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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ค านิยาม 

เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ให้ค าตอ่ไปนีม้ีความหมายดงันี ้ 

ค า  ความหมาย 

304 IP : บริษัท 304 อินดสัเตรียลปาร์ค จ ากดั 

AA : บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

AGF  บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ ากดั 

AL : บริษัท แอช ลซีซิ่ง จ ากดั  

ASTM : American Society for the Testing of Materials 

Availability Factor : ดชันีความพร้อม 

BECO : บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จ ากดั 

BFB : Bubbling Fluidized Bed หรือ เคร่ืองปฏิกรณ์ฟลอูิไดซ์แบบฟอง
ก๊าซ 

BOI : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

BPKPS : บริษัท บีพีเค เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั 

BE PRO  บริษัท บี โปรเพสชัน่นอล คอนซลัแทนท์ จ ากดั  

BTU/KWh : บีทียตูอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง 

Capacity Factor : ดชันีก าลงัการผลติ 

Capacity PPA : ก าลงัไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 

CFB Boiler : Circulating Fluidized Bed Boiler หรือ หม้อไอน า้แบบฟลอูิไดซ์
เบดแบบหมนุเวียน 

COD : วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

CP : Capacity Payment หรือ อตัราคา่พลงัไฟฟ้า 

CPI 
CHP 1 

: 
: 

Consumer Price Index หรือ ดชันีราคาผู้บริโภค 
บริษัท ซีเอชพี 1 จ ากดั 

CHP 3 : บริษัท ซีเอชพี 3 จ ากดั 

CHP 5 : บริษัท ซีเอชพี 5 จ ากดั 

DARC : บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากดั 

DSCR : Debt Service Coverage Ratio หรือ อตัราสว่นความสามารถใน
การช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 

DSM  : Demand Side Management หรือ การจดัการด้านอปุสงค์ 

E85 : บริษัท อี 85 จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ เอทานอล จ ากดั) 
EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวันออก จ ากัด 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ค า  ความหมาย 

EGCO : (มหาชน) 
บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

EGG : Equivalent Gross Generation หรือ ปริมาณกระแสไฟฟ้าและไอน า้
ที่ผลติได้เทียบเทา่ 

EHIA : Environmental Health Impact Assessment หรือ รายงานการ
ประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ 

EIA : Environmental Impact Assessment หรือ มาตรฐานการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

EP : Energy Payment หรือ อตัราคา่พลงังานไฟฟ้า 

ESL : Eversky Company Limited 

ESP : Electrostatic Precipitators หรือ เคร่ืองดกัฝุ่ นระบบไฟฟ้าสถิต 

FMO : Force Maintenance Outage หรือ ดชันีการหยดุซอ่มบ ารุงฉกุเฉิน 

Ft : Fuel Transfer Charge หรือ สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย
อตัโนมตัิ 

Glencore : Glencore International AG 

GDP : Gross Domestic Products หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ 

Gross Power Output : ก าลงัผลติไฟฟ้า  

GWh : Gigawatt-Hour หรือ กิกะวตัต์-ชัว่โมง 

Heat Rate : คา่เฉลีย่อตัราความร้อนของกระแสไฟฟ้าและไอน า้ 

IPP 
 

: Independent Power Producer หรือ โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ของ กฟผ. 

IPP IP2 : บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากดั 

ITS5 : บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดร่ิง 5  จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท อินเตอร์ สตีวีโด
ร่ิง 2 จ ากดั) 

JPU : Japanese Power Utility Index 

KN : บริษัท คนันา จ ากดั 

KNKT : บริษัท คนันาและเขตที่ จ ากดั 

KPI : Key Performance Indicator หรือ ดชันีวดัประสทิธิภาพการท างาน 

KWh : Kilowatt-Hour หรือ กิโลวตัต์-ชัว่โมง 

LNS : บริษัท เลศินภา บริการ จ ากดั 

LP : Low Pressure หรือ ไอน า้แรงดนัต ่า 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ค า  ความหมาย 

