equity method is applied
2021
2020
Tax amount
Tax rate
Tax amount
Tax rate
(Baht)
(%)
(Baht)
(%)

1,758,542,554.83
351,708,510.97
(146,724,030.26)
204,984,480.71

2021
Tax amount
(Baht)
997,750,744.33
199,550,148.87
5,434,331.84
204,984,480.71

20.00
(8.34)
11.66

143,373,800.69
28,674,760.14
44,575,605.88
73,250,366.02

Separate financial statements
Tax rate
(%)
20.00
0.54
20.54

Tax amount
(Baht)

2020

20.00
31.09
51.09

Tax rate
(%)

345,938,562.36
69,187,712.47
4,062,653.55
73,250,366.02

20.00
1.17
21.17

25. BASIC EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year attributable to shareholders
of the Company (excluded other comprehensive) by the weighted average number of ordinary share which
are issued and paid-up during the year.
Financial statements in which
the equity method is applied
2021
2020
Profit for the year attributable to ordinary shareholders (Baht) 1,553,558,074.12
70,123,434.67
Weighted average number of ordinary shares (Shares)
1,219,740,000
1,219,740,000
Basic earnings per share (Baht per share)
1.27
0.06

Separate financial statements
2021
2020
792,766,263.62 272,688,196.34
1,219,740,000
1,219,740,000
0.65
0.22

26. DIVIDEND AND LEGAL RESERVE
Year 2021
At the ordinary shareholders’ meeting for the year 2021 held on April 22, 2021, the shareholders
unanimously approved to pay dividend from the Company operation year 2020 for ordinary shares amount
1,219,740,000 shares with Baht 0.0106 per share, in the amount of Baht 12.95 million and the appropriation
of a legal reserve amount of Baht 13.64 million. The dividends paid on April 30, 2021.
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ปี 2563
ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
มี มติอนุ มตั ิใ ห้จ่ายเงิ นปั นผลจากก าไรสุ ทธิ ป ระจาปี 2562 สาหรับหุ ้นสามัญ จานวน 1,219,740,000 หุ ้น
ในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท เป็ นจานวนเงิ น 12.20 ล้านบาท และได้มีการจัดสรรสารองตามกฎหมายเป็ น
จานวนเงิน 15.92 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2563
27. บันทึกควำมเข้ ำใจ (Memorandum of Understanding : MOU) และบันทึกข้ อตกลง (Memorandum
of Agreement : MOA)
27.1 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยี
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 2 ฝ่ ายระหว่าง กฟผ. และ
Sinohydro Corporation Limited (SINOHYDRO) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่จะร่ วมมือกันพัฒนาลงทุนและบริ หารโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 กฟผ. ได้จดั ตั้งบริ ษทั โดย กฟผ. เป็ นผูถ้ ือหุ น้ และมีหนังสื อขอ
ความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานเพื่อให้บริ ษทั เป็ นผูด้ าเนิ นการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยี
สื บต่อจาก กฟผ. และกระทรวงพลังงานเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
ต่อมาผูร้ ่ วมพัฒนาทั้งสองฝ่ ายได้ต่ออายุบนั ทึกความเข้าใจดังกล่าวออกไป 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ฉบับที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2551 และฉบับที่ 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ซึ่ งฉบับ
สุ ดท้าย มีอายุ 2 ปี นับจากวันลงนาม และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริ ษทั จึงได้มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจฉบับที่ 4 กับ SINOHYDRO เพื่อต่ออายุบนั ทึกความเข้าใจฉบับเดิมออกไปอีกจนถึงมีการทา
สัญญา Joint Venture Agreement รวมทั้งมีการแก้ไขเงื่อนไขบางประการในการบันทึกความเข้าใจ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 บริ ษทั ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) 4 ฝ่ าย กับ
1. Department of Hydropower Planning Ministry of Electric Power No. (1), the Union of
Myanmar (DHPP)
2. Sinohydro Corporation Limited, the People’s Republic of China (SINOHYDRO)
3. International Group of Entrepreneur Company Limited, the Union of Myanmar (IGOEC)
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อร่ วมศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการลงทุนพัฒนาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยี
ในปั จจุบนั ยังคงมีการขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยบริ เวณที่ต้ งั โครงการ ฝ่ ายบริ หารจึงชะลอการ
พัฒนาโครงการไปก่อน
27.2 การลงนามบันทึ ก ความเข้า ใจเพื่ อ ร่ ว มกัน พัฒ นาโครงการ (Joint Development Memorandum of
Understanding : JD - MOU) โครงการไฟฟ้าพลังน้ าสาละวินตอนบน (มายตง)
เมื่ อวันที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2553 บริ ษ ทั ได้ร่วมลงนามบันทึ ก ความเข้า ใจเพื่อร่ วมกันพัฒนา
โครงการ 3 ฝ่ ายกับ
1. China Three Gorges Corporation (CTGC)

