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พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

พัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุน ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า
และธุรกิจที่ เกี่ยวข้องในต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง 

ความมั่นคงให้ประเทศไทย

สร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่องค์กร 
และ กฟผ.

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืนด้วยหลักธรรม�ภิบ�ลใส่ใจ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ไปลงทุน

Energetic - มีพลัง
Goal-Oriented - มุ่งผลลัพธ์

Accountability - สำ นึกรับผิดชอบ

Trust & Team - เชื่อมั่นในทีม

Integrity - ยึดมั่นคุณธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายการดำ เนินงาน 
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เป้าหมายการดำ เนินงาน เป้าหมายภาพรวมของบริษัทระยะสั้น 1 ปี (ปี 2559)  
ผลประกอบการมีกำ ไร เตรียมองค์กรสู่มาตรฐานสากล  

โดยกำ หนดค่าเป้าหมายไว้ดังนี้

เป้าหมายระยะกลาง 2-5 ปี (ปี 2560- 2563)  
เป็นองค์กรตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายระยะยาว 6-10 ปี (ปี 2564 - 2568) 
เป็นองค์กรชั้นนำ ในระดับอาเซียน

พัฒนาโครงการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการ
ลงทุน/พัฒนาโครงการ ให้ได้ตามเป้าหมาย

เข้าซื้อกิจการให้ได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8

พัฒนาโครงการศักยภาพให้ได้ MOU อย่างน้อย  
1 โครงการในปี 2559 

เป็นองค์กรชั้นนำ ระดับสากลเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ด้านการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์
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บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นตัวแทนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ในการลงทุนโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ
โดยจดทะเบียนบริษัทในเดือนธันวาคม 2550 ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการสำ คัญที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 
โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านของไทย คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) บริษัทลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้านเพราะภารกิจที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศควบคู่ไปกับการเติบโต
ด้านธุรกิจ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของประเทศที่ไปลงทุน

โครงการที่มีความชัดเจนและในอนาคตอันใกล้จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับบริษัทนั้น คือ บริษัท ไฟฟ้า
น้ำ เงี้ยบ 1 จำ กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท KPIC Netherlands B.V. ของประเทศญี่ปุ่น Lao 
Holding State Enterprise (LHSE) ของ สปป.ลาว และบริษัท โดยได้ทำ การลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับ 
กฟผ. และเริ่มดำ เนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2557 สำ หรับในปี 2558 เมื่อเดือน พฤศจิกายน โครงการทำ การ
ก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ แล้วเสร็จและเริ่มก่อสร้างตัวอาคารโรงไฟฟ้าหลัก คาดว่าโครงการจะสามารถเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ได้ตามกำ หนด นอกเหนือจากน้ี งานอพยพโยกย้ายท่ีดำ เนินการตามมาตรฐานของ World Bank มีความ
คืบหน้าเป็นอย่างดี

สำ หรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทพัฒนาและ
ขายไฟฟ้าในประเทศเวียดนามเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัท มีบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้าของเวียดนาม (Ministry of Industry and Trade: MOIT) ในการเริ่มพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนกวางจิ 1 อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2558 บริษัทได้เสนอผลการศึกษา 
ความเหมาะสมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (FS/EIA Report) ของโครงการให้กับ MOIT เมื่อเดือน 
มกราคม 2558 โดย EIA Report ได้รับอนุมัติเมื่อเดือน ตุลาคม 2558 และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข 
FS Report ตามความเห็นของ MOIT

โครงการสำ คัญที่บริษัทได้รับอนุมัติหลักการเพื่อร่วมลงทุนและขอเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ จาก
กระทรวงพลังงานไทย เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2557 นั้นคือ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ สาละวินตอนบน (มายตง) 
สหภาพเมียนมา ซึ่งได้นำ ส่งผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการให้กับรัฐบาลเมียนมาแล้ว และอยู่ระหว่างการแก้ไข
เพ่ิมเติม 

นอกเหนือจากโครงการข้างต้นแล้ว บริษัทยังมองหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตของบริษัท
อย่างยั่งยืน โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาเบื้องต้น และคาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 2559 นี้

ในปี 2558 การดำ เนินงานโดยรวมของบริษัทมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี ในอนาคตอันใกล้บริษัทมั่นใจว่าจะ
สามารถรับรูร้ายไดจ้าก บรษิทั    ไฟฟ้าน้ำ เงีย้บ 1 จำ กดั และสามารถเพิม่การเตบิโตไดจ้ากโครงการตา่งๆ ทีอ่ยูร่ะหวา่ง
การพัฒนา โดยจะนำ มาซึ่งความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย รวมไปถึงความเติบโตของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงต่อไป
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำ นวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวรสา
2. นางสาวนันธิกา
3. นายสืบพงษ์
4. นายชาติชาย

ประธานกรรมการ
  กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 กาญจนสาย
 ทังสุพานิช
 บูรณศิรินทร์
 โรจนรัตนางกูร

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในทำ หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้านการตรวจสอบ และผู้จัดการส่วน 
แผนธุรกิจทำ หน้าที่เลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ระมัดระวัง 
รอบคอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมั่นได้ว่าการตรวจสอบภายในและบริหารความ
เสี่ยงปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐาน โดยด้านการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำ สั่ง นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนด้านการบริหาร
ความเสี่ยงดำ เนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย
จะดำ เนินการให้มั่นใจว่าบริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบายและ
การดำ เนินการเพ่ือให้ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท สอบทานนโยบายและระบบควบคุม
ซึ่งจัดต้ังเพื่อประเมินการบริหาร และการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและรายงานผล 
กำ กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างการกำ หนด
ยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมทุกเดือน รวมท้ังสิ้น 
12 ครั้ง และในการประชุมทุกครั้งจะมีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งยังมีผู้แทนสำ นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการดำ เนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงจะมีการจัดทำ รายงานเสนอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
สรุปสาระสำ คัญของการดำ เนินงานได้ดังนี้
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในปี 2558 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายใน และการกำ กับดูแลที่ดีมีประสิทธิผล รายงานทางการเงินแสดงผลการดำ เนินงานและฐานะ
การเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การดำ เนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง คณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำ คัญต่อผู้บริหารโดยให้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงข้อมูล และให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการกำ กับดูแล โปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับบริษัท

1.

2.

3.

4.

5.

6.

สอบทานรายงานทางการเงิน รายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจำ ปีของบริษัท รวมท้ังผลการดำ เนินงาน 
ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้แทนสำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นที่
สำ คัญและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำ ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ คัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้
สอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยพิจารณากระบวนการดำาเนินการของบริษัทมี
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงรายโครงการ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จัดทำ 
แผนบริหารความเสี่ยง กำ หนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ซึ่งผลการ
ประเมินการควบคุมภายในประจำ ปี 2558 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำ หนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มีความเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน 
ตามมาตรฐาน
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำ เนินการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
อย่างสม่ำ เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การรายงานทางการ
เงินถูกต้อง เชื่อถือได้ และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้คำ ปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ เนินงาน ให้หน่วย
งานมีการติดตามและรายงานความก้าวหน้า มีแผนงานชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยง และมีแผนงานเพื่อลด
ความเสี่ยงให้สามารถดำ เนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำ หนด
พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ ปี 2559 และพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแผนฯปี 2558 พร้อม
ให้คำ แนะนำ ในแนวทางการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ทำ ให้การตรวจสอบมีความเหมาะ
สมยิ่งขึ้น
กำ หนดนโยบายและติดตามการสร้างและพัฒนาระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
ซึ่งเป็นการสะสมองค์ความรู้ของบุคลากรของบริษัท เพื่อถ่ายทอดให้แก่พนักงานของบริษัทรุ่นต่อๆ ไป

(นางสาวรสา กาญจนสาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
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บริษัทพิจารณาโอกาสในการพัฒนาโครงการเพ่ือขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทย จากแผนพัฒนากำาลัง 
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan 2015: PDP2015)  
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
รับทราบเมื่อ 30 มิถุนายน 2558

เมื่อพิจารณาการซื้อไฟฟ้าในปี 2558 - 2569 กฟผ. จะรับซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ จำ นวน 2,543 
เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) 
กับ กฟผ. แล้ว หลังจากนั้น กฟผ. จะมีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จากการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศอีก
ในช่วงปี 2569 – 2579 ปีละ 700 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 7,000 เมกะวัตต์

กำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน 
ณ ธันวาคม 2557

กำลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่  
ในช่วงปี 2558 – 2579

กำลังผลิตของโรงไฟฟ้า
ที่หมดอายุปลดออกจากระบบ
ในช่วงปี 2558 - 2579

รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 

ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2579

กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่  
ในช่วงปี 2558 - 2579

กําลังผลิตไฟฟ้า ปี 2558 - 2579 ตามแผน PDP2015 ฉบับมิถุนายน 2558

57,459 เมกะวัตต์ 

70,335 เมกะวัตต์ 

24,736 เมกะวัตต์ 57,459 เมกะวัตต์37,612 เมกะวัตต์

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและความต้องการการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

บริษัทมุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ท่ี 
ส่งขายพลังงานไฟฟ้าให้ประเทศไทยเป็น 

หลักและลงทุนในกิจการพลังงานเพ่ือขายในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแ ห่งสหภาพ เ มียนมา แล ะ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Cambodia, 
 Laos PDR, Myanmar and Vietnam: 

CLMV) เป็นภารกิจรอง
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รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 

ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2579

โครงการลงทุนของบริษัทสอดคล้องกับแผน PDP ดังกล่าว ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ  และโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งมีที่ตั้งใกล้เคียงกับประเทศไทย เนื่องจากเป็นโครงการที่มีเสถียรภาพด้านราคา 
เชื้อเพลิง และใกล้จุดเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. (กฟผ. รับซื้อไฟฟ้า ณ จุดรับของประเทศไทย) โดยมี
ขอบเขตการลงทุนใน สปป.ลาว และสหภาพเมียนมา และเป็นโครงการรัฐต่อรัฐ (G to G) แนวทางนี้จะตอบ
สนองนโยบายของผู้กำ กับดูแล คือ กฟผ. และกระทรวงพลังงาน

จากความก้าวหน้าในการดำ เนินงาน และความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ และ กฟผ. บริษัทจึงให้ความ
สำ คัญต่อการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำ เงี้ยบ 1 ซึ่งอยู่ในระยะการก่อสร้าง และโครงการไฟฟ้าพลัง 
น้ำ สาละวินตอนบน (มายตง) 7,000 เมกะวัตต์ สำ หรับสัดส่วนกำ ลังผลิตของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ สาละวิน
ตอนบน (มายตง) ส่วนที่ขายให้ไทยนั้น บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ 6,300 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ในปี 2571 รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย คิดเป็น 8.46%

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการที่มี MOU และอยู่ระหว่างการพัฒนา อีก 1 โครงการ คือ โครงการโรง
ไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ประเทศเวียดนาม กำ ลังผลิต 1,200 เมกะวัตต์ สำ หรับโครงการไฟฟ้าพลัง
น้ำ ฮัจยี สหภาพเมียนมา กำ ลังผลิต 1,360 เมกะวัตต์ ได้ชะลอการดำ เนินงานเนื่องจากไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ี
โครงการได้

สำ หรับการหารายได้ในระยะสั้นให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ลดภาระการขาดทุนนั้น บริษัทจะเร่งหาโครงการที่
เหมาะสมเพื่อเข้าซื้อกิจการซึ่งจะทำ ให้มีรายได้ทันทีจากเงินปันผล โดยตั้งเป้าแสวงหาโอกาสการลงทุนในกิจการ
เหมืองถ่านหิน รวมทั้งยังสนับสนุนความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงให้ กฟผ. ซึ่งอยู่ระหว่างดำ เนินโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในประเทศ และรองรับความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ที่บริษัท
ดำ เนินการอยู่อีกทางหนึ่งด้วย โครงการดังกล่าวตั้งเป้าหมายความสำ เร็จภายในปี 2559

การลงทุนในแผนธุรกิจปี 2559-2563

สถานการณ์ไฟฟ้า กับสภาวะเศรษฐกิจไทย
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โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำ เงี้ยบ 1 ตั้งอยู่บนแม่น้ำ เงี้ยบ แขวงบอลิคำ ไซ ตอนกลางของ สปป.ลาว ห่างจาก
เมืองหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 145 กิโลเมตร ขนาดกำ ลังผลิต 289 เมกะวัตต์ 
(กำ ลังผลิตส่วนของบริษัท 86.7 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย เขื่อนหลักซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด มีกำ ลังผลิต 
269 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 1,490 ล้านหน่วย ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบส่งไฟฟ้า 230 กิโล
โวลต์ ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบง และส่งต่อเข้าประเทศไทยผ่านทางระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เข้าสู่สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 เพื่อขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย โดยทำ สัญญาขายไฟฟ้า (Power Purchase Agree-
ment: PPA) กับ กฟผ. และเขื่อนควบคุมท้ายน้ำ  กำ ลังผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปี
ละ 122 ล้านหน่วย เชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากซัน ของการ
ไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos: EDL) โดยทำ สัญญา PPA กับ EDL ทั้งนี้โครงการมีกำ หนดจ่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ พ.ศ.2562 ราคาโครงการประมาณ 27,000 ล้านบาท เงินลงทุนในส่วนของบริษัท 3,692 ล้านบาท

บริษัท ไฟฟ้าน้ำาเงี้ยบ 1 จำากัด (NNP1PC) 
ตั้ งขึ้ น เพื่ อพัฒนาโครงการไฟฟ้ าพลังน้ำ าน้ำ า เงี้ ยบ  
1 ใน สปป.ลาว สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 
มีดังนี้ บริษัท KPIC Netherlands B.V. 45% 
บริษัท EGATi 30% และบริษัท LHSE 25%

ก่อสร้าง Permanent Camp แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2558
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เขื่อนหลักเพื่อผันน้ำ จากแม่น้ำ เงี้ยบ แล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2558 และมีพิธีเปิด
อุโมงค์ผันน้ำ ของโครงการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ก่อสร้างถนนถาวร และติดตั้งเครื่องผลิต Roller Compacted Concrete แล้วเสร็จในเดือน  
ธันวาคม 2558
ขออนุมัติ ขยายวง เงิ นลงทุนและ เพิ่ มทุ นสำ าหรับลงทุน ในบริษั ท  NNP1PC เพื่ อครอบคลุมผล 
กระทบจากราคาโครงการที่ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน และเงินทุนสำ ารองตามข้อกำาหนดของ 
ผู้ให้สินเชื่อ จำ นวน 1,254 ล้านบาท

บริษัท ไฟฟ้าน้ํา เงี้ยบ 1 จํา กัด  
(Nam Ngiep 1 Power Company Limited) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลการดำ เนินงาน

ลักษณะโครงการ

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2558

การดํา เนินการโครงการ 
ตามแผนการลงทุนในปี 2558
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ผลการดำ เนินงาน

15 มิถุนายน 2558 ได้มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านพลังไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงพลังงาน 
ประเทศไทย กับ Ministry of Electric Power (MOEP) เมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์  และได้มีการจัดตั้ง 
Joint Working Committee (JWC) ขึ้นตาม MOU เพื่อเป็นกลไกสำ หรับขับเคลื่อนความร่วมมือให้เป็น
รูปธรรม โดยได้จัดประชุม JWC ครั้งที่ 1 ในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งโครงการมายตงเป็นหนึ่งในความร่วมมือ
ของทั้งฝ่ายและบรรจุในวาระการประชุมครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย
มีนาคม – พฤษภาคม 2558 โครงการมายตง โดยที่ปรึกษาการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคม (Environmental Social Impact Assessment: ESIA) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ 
ทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ในระดับต่างๆ เช่น ระดับ
หมู่บ้าน เมือง จังหวัด รัฐ ซึ่งได้จัดขึ้นตามเมืองต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
กันยายน 2558 MOEP ได้ตรวจสอบ FSR แล้วเสร็จและให้ความเห็นต่อรายงาน โดยเน้นการออกแบบ
เขื่อนให้มีความปลอดภัย และขอให้ผู้พัฒนาโครงการศึกษาการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Cascade Dams 
แทนรูปแบบที่เป็นเขื่อนเดี่ยว เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และนำ เสนอ MOEP ต่อไป 
ธันวาคม 2558 ที่ปรึกษา ESIA ได้จัดทำ  Scoping Report แล้วเสร็จ
ธันวาคม 2558 บริษัทได้เข้าร่วมการประชุม JWC ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ สาละวินตอนบน (มายตง) ตั้งอยู่บริเวณตอนบนของแม่น้ำ สาละวิน เมืองมายตง 
รัฐฉาน สหภาพเมียนมา ห่างจากชายแดนไทย – เมียนมา ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ประมาณ 120 กิโลเมตร 
หรือ ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 246 กิโลเมตร ขนาดกำ ลังผลิตทั้งหมด 3,000 
เมกะวัตต์  (กำ าลั งผลิตส่ วนของบริษัท 900 เมกะวัตต์ )  พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิต ได้ส่ งขายให้
ประเทศไทย (กฟผ. เป็นผู้รับซื้อ) ร้อยละ 90 และส่งไฟฟ้าให้กับรัฐบาลเมียนมา ร้อยละ 10 โดยไม่ 
คิดค่าใช้จ่าย มีกำ หนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2569 - 2570 ราคาโครงการประมาณ 288,526 
ล้านบาท เงินลงทุนในส่วนของบริษัท 28,853 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้ Chinese Consortium (CSC) (จีน) 56% บริษัท EGATi 
30% Department of Hydropower Planning (DHPP) (สหภาพเมียนมา) 10% และ International 
Group of Entrepreneurs Company (IGOEC) (สหภาพเมียนมา) 4%