Marubeni : Marubeni Corporation 

MCF : Monthly Capacity Factor หรือ ดชันีก าลงัไฟฟ้ารายเดือน 

MP : Medium Pressure หรือ ไอน า้แรงดนัปานกลาง 

MW : Megawatt หรือ เมกะวตัต์ 

MWh : Megawatt-Hour หรือ เมกะวตัต์-ชัว่โมง 

Noble : Noble Resources Pte Ltd 

NPP11 : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ ากดั 

NPP12 : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ ากดั 

NPP2 : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ ากดั 

NPP3 : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ ากดั 

NPP5 : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ ากดั 

NPP5A : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จ ากดั 

NPS Cape : บริษัท เอ็นพีเอส เคป จ ากดั 

NPS IPP : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จ ากดั 

NPS O&M : บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ ากดั 

NPS OR : บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์
ซพัพลาย พีพี 10 จ ากดั) 

NPS OS : บริษัท เอ็นพีเอส โอเชียน สตาร์ จ ากดั 

NPS PP9 : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย พีพี 9 จ ากดั 

NS304 : บริษัท น า้ใส 304 จ ากดั 

Output Factor : อตัราก าลงัผลติไฟฟ้า 

PDP 2010 : แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัปี 2553 – 2573 

PMC : บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ ากดั 

PMO : Plant Maintenance Outage หรือ เวลาหยดุการผลติกระแสไฟฟ้าที่
เป็นไปตามแผนการผลติ 

PP11 : โรงไฟฟ้า 11 

PP2 : โรงไฟฟ้า 2 

PP3 : โรงไฟฟ้า 3 

PP4 : โรงไฟฟ้า 4 

PP5 : โรงไฟฟ้า 5 

PP5A : โรงไฟฟ้า 5A 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ค า  ความหมาย 

PP6 : โรงไฟฟ้า 6 

PP7 : โรงไฟฟ้า 7 หรือ โครงการโรงไฟฟ้าเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
โครงการ 1 

PP8 : โรงไฟฟ้า 8 หรือ โครงการโรงไฟฟ้าเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
โครงการ 2 

PPA : Power Purchase Agreement หรือ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 

PT Utami : PT. Utami Jaya Mulia  

SCOD : Scheduled Commercial Operation Date หรือก าหนดการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ 

SHSC : บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จ ากดั 

SNB : บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลติผลการเกษตร จ ากดั 

SNST : บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ ากดั 

SPP : Small Power Producer หรือ ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ 

TPG : บริษัท ไทยเพาเวอร์ เจนเนอเรติง้ จ ากดั 

TPS : บริษัท ไทย เพาว์เวอร์ ซพัพพลาย จ ากดั 

VSPP : Very Small Power Producer หรือ ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

กกพ. : คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

กปภ. : การประปาสว่นภมูิภาค 

กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

กฟน. : การไฟฟ้านครหลวง 

กฟผ. : การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. : การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

กลุม่ที่มีความเก่ียวโยงกนั : บคุคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนัโดยมีผู้บริหาร กรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจร่วมกนักบักลุม่บริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ : บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วม แล้วแตก่รณี 

กงัหนัไอน า้ : Extraction Condensing Turbine 

ก๊าซเชือ้เพลงิ : Fuel Gas 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุน เวียน
ส าหรับผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ 

: SPP Renewable Energy 

การประกนัความเสยีหายตอ่ 
บคุคลที่ 3 

: Public and Products Liability Insurance 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ค า  ความหมาย 

การประกนัภยัความเสียหายจากการขนสง่
ทางทะเลและประกันภัยความล่าช้าจาก
การขนสง่ทางทะเล 

: Marine Cargo & Marine Delay in Start Up Insurance 

การประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดต่อ
ทรัพย์สนิและประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