174 รายงานประจำ�ปี 2564
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Year 2020
At the ordinary shareholders’ meeting for the year 2020 held on April 20, 2020, the shareholders
unanimously approved to pay dividend from the Company operation year 2019 for ordinary shares amount
1,219,740,000 shares with Baht 0.01 per share, in the amount of Baht 12.20 million and the appropriation
of a legal reserve amount of Baht 15.92 million. The dividends paid on April 29, 2020.
27. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) AND MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
27.1 MOU and MOA for Hutgyi Hydropower Project
On June 26, 2006, EGAT and Sinohydro Corporation Limited (SINOHYDRO), the People’s
Republic of China signed a bilateral MOU in cooperation with the development of Hutgyi
Hydropower Project in the Republic of the Union of Myanmar.
Later, on December 18, 2007, EGAT has established the Company as a wholly- owned
subsidiary and an investing arm of EGAT. On June 26, 2008, the Ministry of Energy of Thailand
approved EGAT’s letter requesting the transfer of Hutgyi Hydropower Project development from
EGAT to the Company.
Both parties later extended the aforementioned MOU for 3 additional times on April 25, 2007,
March 10, 2008 and December 25, 2008 respectively. The last extension indicated a validity period
for 2 years from the effective date. Then, on December 24, 2010, the 4th MOU extension, with some
modifications in terms and conditions, was signed between the Company and SINOHYDRO which
will be effective until the signing of the Joint Venture Agreement (JVA).
On April 24, 2010, the Company entered into a 4-party MOA with:
1. Department of Hydropower Planning Ministry of Electric Power No. (1), the Union of
Myanmar (DHPP)
2. Sinohydro Corporation Limited, the People’s Republic of China (SINOHYDRO)
3. International Group of Entrepreneur Company Limited, the Union of Myanmar (IGOEC)
The aim is for joint engineering and financial feasibility study for development of the Hutgyi
Hydropower Project.
There are still conflicts among ethnic minorities in the Project areas. Management of the
Company agreed to delay development of this Project.
27.2 Joint Development Memorandum of Understanding (JD-MOU) for Upper Thanlwin (Mong Ton)
Hydropower Project
On November 11, 2010, the Company entered into a Joint Development MOU with
1. China Three Gorges Corporation (CTGC)
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2. International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)
โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อร่ วมกันพัฒนาโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าสาละวิ นตอนบน (มายตง) ที่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่ งบริ ษทั มีหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับสายส่ ง และส่ วนอื่น ๆ ของโครงการ
เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยและการจัดหาเงินทุนในกรณี ที่จาเป็ น รวมทั้งมี
หน้าที่ร่วมกับ CTGC ที่จะรับผิดชอบในเรื่ อง EIA และ O&M
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ทั้งนี้ ผูร้ ่ วมพัฒนาโครงการจะต้องจัดทาและนาส่ ง Feasibility Study ต่อรัฐบาลสหภาพเมียนมา
และหากได้รับความเห็นชอบจึงจะมีการเจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) และจัดตั้งบริ ษทั
ร่ วมทุนต่อไป

2. International Group of Entrepreneurs Company Limited (IGOEC)
The objective of JD-MOU was to jointly develop the Upper Thanlwin (Mong Ton) Hydropower
Project in the Republic of the Union of Myanmar. The Company will be responsible for the
Transmission Line and Power System Study for connection to Thailand’s power grid as well as the
project finance if required. Furthermore, the Company and CTGC shall be responsible for EIA and
O&M for the project.
In order that, all parties of the project’s development shall prepare and submit the feasibility
study report to the government of Republic of the Union of Myanmar and once approved, the parties
will enter into a Memorandum of Agreement (MOA) and establish a Joint Venture Company.

27.3 การลงนามความร่ วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ในประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 มีการลงนาม MOU ระหว่างบริ ษทั กับ People’s Committee of Quang
Tri Province (PCQT) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบันทึกความเข้าใจและกาหนดกรอบระหว่างทั้งสองฝ่ าย
ในการร่ วมมื อศึกษาแลกเปลี่ ยนข้อมูลความรู ้ ในการวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้เชิ งพาณิ ชย์ การเงิ น
เทคนิค และสิ่ งแวดล้อมในการที่บริ ษทั จะเข้าร่ วมพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั ทั้งสองฝ่ าย
หากมีความเป็ นไปได้และข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลเวียดนาม PCQT จะร่ วมมือกับ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุ นให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นการใน
ขั้นตอนต่อไปได้
เพื่อบรรลุวตั ถุ ประสงค์ดงั กล่าว บริ ษทั รับผิดชอบในการดาเนิ นการสารวจ ศึกษาความเหมาะสม
ประเมินความเป็ นไปได้ในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการ และส่ งมอบรายงานเพื่อยื่นความประสงค์
ในการดาเนินโครงการแก่ PCQT, Ministry of Industry and Trade, Government of Vietnam (MOIT)
ทั้งนี้ แต่ละฝ่ ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนของตัวเอง (Internal Costs) และทั้งสองฝ่ ายเห็นควร
ให้บริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วมทุนที่จดั ตั้งขึ้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (External Costs) โดยวิธีการชาระ
เงินค่าพัฒนาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(External Costs) และสัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้ MOU ฉบับนี้
ต้องได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั
เมื่อวันที่ 12 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลเวียดนามให้เป็ นผูพ้ ฒั นาโครงการ
และดาเนิ นการโครงการตามรู ปแบบ Build - Operate - Transfer (BOT) โดยได้รับการสนับสนุ นจาก
MOIT และ PCQT
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ชะลอการลงนาม MOU ระหว่างบริ ษทั
กับ MOIT เป็ นเวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสัดส่ วนการถือหุน้ ในโครงการ
เมื่ อวันที่ 24 มิ ถุ นายน 2557 บริ ษ ทั ได้ล งนาม MOU ร่ วมกับ MOIT ที่ ก รุ งฮานอย ประเทศ
เวีย ดนาม ซึ่ ง เป็ นไปตามที่ ก ฎหมายของประเทศเวียดนามกาหนด และเพื่ อก าหนดขอบเขตการ
ดาเนิ นการโครงการ ระหว่าง MOIT และบริ ษทั ต่อมาบริ ษทั ได้ลงนาม MOU ฉบับใหม่เพื่อขยาย
ระยะเวลา MOU ฉบับเดิม ในวันที่ 6 มีนาคม 2560