ทั้งนี้ ตามแผนเดิมโครงการมายตงมีขนาดกำ ลังการผลิต 7,000 เมกะวัตต์ แต่หลังจากที่รัฐบาล
เมียนมาได้พิจารณารายงานความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study Report) แล้ว รัฐบาล
เมียนมาได้ขอให้ผู้พัฒนาโครงการศึกษาการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Cascade Dams และลดความ
สูงของเขื่อนลงเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

โครงการไฟฟ้าพลังน้ํา  
สาละวินตอนบน (มายตง)  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ลักษณะโครงการ

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2558
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 เป็น
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเชื้อเพลิงถ่านหินนำ เข้า ตั้งอยู่
ที่โครงการศูนย์พลังงานไฟฟ้า จังหวัดกวางจิ อำ เภอ
ไห่ลาง ทางตอนใต้ของจังหวัดกวางจิ ตอนกลางของ

ลักษณะโครงการ

มกราคม 2558 บริษัทเสนอ Feasibility (FS)/Environmental Impact Assessment (EIA) 
Report โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ต่อ Ministry of Industry and Trade (MOIT) 
ประเทศเวียดนาม
เดือนมีนาคม 2558 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ได้ให้คำ มั่นต่อฝ่ายเวียดนามว่าจะให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 จัดบรรยาย “การลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนาม” ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง 
ให้คณะผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงต่างประเทศในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้นำ รุ่นใหม่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหารจากจังหวัดกวางจิ เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 EIA Report ได้รับการอนุมัติจาก Ministry of Natural Resource and 
Environment (MONRE)
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ลงนาม Memorandum of Understanding (MOU) กับบริษัท 
EGCO เพื่อเป็นผู้ร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 อย่างเป็นทางการ โดยมีสัดส่วนการถือ
หุ้นในโครงการของ EGCO 30%

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2558

ประเทศเวียดนาม ห่างจากเมืองดงห่า ไปทางทิศใต้ประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากเมืองเว้ ไปทางทิศเหนือ ขนาด
กำ ลังผลิตทั้งหมด 1,200 เมกะวัตต์ ใช้เครื่องผลิตไอน้ำ แรงดันยิ่งยวด (Supercritical Pressure Steam 
Generator) มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งาน 30 ปี ประมาณร้อยละ 43.48 (Gross 
plant efficiency) โครงการจะทำ สัญญาขายไฟฟ้าทั้งหมดให้กับ Vietnam Electricity (EVN) โดยระยะ
ทางจากลานไกของโรงไฟฟ้าไปยังสายส่ง 500 กิโลโวลต์ ของ EVN ยาว 20 กิโลเมตร ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนกวางจิ 1 ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำ ลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลเวียดนามเรียบร้อยแล้ว  
โดยมีกำ หนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ Unit-1 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 และ Unit-2 ในเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2566 ราคาโครงการประมาณ 81,760 ล้านบาท เงินลงทุนในส่วนของบริษัท 9,811 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้ บริษัท EGATi 40% บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ กัด (มหาชน) 
(EGCO) 30% และอยู่ระหว่างการจัดหาผู้ร่วมทุนรายที่ 2 อีก 1 ราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 30%
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โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ฮัจยี ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ำ สาละวิน จังหวัดผาอัน รัฐคะหย่ิน สหภาพเมียนมา 
ขนาดกำ ลังผลิตทั้งหมด 1,360 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 90% และส่งไฟฟ้าให้เปล่ากับรัฐบาลเมียนมา 
10% กำ หนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ.2567 ราคาโครงการประมาณ 106,120 ล้านบาท เงินลงทุนใน
ส่วนของบริษัท 11,620 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดยประมาณ Sinohydro (จีน) 50.50% EGATi 36.50% DHPP 
10% และ IGOEC 3%

ลักษณะโครงการ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ํา ฮัจยี (Hutgyi)  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 27 มกราคม 2558 มีการจัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฝั่งประเทศไทย) ณ โรงเรียนบ้านสบเมย อำ เภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
มิถุนายน 2558 ดำ เนินการจัดทำ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมฝั่งไทยแล้วเสร็จ สำ หรับการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมในฝั่งพม่า ได้ชะลอไปก่อนเนื่องจากปัญหาการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อย
เนื่องด้วยในเดือนตุลาคม 2558 ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลเมียนมา ได้ร่วมลงนามสัญญาการหยุดยิง  
(National Ceasefire Agreement) โดยมีชนกลุ่มน้อยกระเหรี่ยง ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณเขื่อนฮัจยีได้
ร่วมลงนามด้วย ดังนั้นบริษัทจึงอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงพลังไฟฟ้าของสหภาพเมียนมา และ
ผู้พัฒนาโครงการจากประเทศจีนและสหภาพเมียนมาเพื่อวางยุทธศาสตร์ในการดำ เนินงาน ปี 2559 ต่อไป
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม  
(ฝั่งประเทศไทย) ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์ ตำ บลแม่สะเรียง อำ เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2558

ผลการดำ เนินงาน
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โครงการเข้าซื้อหุ้น 
เหมืองถ่านหิน 

ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อให้มีรายได้ทันทีที่ลงทุน นอกจากนั้น ยังเป็นการจัดหาแหล่งถ่านหิน
สำ รองให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 (ประเทศเวียดนาม) ซึ่งเป็นบริษัทลูก หรือโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินของ กฟผ. (โรงไฟฟ้าเทพา และโรงไฟฟ้ากระบี่ ) โดยบริษัทวางแผนเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน
ประมาณ 10% - 20% กับบริษัทที่ดำ เนินธุรกิจหลักด้านการทำ เหมืองถ่านหินที่มีผลประกอบการดี มีความ
มั่นคง และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆ สำ หรับแหล่งเหมืองถ่านหินที่คาดว่าจะเข้าลงทุนมีแหล่งที่
ตั้งในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากแหล่งถ่านหินบริเวณนี้มีค่าความร้อน (Calorific Value: GAR) ประมาณ  
4,000-5,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม มีกำ มะถันต่ำ มากซึ่งเป็นคุณภาพถ่านหินที่กำ หนดไว้สำ หรับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินของ กฟผ.

ลักษณะโครงการ

บริษัทเข้าตรวจสอบความเหมาะสมในการลงทุนเบื้องต้นซื้อหุ้นเหมืองถ่านหินของ PT Gunnung Bara 
Utama (GBU) โดยได้มีการดำ เนินการเจรจาเรื่องราคาในเบื้องต้น แต่พบว่าราคาระหว่างผู้เสนอขายและผู้
เสนอซื้อยังต่างกันมาก จึงได้ยุติการเจรจาและแสวงหาโครงการใหม่
บริษัทได้ดำ เนินการเจรจาในเบื้องต้นเพื่อซื้อหุ้นเหมืองถ่านหินของบริษัท Alpine และนำ กรอบราคาที่เจรจา
มานำ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อนุมัติในหลักการตามที่บริษัทได้นำ 
เสนอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Alpine ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทและ กฟผ. และพบผู้
บริหารของบริษัทรวมทั้งคณะกรรมการบริษัท

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2558



16

โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมอาเซียน เป็นโครงการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมในสหภาพเมียนมา และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นการขยายโอกาส
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมในระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านสาย Optical Fiber Composited 
Overhead Ground Wire (OPGW) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน โดย EGATi 20% และ 
บริษัท Amara Communications จำ กัด (ACS) 80%

ลักษณะโครงการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 บริษัท ACS ได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบ Network 
Service License ในสหภาพเมียนมา และได้รับใบอนุญาตในเดือน พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558 บริษัทและบริษัท ACS จัดส่งเอกสารเพื่อขอลงนาม Feasibility Study Memo-
randum of Understanding (FS-MOU) กับรัฐบาลเมียนมา
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ลงนามต่ออายุ Memorandum of Principle (MOP) กับบริษัท 
ACS เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ความก้าวหน้าโครงการในปี 2558

โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมอาเซียน  
(ASEAN Telecommunication Grid) 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผลการดำ เนินงาน
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ภารกิจตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่อนุมัติจัดตั้งบริษัท คือ ส่งเสริมนโยบาย
รัฐในการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ช่วยให้ต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าในประเทศมีเสถียรภาพ เมื่อ
ผนวกรวมกับสถานภาพการเป็นบริษัทในเครือของ กฟผ. บริษัทจึงยึดถือภารกิจในการแสวงหาแหล่งพลังงาน
ราคาถูกมีเสถียรภาพและสะอาดเป็นอันดับแรก โดยให้ความสำ คัญในการดำ เนินกิจการด้านพลังงานในประเทศ
เพื่อนบ้านซึ่งมีพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ  และถ่านหินเป็นหลัก และกำ หนดขอบเขตการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน หรือ 
กลุ่ม CLMV ซึ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานในประเทศเหล่านี้โดยส่วนใหญ่เป็นของภาครัฐ ลักษณะการ
ร่วมทุนจึงเป็นการดำ เนินการกับภาครัฐเป็นหลักและมีผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพรายอื่นๆ เข้าร่วมด้วย

นอกเหนือจากนี้ เพื่อรองรับพันธกิจด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะแสวงหาโอกาสในการลงทุน
กิจการด้านพลังงานในประเทศต่างๆ ที่กำ ลังเติบโตและมีศักยภาพ ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMV ยังคงเป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีศักยภาพตรงตามเป้าหมายของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นตรงในบริษัทร่วมทุน Nam Ngiep 1 Power Company Limited รายละเอียด
โครงการในหัวข้อผลการดำ เนินงาน ซึ่งโครงการจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ตอบ
สนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของ สปป.ลาว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กฟผ. ทำ ให้ประเทศไทยมีแหล่ง
พลังงานที่สะอาด และอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุสัมปทาน 27 ปี จึงไม่มีความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ราคาน้ำ มัน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ลงทุนซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจด้านพลังงานที่สำ คัญของประเทศไทย 
ประเทศญี่ปุ่น และ สปป.ลาว

สำ หรับโครงการอื่นๆ ท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนานั้น บริษัทจะดำ เนินการในลักษณะเดียวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ  
น้ำ เงี้ยบ 1 คือ เข้าถือหุ้นตรงในบริษัทร่วมทุน

บริษัทในเครือ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจ และสถานภาพปัจจุบัน  

ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
และบริษัทในเครือ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจและบริษัทในเครือ
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ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
และบริษัทในเครือ

วิเคราะห์ผลการดํา เนินงาน
และฐานะการเงิน
1. รายงานวิเคราะห์ผลการดำ เนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สรุปภาพรวมผลการดำ เนินงานของบริษัท สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

ผลการดํา เนินงาน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

258.08 75.46 182.62 242.01

95.28 (110.55) 205.83

162.80 186.01 (23.21) (12.48)

11.07 12.21 (1.14) (9.34)

10.20 10.93 (0.73) (6.68)

121.06 (219.76) 340.82

247.01 63.25 183.76 290.53

25.78 (109.21) 134.99

152.60 175.08 (22.48) (12.84)

104.89

225.95 (164.37) 390.32

55.39 49.50

ต้นทุนการให้บริการ

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน

ส่วนแบ่งกำ ไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายได้อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายบริหาร

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ค่าใช้จ่าย

กํา ไร (ขาดทุน) สํา หรับปี

กํา ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํา หรับปี

กํา ไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกํา ไร (ขาดทุน)  
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2558 2557 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

 ผลการดำ เนินงานสำ หรับปี 2558 กำ ไรสุทธิ จำ นวน 225.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำ นวน 
390.32 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทดำ เนินธุรกิจลงทุนจัดหาพลังงานไฟฟ้าเข้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคง ส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงฟ้าซึ่งเป็นโครงการระยะยาว ในช่วงแรกจึงยังไม่มีรายได้หลักซึ่งได้แก่รายได้
เงินปันผล โดยคาดว่าจะมีรายได้เงินปันผลจากการลงทุนในบริษัท ไฟฟ้าน้ำ าเงี้ยบ 1 จำากัด สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี 2562

วิเคราะห์ผลการดำ เนินงานและฐานะการเงิน
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2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ผลการดํา เนินงาน

สถานะทางการเงิน

79.60 38.86 40.74

143.91

104.84

648.83166.09 22.18

ดอกเบี้ยรับ
กํา ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2558

2558

2557

2557

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้อื่นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารสำ หรับปี 2558 มีรายได้ดอกเบี้ย
รับจำ นวน 79.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำ นวน 40.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104.84

สำ หรับกำ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินฝากธนาคารสกุล USD และ ค่าพัฒนา
โครงการรอเรียกเก็บ สกุล CNY กำ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำ หรับปี 2558 จำ นวน 166.09 ล้านบาท เพิ่ม
จากปี 2557 จำ นวน 143.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 648.83

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ นวน 5,920.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,625.06 
ล้านบาท หรือร้อยละ 37.83 โดยส่วนใหญ่จากเงินลงทุนชั่วคราว ได้แก่ เงินฝากธนาคาร จำ นวน 1,150  
ล้านบาท และ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและค่าพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ จำ นวน 171.28 ล้านบาท และ 
128.77 ล้านบาท ตามลำ ดับ

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลง 346.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.09 
เนื่องจากใน ปี 2557 มีเจ้าหนี้การจ่ายคืนค่าพัฒนาโครงการ ให้ผู้ร่วมทุน ซึ่งยังไม่ถึงกำ หนดการจ่ายเงินเพิ่ม
ขึ้นส่วนใหญ่ 346.26 ล้านบาท

5,920.73 4,295.67 1,625.06

(346.89)

1,971.95

37.83

(84.09)

50.78

65.61

5,855.12

412.50

3,883.17

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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3. การวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัท

4. การจัดอันดับเครดิตองค์กร

ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น 1,971.95 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ นวน 235.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ นวน 58.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบริหารสภาพคล่องตามแผนงาน ดังนี้

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “AAA” 
และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งมีโอกาสที่จะทำ ให้บริษัทสามารถจัดหาเงินกู้และ/หรือ
หุ้นกู้ในประเทศด้วยต้นทุนการเงินที่เหมาะสม เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆตามแผนธุรกิจ

ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มทุนของ กฟผ. จำ นวน 1,746 ล้านบาท
ผลการดำ เนินงานของบริษัทตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มีกำ ไรสุทธิ จำ นวน 121.06 
ล้านบาท
การเพิ่มขึ้นของกำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี ซึ่งได้แก่ กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  
จำ นวน 104.90 ล้านบาท

176.84

1,746.00

(440.06)

(1,247.38)

(0.05)

235.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 57

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดํา เนินงาน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 58

วิเคราะห์ผลการดำ เนินงานและฐานะกาเงิน
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บริษัทเห็นความสำ คัญของการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ บริษัท
จึงดำ เนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO-ERM เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถดำ เนินงาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำ หนดไว้ในแผนธุรกิจ

เพื่อให้บริษัทดำ เนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อการกำ กับดูแลที่ดีและกำ กับดูแลการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งทำ ให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้จัดทำ แผนบริหาร
ความเสี่ยงประจำ ปี ติดตาม ประเมินผล และทบทวนความเพียงพอของแผนงาน และมาตรการบริหารความเสี่ยง
เป็นประจำ ทุกไตรมาส โดยคำ นึงถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมภายในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
(Risk Appetite) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท
ดำ เนินงานได้สำ เร็จตามพันธกิจ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์การชั้นนำาระดับสากลเชิงยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ด้านการลงทุนธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่ เกี่ยวข้องในต่างประเทศ บริษัทได้ทำาการบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับการ 
จัดทำ แผนธุรกิจ โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำ เนินงานของบริษัท
ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งกำ หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อเป็นกรอบในการวาง
ยุทธศาสตร์องค์การ

การดำ เนินงานสำ คัญของบริษัทในปี 2558 คือการก่อสร้างตัวเขื่อนและโรงไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลัง
น้ำ น้ำ เงี้ยบ 1 นอกจากนี้ บริษัทยังทำ การศึกษาโครงการที่เหมาะสมเพื่อขยายการลงทุน โดยในปี 2558 บริษัท
ได้ดำ เนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงสำ คัญ 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน ด้านการเงิน 
ด้านการดำ เนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสรุปดังนี้

การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด

การบริหารความเสี่ยงปี 2558
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การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีพันธกิจลงทุนกิจการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ การกำ หนดโครงการลงทุน
ที่สำ คัญในแผนงานจึงต้องดำ เนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและบรรลุผลสำ เร็จ  
การตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสมสำ หรับลงทุนจึงเป็นสิ่งสำ คัญ

โดยในปี 2558 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการดำ เนินโครงการให้เหมาะสมกับกรอบเงินลงทุนและนโยบาย
หลักจาก กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ การพัฒนาโครงการของบริษัทสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หลักของ
บริษัท ที่จะสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านไฟฟ้าของประเทศไทย โดยปัจจุบัน บริษัทได้ดำ เนินการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำ เงี้ยบ 1   ซึ่งมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างดำ เนินการ 
พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ในสหภาพเมียนมา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและรองรับการเติบโตของบริษัท

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน

บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดยบริหารการเงินให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการใช้จ่ายดำ เนิน
การการลงทุนในโครงการตามแผนการใช้เงิน และบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำ หรับ Project Finance  
จะเน้นลดความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการทำ สัญญาป้องกันความเสี่ยงทั้งสัญญาแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ (Currency Swap Contract) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Swap) เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนโครงการ

สำาหรับภาพรวมบริษัท หรือ Corporate Finance บริษัทเน้นการบริหารการเงินทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาพคล่อง มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนโครงการต่างๆ ในอนาคต ในปี 2558 บริษัท
ได้ดำ เนินการจัดทำ  Credit Rating ระดับประเทศไทยเพื่อให้ทราบสถานภาพด้านการเงินของบริษัท และเพื่อ 
เตรียมความพร้อมในกรณีที่บริษัทต้องการกู้เงินเพื่อการลงทุนในอนาคตอันใกล้

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และบริหารความเสี่ยง

นางสาวรสา กาญจนสาย
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บริษัทถือหุ้นโดย กฟผ. ในสัดส่วน 99.99% จึงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องดำ เนินการตาม 
กฎระเบียบของรัฐ บริษัทจึงให้ความสำ คัญกับการดำ เนินงานตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน ที่ผ่านมาบริษัทได้
ดำ เนินการบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยมีแผนงานและมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ โดยมีการจัดทำ กฎระเบียบด้านบัญชีการเงิน การจัดทำ รายงานเบื้องต้นด้านกฎหมายการลงทุนของ
ประเทศที่จะไปลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในปี 2558 บริษัทได้พัฒนา
ระบบการควบคุมภายในเพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้นและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ดำ เนินการตามมาตรฐานในการติดตามผล และมีการทบทวนความเสี่ยง
ในรายไตรมาส นำ เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
อย่างทันการณ์ และเหมาะสม โดยบริษัทสามารถดำ เนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กำ หนดไว้

ในการดำ เนินงานของบริษัท ได้แบ่งกระบวนการดำ เนินงานออกเป็น 4 ระยะ เริ่มจากการศึกษาความ
เหมาะสมเพื่อตัดสินใจพัฒนาโครงการ การเจรจาเพื่อร่วมทุนและพัฒนาโครงการ การก่อสร้างโครงการ และ
การบริหารธุรกิจในเครือ ในการกระบวนการต่างๆ นี้ บริษัทได้นำ การบริหารความเสี่ยงมาวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าเลือกตัดสินใจลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และยังทำ การบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนการทำ งาน เช่น 
การก่อสร้าง บริษัทให้ความสำ คัญต่อปัจจัยความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง โดยการพัฒนาระบบคัดกรองโครงการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน และยังกำ หนด
มาตรการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าในกระบวนการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน รวมไปถึงการลดเวลาในการ
ขออนุมัติการลงทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้เท่าเทียมเอกชนซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน

ในปี 2558 โครงการสำ คัญของบริษัทอยู่ในระยะการเจรจาและพัฒนาโครงการซึ่งหลายโครงการเป็น
โครงการแรกของบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศนั้นๆ เช่น สหภาพเมียนมา เวียดนาม โดยความเสี่ยงที่สำ คัญ คือ  
กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุมัติลงทุน ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงหลายๆ มาตรการ  
การกำ หนดให้มีรอบเวลาชัดเจนในการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ การตั้งสำ นักงานตัวแทน
บริษัท รวมทั้งได้พิจารณาระยะเวลาและระเบียบขั้นตอนในการขออนุมัติในประเทศที่ไปลงทุน อย่างครบถ้วนเพื่อ
ให้สามารถดำ เนินการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการดำ เนินงานและระยะเวลาที่กำ หนดไว้

สำ หรับโครงการที่อยู่ในระยะการก่อสร้างนั้นได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำ เนินงานผ่านการกำ กับดูแล
ในฐานะผู้ร่วมทุน ซึ่งสามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมาย

ด้านการปฏิบัติการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการดำ เนินงาน

การบริหารความเสี่ยง
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โครงสร้างองค์กร

2324



รายงานประจำ ปี 2558

25

โครงสร้าง 
การจัดการองค์กร

โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยคณะ
กรรมการบริษัท เป็นผู้วางนโยบายและกำ กับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งฝ่ายบริหารของบริษัท 
ขณะที่ฝ่ายบริหาร ทำ หน้าที่บริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำ หนด

คณะกรรมการบริษัทในปี 2558 แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ อันเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อำ นาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนห้างหุ้น
ส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กรรมการมีอำ นาจดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท EGATi
1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง

1.2 อำ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำ นวนไม่เกิน 11 คน
กรรมการบริษัท ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะ
สมกับกิจการของบริษัท และต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง ไม่ดำ รงตำ แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจาก EGATi เกิน 2 แห่ง รวมทั้งไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ หนด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ

กำาหนดนโยบาย และกำากับฝ่ายบริหารของบริษัทให้ดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สอบทานนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหาร 
อย่างสม่ำ เสมอ และเมื่อมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ คัญต่อธุรกิจ
ออกระเบียบเพื่อใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทปี 2558 ประกอบด้วยกรรมการ จำ นวน 8 ท่าน ดังนี้

นายสุนชัย 
นางสาวนันธิกา
พลเอกชำ นิ  
นางสาวรสา  
นายบุญมาก  
นายสืบพงษ์  
นายชาติชาย    
นายวัชรา  

ประธานกรรมการ
  กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

  คำ นูณเศรษฐ์  
 ทังสุพานิช
  รักเรือง   
กาญจนสาย  
  สมิทธิลีลา  
  บูรณศิรินทร์  
  โรจนรัตนางกูร  
  เหมรัชตานันต์  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.3 รายนามคณะกรรมการบริษัท

 ปฏิบัติหน้าที่และดำ เนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท   
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ ปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
จัดให้มีการทำ งบดุลและบัญชีกำ ไรขาดทุน รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
นำ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ ปีเพื่อขออนุมัติภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้น
สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดส่งสำ เนางบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล
ไม่อาจทำ การในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทในกรณีที่กรรมการมีประโยชน์ได้เสียในกิจการดังกล่าว
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในลักษณะที่เป็นการขัดกันกับประโยชน์ได้เสียของบริษัท
 ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนประเภทไม่จำ กัดความรับผิดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องส่งสำ เนารายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นไปยังนายทะเบียนอย่างน้อย ปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีฐานะที่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะ
กรรมการ ป.ป.ช.) ทุกครั้งที่เข้ารับตำ แหน่ง ทุกสามปีที่อยู่ในตำ แหน่ง เมื่อพ้นจากตำ แหน่ง และเมื่อ
พ้นจากตำ แหน่งครบหนึ่งปี ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ หนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบ
กำ หนดดังกล่าวแล้วแต่กรณี

โดยสรุป กรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้

โครงสร้างการจัดการองค์กร
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุน

1.