: Property All Risks and Business Interruption Insurance 

การประกนัภยัตอ่บคุคลที่ 3 และประกนัภยั
ความลา่ช้าในการเร่ิมด าเนินธุรกิจ 

: Construction All Risks / Third Party Liability & Delay in Start 
Up 

การประกนัภยัทรัพย์สนิท่ีเพิ่มเติม : Disbursement / Increased Value 

ก าลงัผลติพึง่ได้ : Dependable Capacity 

ก าลงัผลติส ารอง : Reserve Margins 

เขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ : เขตอุตสาหกรรม 304 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบรีุ 

เขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

: เขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสาร
คาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ : Peak Demand 

ความต้องการพลงังานไฟฟ้า : Energy Demand 

ความรับผิดในสว่นแรก : Deductible 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัไอน า้ : Steam Turbine Generator 

ตารางบ ารุงรักษา : Preventive Maintenance Plan 

ปตท. : บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  : บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่ออก
และเสนอขายในครัง้นี ้ (รวมถึงสถาบนัการเงินรายอื่นๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั ง้ ใ ห้ เ ป็นผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ เพิ่ม เติมหรือที่
เปลีย่นแปลงในภายหลงั (ถ้ามี)) 

แผงทอ่อุน่น า้ : Economizer 

ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ : Foster Wheeler Service (Thailand) company limited 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม : Cogeneration 

ลกูค้าอตุสาหกรรม : ลกูค้าที่มีสถานท่ีประกอบการตัง้อยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สนพ. : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

สผ. : ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ค า  ความหมาย 

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า : Forward Contract 

สารป้องกนัตะกรัน : Anti-scaling 

สารป้องกนัตะไคร่น า้ : Non-oxidizing Biocides 

หม้อไอน า้ : Boiler 

หม้อไอน า้แบบน าสารเคมีกลบั : Chemical Recovery 

อลัสตอม : อลัสตอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 
ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลอ้างอิง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  
1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)  
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ต าบลทา่ตมู  อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000123 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสำร : (66) 2-6591464  
โฮมเพจ : www.doubleapower.com 
ทนุจดทะเบียน : 10,000.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 9,354.04 ล้านบาท 

 
2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้อง 
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ ากัด (“NPP2”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 57/5-9 หมู่ที่ 11 ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24130 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001309 
โทรศพัท์ : (66) 38-532833 
โทรสำร : (66) 38-532829 
ทนุจดทะเบียน : 150.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 138.30 ล้านบาท  

 
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ ากัด (“NPP3”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 94/1 หมู่ที่ 3 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24120 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001317 
โทรศพัท์ : (66) 38-855087 (66) 38-855089 
โทรสำร : (66) 38-855087 (66) 38-855089 
ทนุจดทะเบียน : 350.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 262.50 ล้านบาท 

 
3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ ากัด (“NPP5”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 217 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000786 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 ตอ่ 6955 
โทรสำร : (66) 2-6591412 
ทนุจดทะเบียน : 1,360.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 1,229.82 ล้านบาท 

 
4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ ากัด (“NPP5A”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 218 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000794 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสำร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 1,218.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 1,105.50 ล้านบาท  

 
5) บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ ากัด (“NPS PP9”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม  

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000969 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสำร : (66) 2-6591464  
ทนุจดทะเบียน : 1,825.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 673.00 ล้านบาท 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

6) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ ากัด (“NPP11”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 125 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000620 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800-39 ตอ่ 3636 
โทรสำร : (66) 2-6591410 (66) 2-6591412 
ทนุจดทะเบียน : 950.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 950.00 ล้านบาท  

 
7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ ากัด (“NPP12”) 
ชื่อบริษัท :  บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ :  ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 355 หมูท่ี่ 10 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000270 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 
โทรสำร : (66) 2-6591412 
ทนุจดทะเบียน : 900.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 225.00 ล้านบาท 

 
8) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากัด (“IPP IP2”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ภายใต้ โครงการรับซือ้ไฟฟ้า

จากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)   
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 94/1 หมู่ที่ 3 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24120 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245555000985  
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสำร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 1,278.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 1,278.00 ล้านบาท 