27.3 MOU for Cooperation in the Development of Quang Tri 1 Thermal Power Project, Vietnam
On December 8, 2011, an MOU was signed between the Company and People’s Committee
of Quang Tri Province (PCQT) to set a scope of feasibility study regarding the commercial, financial,
technical and environmental aspects in the joint cooperation for mutual benefits. If the project is
feasible and Government of Vietnam approves this project, PCQT would cooperate with related
ministries in supporting the Company for further processes.
To support this project, the Company is responsible for conducting survey and feasibility
studies to develop the project in order to submit the project proposal to PCQT, Ministry of Industry
and Trade (MOIT), and Government of Vietnam.
Each party will bear its own internal costs and both parties have agreed that the external costs
will be ultimately borne by a new established Joint Venture Company. The method of project
development cost reimbursement and external costs payment as well as related agreements under
this MOU shall be approved by the Company.
On August 12, 2013, the Company was approved by the Vietnamese government to be the
project developer. The project shall be operated in a form of Build - Operate - Transfer (BOT) with
the support from MOIT and PCQT.
On December 17, 2013, the Company’s Board of Directors had resolution to delay the signing
of MOU between the Company and MOIT for about 6 months to find solutions for proportion of
project equity.
On June 24, 2014, MOU between the Company and MOIT was signed in Hanoi, Vietnam to
specify scope in developing the project between MOIT and the Company; which is in accordance
with promulgated Vietnamese law. On March 6, 2017, the Company signed a new MOU with MOIT
for extend the terms to replace the original MOU which expired.
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เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ได้ลงนามสัญญาจ้าง Power Engineering Consulting Joint
Stock Company 2 (PECC2) เพื่อจัดทารายงานศึกษาความเหมาะสมและรายงานศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม (Feasibility Study and Environmental Impact Assessment Report (F/S & EIA)) เพื่อเสนอ
รัฐบาลเวียดนาม โดยในรายงานดังกล่าวใช้เทคโนโลยี Supercritical (SC) ซึ่ งในวันที่ 8 ตุลาคม 2558
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment หรื อ
MONRE) ได้อนุมตั ิรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม (EIA) ส่ วนรายงานศึกษาความเหมาะสม
(F/S) อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ MOIT และยังไม่ได้รับอนุมตั ิ
ต่อมาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 The Organisation for Economic Co - operation and Development
(OECD) ได้ป ระกาศเกี่ ย วกับ นโยบายการให้ กู้เ งิ น ของ Export - Credit Agency (ECA) ส าหรั บ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิ น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1
คือ เกณฑ์ในการปล่อยเงิ นกูข้ อง ECA สาหรับโครงการที่มีกาลังผลิ ตมากกว่า 500 MW ขึ้นไปให้
เลือกใช้เทคโนโลยี Ultra - Supercritical (USC) จากเดิมที่กาหนดให้สามารถใช้เทคโนโลยี SC ได้
บริ ษทั จึงต้องแก้ไขรายงานศึกษาความเหมาะสม (F/S) และรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
(EIA) โดยเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจาก SC เป็ น USC เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้กูเ้ งินของ
ECA โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 MONRE ได้อนุมตั ิรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมฉบับ
ที่แก้ไขเทคโนโลยีจาก SC เป็ น USC และในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 MOIT อนุมตั ิรายงานศึกษาความ
เหมาะสมฉบับที่แก้ไขเทคโนโลยีจาก SC เป็ น USC
เมื่ อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 บริ ษ ทั ได้ล งนาม MOU ร่ วมกับ PCQT ที่ จงั หวัดกวางจิ เพื่ อ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์และกาหนดขอบเขตการดาเนินการโครงการระหว่าง PCQT และบริ ษทั
เมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริ ษ ัทได้ลงนาม MOU กับ บริ ษ ัท ผลิ ตไฟฟ้ า จ ากัด (มหาชน)
(EGCO) เพื่อเป็ นผูร้ ่ วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 อย่างเป็ นทางการ โดยมีสัดส่ วน
การถือหุ น้ ในโครงการของผูร้ ่ วมทุน ร้อยละ 30
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้ลงนาม Joint Development Agreement (JDA) กับ EGCO
และ Kyushu Electric Power Co., Inc. (KYUSHU) เพื่อร่ วมกันลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังความร้อนกวางจิ 1 โดยมีสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 40 : 30 : 30 ตามลาดับ ซึ่งในการลงนาม JDA
นี้ มีผลทาให้ MOU ที่บริ ษทั ได้ลงนามไว้กบั EGCO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สิ้ นสุ ดลง นอกจากนี้
บริ ษทั ได้ลงนาม MOU เพิ่มเติมจานวน 2 ฉบับกับ EGCO และ KYUSHU บริ ษทั ละ 1 ฉบับ เพื่อกาหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน JDA
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 KYUSHU ได้ส่งจดหมายแจ้งการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดย
โอนย้า ยงานพัฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า พลัง ความร้ อ นกวางจิ 1 ไปยัง Kyuden International
Corporation (KYUDEN) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน ต่ อ มาที่ ป ระชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้ยตุ ิการดาเนินงานร่ วมกับ KYUDEN ตั้งแต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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On July 1, 2014, the Company and Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2
(PECC2) had signed on the service agreement to prepare Feasibility Study and Environmental
Impact Assessment Report (F/S & EIA), in which the Supercritical (SC) technology was used, for
submitting to the Vietnamese government. On October 8, 2015, Ministry of Natural Resources and
Environment (MONRE) approved the Environmental Impact Assessment Report (EIA), while the
Feasibility Study Report (F/S) is still under the reviewed of MOIT for approval.
On November 27, 2015, the Organization for Economic Co- operation and Development
(OECD) announced the financing policy of the Export-Credit Agency (ECA) for the coal-fired
power plants project which had an impact on Quang Tri 1 Thermal Power Project, ECA’s criteria
for financing the project with capacity larger than 500 MW shall use the Ultra-Supercritical (USC)
technology, which differ from the past criteria that allowed to use the Supercritical (SC) technology.
For this reason, the Company had to adjust the F/S & EIA, which had been conducted based on SC
technology, to USC technology to be conform to ECA’s new financing policy. On October 14, 2016,
the adjusted EIA was approved by MONRE. Subsequently, the adjusted F/S was approved by MOIT
on December 7, 2016.
On July 11, 2014, MOU between the Company and PCQT in Quang Tri province was signed
to strengthen relationship and specific scope in developing project between PCQT and the Company.
On December 28, 2015, MOU between the Company and Electricity Generating Public
Company Limited (EGCO) was signed for cooperation in the development of Quang Tri 1 Thermal
Power Project which EGCO has 30 percent of shareholder.
On June 10, 2016, Joint Development Agreement (JDA) between the Company, EGCO and
Kyushu Electric Power Co., Inc. (KYUSHU) was signed for cooperation in development of Quang
Tri 1 Thermal Power Project in with shareholdings proportion of 40 : 30 : 30, respectively. Signing
of the JDA resulted in the termination of the previous MOU with EGCO on December 28, 2015.
Two addition MOUs were also signed, one between EGCO and the Company and another between
KYUSHU and the Company, in order to specify other substantial terms and conditions that are not
indicated in JDA.
On March 28, 2017, KYUSHU had sent organization reform notice to the Company which
Quang Tri 1Thermal Power Project development had transfer to Kyuden International Corporation
(KYUDEN) to strengthen and improve the efficiency of operations. Later on, the meeting dated
February 19, 2020, it had a resolution to cease the operation with KYUDEN from February 21, 2020.
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เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 บริ ษทั ได้จดั ทาสัญญาร่ วมทุนฉบับใหม่ร่วมกับ EGCO และ Ratch
Group Public Company Limited (RATCH) โดยมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นร้ อยละ 40 : 30 : 30 ตามลาดับ
ซึ่ งในการลงนาม JDA นี้ มีผลทาให้ MOU ที่บริ ษทั ได้ลงนามไว้กบั EGCO เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2559 สิ้ นสุ ดลง นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ลงนาม MOU เพิ่มเติมจานวน 2 ฉบับกับ EGCO และ RATCH
บริ ษทั ละ 1 ฉบับ เพื่อกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน JDA