1.
2.
3.
4.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

ตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตามที่ผู้สอบบัญชีและสำ นักงานตรวจสอบภายใน กฟผ. เสนอแนะ จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
 สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อประเมินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยง รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบและรายงานผล
กำ กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างการ
กำ หนดยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง
ดำ เนินการเพื่อให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ประชุมร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
จัดทำ รายงานผลการดำ เนินงานรายไตรมาส และรายงานประจำ ปี เสนอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ 
เรื่องใดที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติตามอำ นาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือว่าเรื่อง
นั้นได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

พิจารณากำ หนดนโยบายการลงทุน การร่วมทุน และการร่วมมือพัฒนาธุรกิจของบริษัท
พิจารณากลั่นกรองการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งคณะทำ งานเพื่อดำ เนินงานได้ตามความเหมาะสม
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

มีอำ นาจ และหน้าที่ในการกำ กับดูแล เรื่องดังต่อไปนี้

มีอำ นาจ และหน้าที่ดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นางสาวรสา
นางสาวนันธิกา
นายสืบพงษ์ 
นายชาติชาย   

ประธานกรรมการ
  กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กาญจนสาย  
ทังสุพานิช
  บูรณศิรินทร์  
  โรจนรัตนางกูร  
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3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการองค์กร

รายนามคณะกรรมการบริหารการลงทุน

นายบุญมาก
พลเอกชำ นิ
นายวัชรา

ประธานกรรมการ
  กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

 สมิทธิลีลา  
 รักเรือง
เหมรัชตานันต์

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างสม่ำ เสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจเพิ่มเติมตามความ
จำ เป็น โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำ เนินงานของบริษัทจากฝ่ายบริหาร เพื่อ
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง สำ หรับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มี
การประชุมเป็นประจำ ทุกเดือนเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีการ
ประชุมตามความจำ เป็นของงาน
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ประวัติการทำ งาน

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม 12/12

นายสุนชัย คำ นูณเศรษฐ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 มิถุนายน 2499

ประธานกรรมการ 

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EGAT Successor Development Program 

หลักสูตร Excellence in Situation Management 

หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำ นวยการ รุ่น 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A. 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 2

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 18

หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 สำ นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท
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พลเอก ชำ นิ รักเรือง
วัน/เดือน/ปีเกิด

ประวัติการทำ งาน

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการ

9 กันยายน 2499

การเข้าร่วมประชุม 11/12

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำ ลังบำ รุง โรงเรียนส่งกำ ลังบำ รุง กรมยุทธศึกษาทหารบก

หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักชุดที่ 66 ประจำ โรงเรียนเสนาธิกทหารบก

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 40 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ กัด

ตุลาการศาลทหารชั้นกลาง

คณะกรรมการบริษัท
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ประวัติการทำ งาน

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

การเข้าร่วมประชุม 12/12

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 ธันวาคม 2508

กรรมการ 

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาโท M.A. in Urban Studies, Long Island University, U.S.A. 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการกำ กับดูแลกิจการสำ หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10 

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ประจำ ปี 2555 สำ นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำ ปี 2553 สำ นักงาน ก.พ. และสำ นักงานปลัดสำ นัก

นายกรัฐมนตรี

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำ ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (น.บ.ส.) รุ่นที่ 66 สำ นักงาน ก.พ.

ผู้อำ นวยการสำ นักบริหารกลาง สำ นักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

หัวหน้าสำ นักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน

ผู้อำ นวยการสำ นักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

กรรมการบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำ กัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำ กัด
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นางสาวรสา กาญจนสาย
วัน/เดือน/ปีเกิด

ประวัติการทำ งาน

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการ

20 มกราคม 2502

การเข้าร่วมประชุม 12/12

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

วิชาชีพพิเศษ

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ แหง

หลักสูตร Finance for Executives จัดโดย Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร University of Oxford, Said Business School ประเทศอังกฤษ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

Certified Professional Internal Auditor (CPIA)

ผู้อำ นวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำ นวยการสำ นักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำ นวยการสำ นักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำ นวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการบริษัท
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ประวัติการทำ งาน

การเข้าร่วมประชุม 3/3

นายผาสุก หลงสมบุญ
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 ตุลาคม 2494

กรรมการ 
(ดำ รงตำ แหน่งถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Electrical Distribution System, University of Trondheim, Norway

หลักสูตร Electrical Engineering (Reliability Assessment of Power Systems, Energy Management 

System, Distribution System Planning), University of Manchester Institute for Science and 

Technology, UK 

หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A. 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รองผู้ว่าการบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำ รุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย
วัน/เดือน/ปีเกิด

ประวัติการทำ งาน

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการ

15 ธันวาคม 2499

การเข้าร่วมประชุม 7/7

(ดำ รงตำ แหน่งถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558)

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) University of Missouri – Rolla , U.S.A.

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) University of Missouri – Rolla , U.S.A.

หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17

หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 7

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ กัด (มหาชน)

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำ ลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ กัด (มหาชน)

กรรมการลงทุน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ กัด (มหาชน)

กรรมการกำ กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ กัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำ กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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ประวัติการทำ งาน

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

การเข้าร่วมประชุม 9/9

นายบุญมาก สมิทธิลีลา
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 พฤศจิกายน 2498

กรรมการ 

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำ ลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6 สำ นักงานศาลปกครอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการบำ รุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้อำ นวยการฝ่ายบำ รุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองประธานคณะกรรมการซีเกรฝ่ายไทย

คณะกรรมการอำ นวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำ ลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

รองประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำ ปี พ.ศ.2557-2559 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการร่างมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ผู้ชำ นาญการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำ ลัง สภาวิศวกร
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นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
วัน/เดือน/ปีเกิด

ประวัติการทำ งาน

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการ

30 พฤษภาคม 2502

การเข้าร่วมประชุม 9/9

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำ แหง

ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 25) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำ หรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 4)

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง สำ นักงานศาลปกครอง (นยป.รุ่นที่ 5)

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.1) สำ นักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำ ประจำ สำ นักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท
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ประวัติการทำ งาน

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

การเข้าร่วมประชุม 5/5

นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 มิถุนายน 2499

กรรมการ 

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักบริหารการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

วิทยาการประกันภัยระดับสูง สำ นักงานคณะกรรมการกำ กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำ หน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการสำ นักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้อำ นวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำ หน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นายวัชรา เหมรัชตานันต์
วัน/เดือน/ปีเกิด

ประวัติการทำ งาน

กรรมการและเลขานุการ

11 สิงหาคม 2501

การเข้าร่วมประชุม 3/3

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 28 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้นำ ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 81

หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 179 

หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)

หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGATi

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร EGATi

วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 EGATi

ผู้อำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท
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คณะผู้บริหารบริษัท

ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 1) 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่1)

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ หรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่นที่ 14)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group

หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ EGATi

รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายธนา พุฒรังษี
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 สิงหาคม 2498

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(ดำ รงตำ แหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 28 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้นำ ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 81

หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 179

หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)

หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGATi

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร EGATi

วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 EGATi

ผู้อำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายวัชรา เหมรัชตานันต์
วัน/เดือน/ปีเกิด

กรรมการผู้จัดการใหญ่

11 สิงหาคม 2501

(เข้ารับตำ แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558)

คณะผู้บริหารบริษัท
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 1)

หลักสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP) 

หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 16 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 157 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ หรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.10)

หลักสูตร Senior Executive Program (SEP 24) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปี 2553

หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา EGATi

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการบำ รุงรักษาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 กุมภาพันธ์ 2498

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา
ดำ รงตำ แหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 27 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน EGATi

วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล
วัน/เดือน/ปีเกิด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา

18 ธันวาคม 2500

เข้ารับตำ แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

คณะผู้บริหารบริษัท
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาเอก Social & Information System Engineering, Yamanashi University, Japan

ปริญญาโท Water Resources Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพไทย

หลักสูตร Management of Electric Power, Sweden

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร EGATi

วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้อำ นวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายวันชัย ศิวอาทิตย์กุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 เมษายน 2501

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
(เข้ารับตำ แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ
Master of Business Administration (Belgium Governmental Scholarship), Catholic University 

of Leuven, Belgium

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร The NIDA-Wharton Executive Leadership Program No.6, NIDA Business School 

Bangkok and the Wharton School University of Pennsylvania, USA

หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer) EGATi (สัญญาให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่บริหารงานด้าน

บัญชีและการเงิน)

Chief Financial Officer; Nam Theun 2 Power Company, Lao PDR

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า (มหาชน) จำ กัด

รองกรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำ กัด

รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารและการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำ กัด

นางงามพิศ จิตรพรหมพันธุ์
วัน/เดือน/ปีเกิด

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer)

27 กันยายน 2498

วิชาชีพพิเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

คณะผู้บริหารบริษัท
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร EGAT Assistant Director Development Program (EADP)

หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี (ปขส.รุ่น6) สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ช่วยผู้อำ นวยการฝ่ายสำ รวจและประเมินแหล่งทรัพยากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวหน้ากองวางแผนสำ รวจแหล่งทรัพยากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการพัฒนาเหมืองเวียงแหงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 ตุลาคม 2503

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
(เข้ารับตำ แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 4) 

หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 23 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 EGATi

ผู้จัดการส่วนพลังน้ำ  1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 EGATi 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ กัด

นายพิสณห์ จันทร์ศรี
วัน/เดือน/ปีเกิด

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1

14 กุมภาพันธ์ 2506

คณะผู้บริหารบริษัท
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ แหง

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 EGATi

วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการส่วนพลังความร้อน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 EGATi

วิศวกรระดับ 11 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำ หน้าที่หัวหน้าโครงการรับบริการ

งาน EGATi

นายภากร สงวนทรัพยากร
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 พฤษภาคม 2503

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ หรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 

หลักสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)

หลักสูตร EGAT Assistant Development Program (EADP)

หลักสูตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน EGATi

นักบัญชีระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้อำ นวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวหน้ากองวิเคราะห์และรายงานทางการเงินสายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการกองบัญชีและการเงิน ส่วนบริหารและการเงินธุรกิจบำ รุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายสมชาย ชูประสิทธิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

20 กุมภาพันธ์ 2501

คณะผู้บริหารบริษัท
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 63 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ หรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.12)

หลักสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร EGATi

วิทยากรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วิทยากรระดับ 11 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วิทยากรระดับ 10 สังกัดรองผู้ว่าการควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นางสุธนา กาญจนพิบูลย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 กันยายน 2502

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
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ประวัติการทำ งาน

การศึกษา/ประวัติการอบรมที่สำ คัญ

ปริญญาเอก Ph.D. in Commercial Law, University of Exeter, UK

ปริญญาโท LL.M in International Business Legal Studies, University of Exeter, UK

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย EGATi

นิติกรระดับ 10 สำ นักกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ฝ่ายกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาสัญญาต่างประเทศ ฝ่ายกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นางจุมพิตา เรืองวิชาธร
วัน/เดือน/ปีเกิด

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

12 กรกฎาคม 2500

ตำ แหน่งพิเศษ
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 7

กรรมการเฉพาะเรื่องด้านกฎหมายเอกชนและธุรกิจ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ผู้บรรยายประจำ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ สำ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะผู้บริหารบริษัท
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บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำ กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ตามที่สำ นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้กำ หนดเพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้ยึดถือปฏิบัติ เป็นกลไกสำ คัญที่รัฐวิสาหกิจ
นำ ไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ อันจะนำ ไปสู่การเป็น
องค์กรภาครัฐที่มีความโปร่งใส มีความน่าเช่ือถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการนำ ไปสู่การพัฒนา
ประเทศชาติที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายกำ กับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โดย
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง เพื่อเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้

การกํา กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำ กับดูแล
กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ1

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ Accountability

Equitable

Responsibility

Transparency

Ethics

Value Creation

Participation

ความสำ นึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการท้ังในระยะส้ันและระยะยาวโดยการเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมมูลค่าใดๆน้ันจะต้องเป็นการเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน

การส่งเสริมให้ เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ เนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

การส่งเสริมและการพัฒนาการกำ กับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน

ความโปร่งใส
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2
3
4

5
6
7

คณะกรรมการจะเป็นผู้นำาและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม

ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ คัญ พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง 
ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำ ใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน  
การดำ เนินงาน การกำ กับดูแลการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายใน การควบคุม 
และการจัดการความเสี่ยง 
ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

จัดให้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 
ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา 
กลั่นกรองงานที่มีความสำ คัญอย่างรอบคอบ

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินอย่าง 
เพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
เท่าเทียมกัน

จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การกำ กับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ท่ี
ทรงคุณค่าขององค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นกุญแจสำ คัญของธุรกิจประการหน่ึงท่ีสามารถสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทได้แสวงหาเคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าสาย
อาชีพ (Career Path) การวางแผนสืบทอดตำ แหน่ง (Succession Plan) การพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System) การจัดทำ แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual 
Development Plan) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน (Competency-based 
Human Resource Management) ท้ังน้ีบริษัทเห็นว่าสมรรถนะ (Competency) เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังการบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ การนำ สมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลจะช่วยให้บริษัทได้
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะผู้นำ  (Leadership Com-
petency) และอยู่ระหว่างการจัดทำ สมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) ในส่วนของการ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหาร บริษัทสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมกับสถาบันการบริหารจัดการท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและสร้างเครือข่ายในระดับผู้บริหาร สำ หรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริษัทเน้นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามความ
จำ เป็นของการดำ เนินธุรกิจเพ่ือรองรับทิศทางการดำ เนินธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความสำ คัญกับการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสร้างและพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ เพ่ือให้บริษัทพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

บริษัทได้จัดให้มีรูปแบบการส่ือสารสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ส่ือสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทางการดำ เนินงานของ
บริษัท อุปสรรคหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ เนินงานของบริษัทในแต่ละปี นอกจากน้ีบริษัทยังได้จัดให้มีการสำ รวจความ
พึงพอใจและความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานประจำ ปี เพ่ือรับทราบระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพันในปัจจัย
ต่างๆ และหาทางแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน อันนำ ไปสู่สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
งานทุกระดับ ทำ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่เร่ิมเข้าทำ งานให้เป็นคนเก่ง คนดี 
เป็นผู้ท่ีมีศักยภาพความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง และมีจริยธรรมในการทำ งานท่ีตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของบริษัทในการดำ เนินธุรกิจในอนาคตด้วย
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บริษัทมีหลักการดำ เนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นนำ ในธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยนำ แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำ เนินงานภายในและการดำ เนินธุรกิจ
ร่วมกับคู่ค้า ด้วยการดำ เนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมคำ นึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และใช้เป็นกรอบการดำ เนิน
การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนและสังคมโดย
รอบสามารถพัฒนาควบคู่กับการเติบโตของบริษัท  

ในการดำ เนินงานและบริหารงานบริษัทจึงได้นำ หลักการการกำ กับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวง
การคลัง ซึ่งเทียบเคียงกับหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OEDC: ORGANIZATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT มาใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการดำ เนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

สำ หรับการลงทุนในกิจการและโครงการต่างๆ บริษัทมีการดำ เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นมาตรฐาน
ระดับสากล โดยเคารพต่อกฎหมายและข้อกำ หนดตลอดจนพันธะสัญญาที่มีต่อทุกภาคส่วน ตัวอย่างเช่น

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำ เงี้ยบ 1 ซึ่งลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อยู่
ระหว่างการก่อสร้างโดยใช้เงินลงทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank 
หรือ ADB) และสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ADB มีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ และความเท่าเทียมกันของมนุษย์อย่างเข้มงวด 
(ADB Safeguard Policy) โดยโครงการนี้ได้รับใบรับรองความสอดคล้องต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Compliance Certificates หรือ ECC) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม สปป.ลาว (Ministry of Natural Resources and Environment หรือ MoNRE) ซึ่งทำ ให้บรรลุ
ตามข้อกำ หนด Safeguard Policy Statement (SPS) อีกทางหนึ่งด้วย และบริษัทได้ให้ความสำ คัญกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมีการช่วยเหลือและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการร่วมกับภาครัฐ 
และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารมสีว่นรว่ม การยอมรบัรว่มกนั       (Participation,        Acceptation    
and Commitment)  และมีเป้าหมายให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ภายใน 
ระยะเวลา 10 ปี

บริษัทยังให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งมั่นดำ เนินการกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ในทุกขั้นตอนการดำ เนินโครงการ โดยจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการพัฒนา
โครงการต่างๆ เช่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำ เงี้ยบ 1 สปป.ลาว (ปัจจุบันคือ บริษัท ไฟฟ้าน้ำ เงี้ยบ 1 จำ กัด: 
NNP1PC) ที่สามารถบรรลุ Broad Community Support (BCS) และ Good Faith Negotiation 
(GFN) ตามข้อกำ หนดของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank-Safeguard 
Policy Statement: ADB SPS) หรือการลดระดับการเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาข้อห่วงกังวลจากการรับฟัง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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ความคิดเห็น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดำ เนินการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มข้นสำ หรับโครงการ
พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ บนแม่น้ำ สาละวิน ในรัฐคยิ่นและรัฐฉาน สหภาพเมียนมา โดยความสมัครใจของบริษัทเอง 
สำ หรับความเห็นจากภาครัฐ เช่น กรรมการสิทธิมนุษยชน บริษัทได้จัดให้มีช่องทางและเวทีการชี้แจงและรับฟัง
ความเห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำ เนินการด้านการมีส่วนร่วมและ
รับฟังความคิดเห็นต่อการดำ เนินโครงการของบริษัท ที่ต้องการประสานความเข้าใจร่วมกัน

ความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทดำาเนินการนั้น ยังครอบคลุมถึงพื้นที่ที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ในบริเวณประเทศไทย โดยมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ เช่น ครั้งเมื่อเกิด
อุทกภัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย 
เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริษัทได้เข้าปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อให้นักเรียน ครู และ 
ผู้ปกครอง บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน สามารถเข้าถึงน้ำ สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้อย่างทั่วถึง เป็นการ 
นำ มาซึ่งสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทดำาเนินการนั้น ในส่วนของโครงการได้ผ่านการตรวจสอบและยอมรับจากคณะ 
ผู้ตรวจสอบอิสระและองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนผลการดำ เนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมไปถึงการดำ เนินการในพื้นที่ฝั่งไทยนั้น เป็นการยืนยันความตั้งใจในการดำ เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ไปลงทุน รวมถึงสร้างความยั่งยืนและความ
เพียงพอในด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำ หรับการพัฒนาด้านต่างๆ ต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

cr. คุณชาคริต ดวงใจ

cr. คุณชาคริต ดวงใจ
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คณะผู้ร่วมพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ สาละวินตอน
บน (มายตง) เข้าเยี่ยมคารวะ U Khin Maung Soe 
Union Minister, Ministry of Electric Power 
(MOEP) กรุงเนปิดอว์ สหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2558

คณะผู้ ร่ วมพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ าสาละวิน 
ตอนบน (มายตง) เข้าเยี่ยมคารวะ U Sao Aung Myat  
Ch ie f  M in i s te r  แล ะคณะ ผู้บ ริห า ร รัฐฉ าน  
สหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม 2558

การจัดบรรยาย เ ก่ียว กับการลงทุนของบริ ษัท ใน 
ประเทศเวียดนาม ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง ให้คณะผู้แทน
จากภาครัฐและภาคเอกชนเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการของ
กระทรวงต่างประเทศในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำ 
รุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ในรอบปี
2558
เหตุการณ์สํา คัญ
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การประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ฮัจยี (ฝั่งประเทศไทย) 
ณ โรงเรียนบ้านสบเมย อำา เภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

คณะผู้บริหารบริษัท นำ โดย คุณธนา พุฒรังษี ได้เดิน
ทางไปอวยพรปีใหม่เวียดนามกับหน่วยงานท้องถิ่นใน
จังหวัดกวางจิ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 9 - 10 
กุมภาพันธ์ 2558

วันท่ี 20 มีนาคม 2558 พลเอกธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
การต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ได้ให้
คำ มั่นต่อฝ่ายเวียดนามว่าจะให้การสนับสนุนโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 อย่างเต็มที่ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาสาละวินตอนบน 
(มายตง) ในระดับต่างๆ เช่น ระดับหมู่บ้าน เมือง จังหวัด 
รัฐ และเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐบาล ในเดือน 
มีนาคม – พฤษภาคม 2558
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พิธีลงนามใน MOU on Cooperation of Electric 
Power ระหว่างกระทรวงพลังงาน (ประเทศไทย) กับ 
MOEP ณ โรงแรม Kempinski กรุงเนปิดอว์ เมื่อ
วันท่ี 15 มิถุนายน 2558 โดยมี รัฐมนตรี ดร.ณรงค์ชัย 
อัครเศรณี และ รัฐมนตรี U Khin Maung Soe เป็น
ผู้ร่วมลงนาม และมี รองนายกรัฐมนตรี มรว.ปรีดิยาธร 
เทวกุล และรองประธานาธิบดี U Sai Mauk Kham 
ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ในครั้งนี้ด้วย 
ซึ่งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ สาละวินตอนบน (มายตง) จะ
เป็นหนึ่งในความร่วมมือตาม MOU ดังกล่าว

บริษัทได้ร่วมสนับสนุนงานวันชาติและงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
2558

ผู้บริหารบริษัทเข้าชี้แจงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาสาละวิน
ตอนบน (มายตง) และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ฮัจยี ณ 
กองกำ ลังนเรศวร กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดตาก เมื่อวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2558
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บริษัทได้จัดกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ประจำ ปี 2558 
ณ โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำ ปาง และ
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับข้าราชการจากหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องในการดำาเนินกิจการของบริษัท ในวันที่  
27 - 28 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจในพันธกิจและการดำ เนินงานของ
บริษัท ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและอนุมัติ
จากหน่วยงานราชการนั้นๆ

พิธี เปิดอุ โมงค์ผันน้ำ าของโครงการไฟฟ้ าพลังน้ำ า 
น้ำ เงี้ยบ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เขื่อนหลักเพื่อผันน้ำ จากแม่
น้ำ เงี้ยบแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2558

ผู้ บริ ห ารบริษั ท เข้ า ร่ วมการประชุ ม  The 1st  
V i e t nam-Tha i l a nd  Ene r gy  Fo rum  
ณ โรงแรม ไซ่ง่อน ขุ่ยหง่อน (Saigon Quy Nhon 
Hotel) เมืองขุ่ยหง่อน จังหวัดบิ่งห์ดิ่งห์ ประเทศ
เวียดนาม เมื่อวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2558

บริษัท ไ ด้ลงนามต่ออา ยุ Memorandum of  
Principle (MOP) เพื่อพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม
อาเซียน กับบริษัท Amara Communications จำ กัด 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
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ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Alpine (โครงการเข้าซื้อ
หุ้นโครงการเหมืองถ่านหิน ประเทศอินโดนีเซีย) ได้เข้า
เยี่ยมชมกิจการของบริษัทและ กฟผ. และพบผู้บริหาร
ของบริษัทรวมทั้งคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2558

บริษัทได้ เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลัง
ไฟฟ้า เมียนมา H.E. U Maw Thar Htwe ในโอกาส
เยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

บริษัทเข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า 
ระหว่างกระทรวงพลังงาน และ MOEP ที่กระทรวง
พลังงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ติดตั้งเครื่องผลิต Roller Compacted Concrete 
ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำ เงี้ยบ 1 แล้วเสร็จในเดือน 
ธันวาคม 2558
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บริษัทเข้าเยี่ยมคารวะปีใหม่ ผบ.กรมทหารพรานที่ 36 
และปลัดอำ เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวัน
ที่ 18 ธันวาคม 2558

การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมเพิ่มเติม (ฝั่งประเทศไทย) โครงการไฟฟ้า
พลังน้ำ ฮัจยี ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์ ตำ บล
แม่สะเรียง อำ เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2558

บริษัทและคณะผู้บริหารบริษัท ไฟฟ้าน้ำ เง้ียบ 1 จำ กัด ได้นำ 
เจ้าแขวงไชยสมบูรณ์ เจ้าแขวงบอลิคำ ไซและคณะจากหน่วย
งานในรัฐบาล สปป.ลาว ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาโครงการใน
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ศึกษาดูงานท่ี จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี
ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดำ ริและสถานี
เกษตรหลวงอินทนนท์ เม่ือวันท่ี 23 – 25 ธันวาคม 2558

ผู้บริหารบริษัทร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงพลังไฟฟ้า
เมียนมา H.E. U Khin Maung Soe ในคราวเยือน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558

เหตุการณ์สำ คัญในรอบปี 2558
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สำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท กฟผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำ ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำ หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด เช่นเดียวกัน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ และการนำ เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ เป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด

สำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ หนดให้สำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำ หนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ คัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ นวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ คัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำ และการนำ เสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัท เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ เสนองบการเงินโดยรวม

สำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี
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สำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำ เนินงาน และกระแสเงินสด สำ หรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายอดิศร พัววรานุเคราะห์)
ผู้อำ นวยการสำ นักตรวจสอบการเงินที่ 8 

(นางกรรณาภรณ์ ดำ รงกิจการ)
ผู้อำ นวยการกลุ่ม 

ความเห็น

รายงานของผู้สอบบัญชี
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทได้ให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับปีบัญชี 2558 โดยมี 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าธรรมเนียม 
ตรวจสอบบัญชีสำ หรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำ ปี 
2558 เป็นเงิน 200,000 บาท และงบการเงิน
ฉบับคำ แปลภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 50,000 บาท 
และสำ หรับรายไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท 
รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 550,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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