On September 16, 2020, the Company had prepared the new joint venture agreement
with EGCO and Ratch Group Public Company Limited (RATCH) with shareholding at 40 : 30 : 30,
respectively. The signing of JDA had caused the MOU that the Company signed with EGCO on
June 10, 2016 to be finalized. In addition, the Company had signed the 2 additional MOU with
EGCO and RATCH to define the additional conditions from the specified in JDA.

27.4 การลงนามบันทึ กความเข้าใจเพื่ อร่ วมกันพัฒนาโครงการ (Memorandum of Understanding : MOU)
โครงการไฟฟ้าพลังน้ าน้ างึม 3
โครงการไฟฟ้าพลังน้ าน้ างึม 3 ถือหุน้ ทั้งหมดโดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ซึ่ งต่อมา EDL
ได้ปรับแผนการพัฒนาโครงการและได้ม อบสิ ทธิ์ ให้กบั Chaleun Sekong Group Co., Ltd. (CSG)
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อเข้าร่ วมพัฒนา ลงทุน และแสวงหาผูร้ ่ วมลงทุนโครงการที่เหมาะสม
(Strategic Investor) และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริ ษทั ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
กับ CSG โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมกันพัฒนา และลงทุนในโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าน้ างึม 3 ต่อมา
ในวันที่ 29 มิถุนายน และ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพิ่มเติม (Amendment
of MOU) เพื่อขยายระยะเวลาร่ วมมือทั้งสองฝ่ าย โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ทาง EDL และ
CSG/CSE ได้บรรลุสัญญาซื้ อขายหุ ้น (Share Purchase Agreement: SPA) ของบริ ษทั น้ างึม 3 พาวเวอร์
จากัด (NNG3) ซึ่ งหากบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิการซื้ อขายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วจะครอง
หุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 25
ปั จจุบนั ผูร้ ่ วมพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ าน้ างึม 3 ได้บรรลุการเจรจา (ร่ าง) บันทึกความเข้าใจ
การรั บซื้ อไฟฟ้ าระหว่างผูร้ ั บซื้ อและผูข้ าย (Tariff MOU) เรี ยบร้ อยแล้วโดยได้รับการอนุ มตั ิ จาก
คณะอนุ ก รรมการประสานความร่ วมมื อด้า นพลัง งานไฟฟ้ า ระหว่า งไทยกับ ประเทศเพื่ อ นบ้า น
(S-ECTN) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และผ่านการพิจารณาจากสานักงานอัยการสู งสุ ดเมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2564 ตามลาดับ โดย กฟผ. ได้เสนอทั้ง (ร่ าง) Tariff MOU ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และการ
ขออนุมตั ิลงทุนในโครงการไปยังกระทรวงพลังงานเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมพิจารณาในปลายปี 2564
นอกจากนี้ ผูร้ ่ วมพัฒนาโครงการอยูร่ ะหว่างการเจรจาสัญญาหลักต่างๆ ที่ใช้ในการลงทุน อาทิ
สัญญาสัมปทาน (Concession Agreement : CA) สัญญาร่ วมทุน (Share Holder Agreement : SHA) เพื่อ
เสนอขอความเห็ นชอบจากสานักงานอัยการสู งสุ ด รวมถึงสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. และ
สัญญา Refinancing กับ Potential Lenders ที่ได้เสนอ Letter of Intent (LOI) ร่ วมกัน เป็ นต้น
อนึ่ง โครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วมากกว่าร้อยละ 79 และคาดว่าจะก่อสร้ าง
แล้วเสร็ จพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายในปี 2566

27.4 MOU for Cooperation in the Development of Hydro Power Project Nam Ngum 3
Hydro Power Project Nam Ngum 3 is owned by Electricite du Laos (EDL). Later, in July
2017, EDL has granted the development right to Chaleun Sekong Group Co., Ltd. (CSG) for
cooperation in the development, investment and seeking for Strategic Investor.
On September 22, 2017, the Company has signed in MOU with CSG with the objective to
jointly develop, and invest in Nam Ngum 3 Hydropower Project. Later on June 29, and December
14, 2018, it has signed the amendment of MOU to extend both parties cooperation period. On July
16, 2019, EDL and CSG/CSE have reached the Share Purchase Agreement: SPA of Nam Ngum 3
Power Co., Ltd. (NNG3). If the Company has been approved for trading from all related departments,
it will have 25% shareholding.
At present, the co- developers of the Nam Ngum 3 Hydropower Project have successfully
negotiated (drafted) a Memorandum of Understanding on the purchase of electricity between buyers
and sellers (Tariff MOU), which has been approved by the Coordinating Sub-Committee on Electricity
Power between Thailand and neighboring countries (S-ECTN) on January 21, 2021. It was considered
by the Office of the Attorney General on March 8, 2021, respectively. EGAT had proposed both
approved (draft) Tariff MOUs and the approval of investment in the project had been sent to the
Ministry of Energy. It is currently under consideration by the National Energy Policy Council (NEPC)
which is expected to hold a meeting in late 2021.
In addition, the co-developers were in the process of negotiating various major agreements used
in investments such as Concession Agreement: CA, Share Holder Agreement: SHA to seek approval
from the Office of the Attorney General including the Power Purchase Agreement (PPA) with
EGAT and the Refinancing Agreement with Potential Lenders that jointly proposed a Letter of Intent
(LOI), etc.
The project has more than 79% of construction progress and is expected to be complete and
ready to supply electricity by 2023.

28. สิ นทรัพย์ทอี่ ำจเกิดขึน้
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นก่อนได้รับการอนุ มตั ิหลักการใน
การลงทุนโครงการจากกระทรวงพลังงาน

28. CONTINGENT ASEETS
Contingent assets were project development expenses incurred prior to approval of the project
investment principle from the Ministry of Energy.
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28.1 การรับเงินสาหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการศึกษา EIA โครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยี ภายใต้วงเงินงบประมาณ 4.52 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 150.28 ล้านบาท (ใช้
อัตราแลกเปลี่ ยนซื้ อ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จานวน 1 เหรี ยญสหรัฐ เท่ากับ 33.2469 บาท) จาก
Project Company

28.1 Receiving money for the payment of engineering feasibility studies and EIA studies for the Hutgyi
Hydropower Project under the budget of USD 4.52 million or approximately Baht 150.28 million
(using the exchange rate as at December 30, 2021, 1 USD = Baht 33.2469) from Project Company.

การรับเงินสาหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจาก Management
Committee ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยี ซึ่งสามารถเรี ยกชาระจาก Project Company ได้ในภายหลัง
เมื่อมีการจัดตั้ง Project Company ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวนเงิน 49.52 ล้านบาท (ประมาณ
1.49 ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
จากการประชุม ระหว่าง กฟผ. กับ SINOHYDRO ซึ่งเป็ นผูร้ ่ วมทุน ระหว่างวันที่ 2 - 10 สิ งหาคม
2549 โดยทั้ง สองฝ่ ายแบ่ง ความรั บ ผิดชอบในการพัฒนาโครงการร่ วมกัน รวมทั้ง ค่า ใช้จ่า ยที่ จะ
เกิ ดขึ้นจากงานในความรับผิดชอบนั้น สามารถเรี ยกชาระจาก Project Company ได้ในภายหลังการ
จัดตั้ง Project Company และต่อมากระทรวงพลังงานให้ความเห็ นชอบให้บริ ษทั เป็ นผูด้ าเนิ นการ
โครงการสื บต่อจาก กฟผ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551

Receiving money for project development costs approved by the Management Committee of
Hutgyi Hydropower Project which could be paid from the Project Company later when the Project
Company was established as at December 31, 2021, amounting to Baht 49.52 million (approximately
USD 1.49 million).
From the meeting between EGAT and SINOHYDRO, a joint venture, between August 2 - 10,
2006, both parties shared the responsibility for project development together including the expenses
that would be incurred from the work in that responsibility could be paid from the Project Company
after the establishment of the Project Company and the Ministry of Energy approved the Company to
be the successor project operator from EGAT on June 26, 2008.

28.2 การรับเงิ นสาหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการที่ ได้รับการเห็ นชอบจาก Management
Committee ของโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าสาละวินตอนบน (มายตง) ซึ่ งสามารถเรี ยกชาระจาก Project
Company ได้ในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง Project Company ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงิ น
30.66 ล้านบาท (ประมาณ 0.92 ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
ตามบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 บริ ษทั ได้ร่วมลงนามเพื่อร่ วมกันพัฒนา
โครงการ 3 ฝ่ ายตกลงแบ่งความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการร่ วมกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
จากงานในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย ซึ่ งสามารถเรี ยกชาระจาก Project Company ได้ในภายหลัง
เมื่อมีการจัดตั้ง Project Company ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.2

28.2 Receiving money for project development costs approved by the Management Committee of the
Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton) which could be paid from the Project Company
later when the Project Company was established as at December 31, 2021, amounting to Baht 30.66
million (approximately USD 0.92 million).
According to the Memorandum of Understanding dated November 11, 2010, the Company
had signed the agreement to jointly develop the project. The three parties agreed to share the
responsibility for the project development together including the expenses that will be incurred from
the work under the responsibility of each party which could be paid from the Project Company later
when the Project Company was established as described in Note 27.2 to the financial statements.

28.3 การรั บเงิ นส าหรั บการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนกวางจิ 1 ใน
ประเทศเวีย ดนามที่ ผ่า นการตรวจสอบโดยบริ ษ ัท บัญชี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดับ สากลและ Ministry of
Industry and Trade (MOIT) ยอมรับตามเงื่ อนไขของสัญญา Build - Operate - Transfer (BOT) จะถื อ
เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนราคาโครงการ (Project’s investment capital) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ น
จานวนเงิน 77.01 ล้านบาท หรื อประมาณ 2.32 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และค่า Premium จากผูร้ ่ วมทุน ซึ่ ง
สามารถจะได้รับชาระในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง Project Company

28.3 Receiving money for the development of the Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project in Vietnam
audited by an internationally reputable accounting firm and the Ministry of Industry and Trade
(MOIT) accepted on the terms of Build - Operate - Transfer (BOT) agreement will be considered as
part of the project's investment capital as at December 31, 2021 in the amount of Baht 77.01 million
or approximately USD 2.32 million and premium fee from the joint venture that could be paid later
when the Project Company is established.

29. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

182 รายงานประจำ�ปี 2564

29. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
As at December 31, 2021, the Company has commitments and contingent liabilities as follow:
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29.1 บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยี เป็ นค่าใช้จ่ายก่อนมีการจัดตั้งบริ ษทั
เป็ นจานวนเงิน 80.86 ล้านบาท โดยให้บริ ษทั คืนเงินให้ กฟผ. เมื่อมีการจัดตั้ง Project Company และ
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังมีการจัดตั้ง Project Company โดยให้ชาระเมื่อบริ ษทั มีความพร้อม
ในการจ่ายเงิน
29.2 สัญญาซื้อจ้าง
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่สาคัญ จานวน 7 สัญญา จานวนเงินคงเหลือที่ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเป็ นจานวนเงิน 203.85 ล้านบาท ดังนี้
29.2.1 สัญญาจ้างที่ปรึ กษาสกุลเงินบาท จานวน 2 สัญญา วงเงินตามสัญญา 108.18 ล้านบาท
จานวนเงินคงเหลือตามสัญญา 88.36 ล้านบาท
29.2.2 สัญญาจ้างที่ปรึ กษาสกุลเงิ นตราต่างประเทศ จานวน 4 สัญญา โดยเป็ นสัญญาสกุลเงิ น
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาจานวน 4 สัญญา วงเงินตามสัญญา 3.818 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
จานวนเงินคงเหลือตามสัญญา 3.210 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อ 107.82 ล้านบาท
(ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนขาย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จานวน 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เท่ากับ 33.5929 บาท)
29.2.3 สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานของบริ ษ ทั สกุ ล เงิ นบาท จานวน 1 สัญญา
วงเงินตามสัญญา 21.87 ล้านบาท จานวนเงินคงเหลือตามสัญญา 7.67 ล้านบาท
29.3 หลักประกันเงินทุน
บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไฟฟ้ าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด ได้วางหลักประกันเงินทุน (Standby
letter of credit : SBLC) ระยะเวลา 1 ปี (สิ้ นสุ ดอายุสัญญาวันที่ 31 สิ งหาคม 2564) ที่ออกโดย Mizuho
Bank, Ltd. Bangkok Branch ให้ก ับ เจ้า หนี้ เงิ นกู้ข องบริ ษ ทั ไฟฟ้ า น้ า เงี้ ย บ 1 จากัด ซึ่ ง เป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขที่ ไ ด้ร ะบุ ใ นสั ญ ญาการสนับ สนุ น ของผูถ้ ื อ หุ ้น (Shareholder Support and Subordination
Deed : SSSD) และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ได้ต่ออายุหลักประกันเงินทุนระยะเวลา 1 ปี
ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 กัน ยายน 2564 ถึ ง วัน ที่ 31 สิ งหาคม 2565 วงเงิ น รวมจ านวน 6.438 ล้ า นเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
29.4 หลักประกันบัญชี
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด ได้วาง
หลักทรัพย์ค้ าประกัน SBLC ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 10 สิ งหาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2565 วงเงิ นรวมจานวน 5.63 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และจานวน 142.67 ล้านบาท ที่ออกโดย
Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch ให้กบั เจ้าหนี้เงินกูข้ องบริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด ซึ่ งเป็ นไป
ตามเงื่ อนไขที่ ไ ด้ระบุ ใ นสัญญาการสนับสนุ น ของผูถ้ ื อหุ ้น SSSD และสัญญาหลัก ประกันบัญ ชี
(Account Agreement : AA)
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29.1 The Company has contingent liabilities associated Hutgyi Hydropower Project, the expenses in the
development project before the establishment of the Project Company in the amount of Baht 80.86
million. The Company must refund to EGAT when the Project Company is established and the
expenses in the development project was able to repay from the Project Company after the
establishment of the Project Company when the company is ready to pay.
29.2 Procurement agreements
The Company has 7 significant procurement agreements with the remaining contract value in
the amount of Baht 203.85 million as follows:
29.2.1 There are 2 consulting service agreement in local currency with the principal contract
value in the amount of Baht 108.18 million and the remaining contract value in the
amount of Baht 88.36 million.
29.2.2 There are 4 consulting service agreements in foreign currencies. The 4 agreements
were made in US dollar with the principal contract value in the amount of USD 3.818
million and the remaining contract value in the amount of USD 3.210 million, or
approximately Baht 107.82 million (using the selling rate as at December 30, 2021
at Baht 33.5929 per USD).
29.2.3 There is a company system development contract in local currency with the principal
contract value in the amount of Baht 21.87 million and the remaining contract value
in the amount of Baht 7.67 million.
29.3 Letter of Credit
The Company, as a shareholder of Nam Ngiep 1 Power Company Limited, has provided the
Standby Letter of Credit ( SBLC) to guarantee the Company’ s equity in Nam Ngiep 1 Power
Company Limited to lender with Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch for 1 year (expired on August
31, 2021), which is in accordance with the conditions specified in the shareholder support and
subordination deed (SSSD). On July 13, 2021, the Company has renewed the SBLC for 1 year
from September 1, 2021 to August 31, 2022 in the amount of USD 6.438 million.
29.4 Account Agreement
On July 13, 2021, the Company as a shareholder of the Company Nam Ngiep 1 Power Co.,
Ltd. had placed collateral for SBLC for a period of 6 months from August 10, 2021 to February 10,
2022, totaling USD 5.63 million and Baht 142.67 million issued by Mizuho Bank, Ltd. Bangkok
Branch to the loan payables of Nam Ngiep 1 Power Co., Ltd., which was in accordance with the
conditions stipulated in the SSSD shareholder support agreement and Account Agreement (AA).
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30. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
30.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ส าคัญของบริ ษ ัท ตามที่ นิ ย ามอยู่ใ นมาตรฐานรายงานทางการเงิ น
ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลู กหนี้ การค้า ลู กหนี้ หมุนเวียนอื่ น สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น หนี้ สินตามสัญญาเช่ าและเจ้าหนี้ กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน สิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินปั นผลค้างรับจากบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่า

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ลอยตัว
คงที่
อัตราดอกเบี้ย
รวม
505,278,057.11
-

592,699,888.87
4,920,737,036.94

1,000.00
78,130.22
44,206,127.43
948,317,985.40
-

1,097,978,945.98
78,130.22
44,206,127.43
948,317,985.40
4,920,737,036.94

5,582,284.24

7,678,253.45
65,686,387.39
-

7,678,253.45
65,686,387.39
5,582,284.24

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ลอยตัว
คงที่
อัตราดอกเบี้ย
รวม
236,889,085.96
-

40,397,006.63
5,595,235,642.67

1,000.00
608,226.00
65,718,566.36
-

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

1,219,424.42

3,836,415.64
35,761,072.40
-

3,836,415.64
35,761,072.40
1,219,424.42
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30. FINANCIAL INSTRUMENTS
30.1 Risk management
The Company's significant financial instruments as defined in the Financial Reporting
Standards consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other current receivables, other
current financial assets, trade payables, other current payables, lease liabilities and payables from
related parties. The Company has the risks with such financial instruments and has the risk
management policy.
Interest rate risk
The Company is exposed to interest rate risk that relates primarily to cash at banks, financial
assets and financial liabilities, the significant financial assets and financial liabilities classified by
types of interest rates were as follows:

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other current receivables
Accrued dividend income from associates
Other current financial assets
Financial liabilities
Trade payables
Other current payables
Lease liabilities

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other current receivables
Other current financial assets
Financial liabilities
Trade payables
Other current payables
Lease liabilities

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at December 31, 2021
Floating
Fixed interest rates
NonTotal
interest rate
interest bearing

505,278,057.11
-

592,699,888.87
4,920,737,036.94

1,000.00
78,130.22
44,206,127.43
948,317,985.40
-

1,097,978,945.98
78,130.22
44,206,127.43
948,317,985.40
4,920,737,036.94

5,582,284.24

7,678,253.45
65,686,387.39
-

7,678,253.45
65,686,387.39
5,582,284.24

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at December 31, 2020
Floating
Fixed interest rates
NonTotal
interest rate
interest bearing
236,889,085.96
-

40,397,006.63
5,595,235,642.67

1,000.00
608,226.00
65,718,566.36
-

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

1,219,424.42

3,836,415.64
35,761,072.40
-

3,836,415.64
35,761,072.40
1,219,424.42
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สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกาหนด (หรื อ
วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) นับจากวันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภายใน 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน
รวม

592,699,888.87
4,920,737,036.94

-

1,943,035.87

0.40 - 0.455
0.35 - 0.70

5,582,284.24

2.24 - 6.275

3,639,248.37

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใน 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน
รวม
40,397,006.63
5,595,235,642.67

-

565,513.67

0.35
0.40 - 2.12

1,219,424.42

6.275

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ทั ไม่ มี ก ารทาสั ญญาซื้ อขายเงิ นตราต่า งประเทศล่ วงหน้า เพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินปั นผลค้างรับจากบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ค่าพัฒนาโครงการรอเรี ยกเก็บ
หนี้สิน
เจ้าหนี้ค่าหุ ้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
สกุลเงิน
(ล้าน)
(ล้าน)
20.13
28.52
129.33
2.31
96.92
4,113.60

1.88

139.22
1.41
96.92
146.50

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หยวนจีน
ดองเวียดนาม

161.50

161.50

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

Financial assets
Cash and cash equivalents
Other current financial assets
Financial liabilities
Lease liabilities

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

40,397,006.63
5,595,235,642.67

653,910.75

Financial assets and financial liabilities that carry fixed interest rates further classified based
on the maturity date (or the repricing date if this occurs before the maturity date). In the statement
of financial position are as follows:

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

592,699,888.87
4,920,737,036.94

อัตราแลกเปลี่ยน
2564
2563
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
33.2469
29.8674
33.2469
33.2469
29.8674
33.2469
29.8674
5.1828
4.5447
0.001457
0.001292
33.5929

30.2068
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Financial assets
Cash and cash equivalents
Other current financial assets
Financial liabilities
Lease liabilities

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at December 31, 2021
Within 12 months
More than
Total
12 months
592,699,888.87
4,920,737,036.94

-

1,943,035.87

3,639,248.37

Interest rate
(% per annum)

592,699,888.87
4,920,737,036.94

0.40 - 0.455
0.35 - 0.70

5,582,284.24

2.24 - 6.275

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at December 31, 2020
Within 12 months
More than
Total
12 months
40,397,006.63
5,595,235,642.67

-

565,513.67

653,910.75

Interest rate
(% per annum)

40,397,006.63
5,595,235,642.67

0.35
0.40 - 2.12

1,219,424.42

6.275

Foreign currency risk
The Company does not enter to any forward foreign exchange contracts for managing for
managing foreign exchange risk.
As at December 31, 2021 and 2020, the Company has assets and liabilities denominated in
foreign currencies as follows:
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements

Assets
Cash and cash equivalents
Accrued dividend income from associates
Other current financial assets
Project development costs - for collection
Liabilities
Share payable - related party

2021
(Million)
20.13
28.52
129.33
2.31
96.92
4,113.60

2020
(Million)
1.88
139.22
1.41
96.92
146.50

Foreign currency

United States Dollar
United States Dollar
United States Dollar
United States Dollar
Chinese Yuan
Vietnamese Dong

161.50

161.50

United States Dollar

Exchange rate
2021
2020
(Baht per foreign currency)
33.2469
29.8674
33.2469
33.2469
29.8674
33.2469
29.8674
5.1828
4.5447
0.001457
0.001292
33.5929

30.2068
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ความเสี่ ยงด้านเครดิต
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี่ ยงนี้
โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้สินเชื่อ
ของบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั มีฐานของลูกค้าเพียงรายเดียวที่เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อจานวนเงินสู งสุ ด
ที่บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าซึ่ งได้หกั ด้วยสารอง
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรื อมี อตั รา
ดอกเบี้ ย ใกล้เคี ย งกับ อัตราดอกเบี้ ยในตลาด บริ ษ ทั จึ ง ประมาณมู ล ค่า ยุติธ รรมของเครื่ องมื อทาง
การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ราคาทุนตัดจาหน่าย
รวม
ราคาทุนตัดจาหน่าย
รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ค่าพัฒนาโครงการเรี ยกเก็บ
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ ค่าหุ ้น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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1,097,978,945.98
78,130.22
44,206,127.43
948,317,985.40
4,920,737,036.94
620,016,488.69
7,631,334,714.66

1,097,978,945.98
78,130.22
44,206,127.43
948,317,985.40
4,920,737,036.94
620,016,488.69
7,631,334,714.66

277,287,092.59
608,226.00
65,718,566.36
5,595,235,642.67
512,180,289.51
6,451,029,817.13

277,287,092.59
608,226.00
65,718,566.36
5,595,235,642.67
512,180,289.51
6,451,029,817.13

7,678,253.45
65,686,387.39
5,582,284.24
5,441,177,781.25
5,520,124,706.33

7,678,253.45
65,686,387.39
5,582,284.24
5,441,177,781.25
5,520,124,706.33

3,836,415.64
35,761,072.40
1,219,424.42
4,878,398,200.00
4,919,215,112.46

3,836,415.64
35,761,072.40
1,219,424.42
4,878,398,200.00
4,919,215,112.46
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Credit risk
The Company exposed to credit risk primarily with respect to trade receivables. Management
has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. In
addition, there were no significant concentrations of credit risk since they has only one customer
base that is a related party. Therefore, the Company is not expected to incur any material losses from
credit the maximum amount a Company may have to lose from credit which is the book value of
trade receivables deducted the allowance for expected credit loss. (if any)
30.2 Fair value of financial instruments
Since some of the financial asset and financial liabilities are short-term in nature or carrying
interest at rates close to the market interest rates, their fair value is not expected to be materially
different from the amounts presented in the statements of financial position
The book values and fair values of financial instrument as at December 31, 2021 and 2020
consisted of:

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other current receivables
Accrued dividend income from associates
Other current financial assets
Project development costs - for collection
Financial liabilities
Trade payables
Other current payables
Lease liabilities
Share payable - related parties

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/Separate financial statements
2021
2020
Amortized cost
Total
Amortized cost
Total
1,097,978,945.98
78,130.22
44,206,127.43
948,317,985.40
4,920,737,036.94
620,016,488.69
7,631,334,714.66

1,097,978,945.98
78,130.22
44,206,127.43
948,317,985.40
4,920,737,036.94
620,016,488.69
7,631,334,714.66

277,287,092.59
608,226.00
65,718,566.36
5,595,235,642.67
512,180,289.51
6,451,029,817.13

277,287,092.59
608,226.00
65,718,566.36
5,595,235,642.67
512,180,289.51
6,451,029,817.13

7,678,253.45
65,686,387.39
5,582,284.24
5,441,177,781.25
5,520,124,706.33

7,678,253.45
65,686,387.39
5,582,284.24
5,441,177,781.25
5,520,124,706.33

3,836,415.64
35,761,072.40
1,219,424.42
4,878,398,200.00
4,919,215,112.46

3,836,415.64
35,761,072.40
1,219,424.42
4,878,398,200.00
4,919,215,112.46
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31. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการงบการเงินของปี 2563 บางรายการได้จดั ประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาไร (ขาดทุน) หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ได้รายงานไว้
การจัดประเภทรายการใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิิ
น
บาท
- 49 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภทใหม่
หลังจัด
เพิ่มขึใ้ นห้(ลดลง)
ประเภทใหม่
2563 บางรายการได้จประเภทใหม่
ดั ประเภทรายการใหม่
สอดคล้องกับการจั
ดประเภท

31. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการงบการเงินของปี
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการบัณญวันชีทีในงวดปั
จจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาไร (ขาดทุน) หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ได้รายงานไว้
่ 31 ธันวาคม 2563
การจัดประเภทรายการใหม่
มีดงั ต่อไปนี้
อุปกรณ์
1,953,525.90
(1,117,677.65)
835,848.25
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

บาท
1,117,677.65
1,117,677.65
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภทใหม่
หลังจัด
ประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ประเภทใหม่

32. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
32.1 เมืงบแสดงฐานะการเงิ
่อวันที่ 6 มกราคม
2565 บริ ษทั ได้ต่ออายุหลักประกันบัญชี (AA) กับ Mizuho Bank. Ltd. เป็ นเวลา
น
6ณเดืวัอนนที่ 31
ตั้งธัแต่
วนั ที2563
่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 สิ งหาคม 2565 วงเงินรวมจานวน 5.53 ล้านเหรี ยญ
นวาคม
สหรัอุฐปอเมริ
กรณ์ กา และจานวนเงิน 128.02 ล้านบาท 1,953,525.90
(1,117,677.65)
835,848.25
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

-

1,117,677.65

1,117,677.65
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31. RECLASSIFICATION
Certain accounts in the 2020 financial statements have been reclassified to conform to the current
year’s classification, without any effect to the previously reported profit (loss) or shareholder’s equity. The
reclassifications are as follow:

Statement of financial position
As at December 31, 2020
Equipment
Right-of-use assets

Baht
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Before
Reclassification
After
Reclassification
Increase (decrease)
Reclassification
1,953,525.90
-

(1,117,677.65)
1,117,677.65

835,848.25
1,117,677.65

32.2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ได้ชาระส่ วนเกินกว่ามูลค่าหุ ้นของเงินลงทุนใน Hou Ju Energy
32. เหตุกำรณ์
ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
Technology
Corporation จานวนเงิน 7.92 ล้านบาท เนื่องจากโครงการสามารถบรรลุเงื่อนไขที่ระบุ
32.1 เมื
่
อ
วั
น
ที
่
6
มกราคม
ไว้ในสัญญาซื้อขายหุ2565
น้ บริ ษทั ได้ต่ออายุหลักประกันบัญชี (AA) กับ Mizuho Bank. Ltd. เป็ นเวลา
6 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 สิ งหาคม 2565 วงเงินรวมจานวน 5.53 ล้านเหรี ยญ
อเมริ กนา และจานวนเงิน 128.02 ล้านบาท
33. กำรอนุสหรั
มัติงฐบกำรเงิ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565
32.2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ได้ชาระส่ วนเกินกว่ามูลค่าหุ ้นของเงินลงทุนใน Hou Ju Energy
Technology Corporation จานวนเงิน 7.92 ล้านบาท เนื่องจากโครงการสามารถบรรลุเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในสัญญาซื้อขายหุน้

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
32.1 On January 6, 2022, the Company renewed the (AA) collateral account with Mizuho Bank. Ltd. for a
period of 6 months from February 10, 2022 to August 10, 2022, totaling USD 5.53 million and
amounted Baht 128.02 million.
32.2 On February 18, 2022, the Company paid a share premium value of investment in Hou Ju Energy
Technology Corporation amounting to Baht 7.92 million because the project was able to meet the
conditions specified in the share purchase agreement.

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of directors on March
10, 2022.

(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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(นายบัณฑิต อัมพรศรี สุภาพ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ค่่าธรรมเนีียมผู้้�สอบบััญชีี
Audit Fee

บริิษัทั ได้้ให้้บริิษัทั สอบบััญชีีธรรมนิิติ จำ
ิ ำ�กัด 
ั เป็็นผู้้�สอบบััญชีีสำำ�หรัับปีีบัญ
ั ชีี 2564 โดยมีีค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่า่ ยดัังนี้้� ค่า่ ธรรมเนีียม
ตรวจสอบบััญชีีสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 เป็็นเงิิน 525,000 บาท และงบการเงิินฉบัับคำำ�แปลภาษาอัังกฤษ  เป็็นเงิิน
35,000 บาท และสำำ�หรัับรายไตรมาส ไตรมาสละ 115,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็็นเงิิน 345,000 บาท รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้น� 905,000 บาท
EGATi’s financial statements are audited by            
Dharmniti Auditing Company Limited. For fiscal year 2021,
audit fees and expenses are THB 905,000 in total,          
comprising THB 525,000 for the annual audit fees,            
THB 35,000 for the English version of financial statement
and THB 345,000 for the review fees of quarterly                 
financial statements for three quarters in total or             
THB 115,000 for each quarter.
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