 
9) บริษัท ซีเอชพี 1 จ ากัด (“CHP1”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 1 จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม  

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
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เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000471 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสำร : (66) 2-6591464  
ทนุจดทะเบียน : 10.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 7.70 ล้านบาท 

 
10) บริษัท ซีเอชพี 3 จ ากัด (“CHP3”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 3 จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม  

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 125 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001519 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800-39 ตอ่ 3636 
โทรสำร : (66) 2-6591410 (66) 2-6591412 
ทนุจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 0.25 ล้านบาท 

 
11) บริษัท ซีเอชพี 5 จ ากัด (“CHP5”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 5 จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม  

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 125 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001527 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800-39 ตอ่ 3636 
โทรสำร : (66) 2-6591410 (66) 2-6591412 
ทนุจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 0.25 ล้านบาท 

 
12) บริษัท อี 85 จ ากัด (“E85”) 

(เดิมชื่อ “บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ เอทานอล จ ากัด”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท อี 85 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเอทานอล  
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000081 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 
โทรสำร : (66) 2-6591417 
ทนุจดทะเบียน : 1,725.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 1,725.00 ล้านบาท 
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13) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ ากัด (“SNB”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลติผลการเกษตร จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยน า้มนัร าดิบและน า้มนัร าสกดั 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 107/1 หมู่ที่ 2 ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 

24180 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105531003578   
โทรศพัท์ : (66) 38-538801 
โทรสำร : (66) 38-539754 
ทนุจดทะเบียน : 30.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 30.00 ล้านบาท 

 
14) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ ากัด (“AL”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท แอช ลชีช่ิง จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : แยกสารเคมีออกจากขีเ้ถ้า 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 217 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000543 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสำร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 45.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 45.00 ล้านบาท 

 
15) บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ ากัด (“NPS O&M”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯที่จะน าเข้ากองทุนรวม

โครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ต าบลทา่ตมู  อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001098   
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสำร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 0.25  ล้านบาท 

 
กลุ่มธุรกิจต้นน า้ 
16) บริษัท น า้ใส 304 จ ากัด (“NS304”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท น า้ใส 304 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยน า้ดิบและน า้ประปา 
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ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 355 หมูท่ี่ 10  ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255548000037 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 ตอ่ 6392 
โทรสำร : (66) 2-659-1432 
ทนุจดทะเบียน : 160.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 160.00 ล้านบาท 

 
17) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากัด (“DARC”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ศึกษาวิจัยและพฒันาสายพนัธุ์ต้นกระดาษและต้นพลงังาน รวมไปถึง

เยื่อกระดาษและกระดาษ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 122 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ  จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000235   
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 
โทรสำร : (66) 2-6591424 
ทนุจดทะเบียน : 30.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 7.50 ล้านบาท 

 
18) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”) 
ชื่อบริษัท : PT. Utami Jaya Mulia 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : Jl. Pendreh, Komplek Perhubungan Gang Bandara No. 184, RT. 

33-A, Kel. Melayu, Muara Teweh Barito Utara 73811 
เลขทะเบียนบริษัท : 2090.2011 
โทรศพัท์ : (62) 511-4773096 
โทรสำร : (62) 511-4773096 
ทนุจดทะเบียน : 4.00 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 2.00 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  

 
19) บริษัท คันนา จ ากัด (“KN”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท คนันา จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : สนบัสนนุและสง่เสริมการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 355 หมูท่ี่ 10 ต าบลทา่ตมู  อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000468 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสำร : (66) 2-6591464 
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ทนุจดทะเบียน : 530.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 530.00 ล้านบาท 

 
กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ 
20) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จ ากัด (“NPS OS”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส โอเช่ียนสตาร์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ต าบลทา่ตมู  อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245552001221 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสำร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 310.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 310.00 ล้านบาท 

 
21) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ ากัด (“NPS OR”) 

(เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จ ากัด”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000301  
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสำร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 100.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 100.00 ล้านบาท 

 
22) บริษัท เอ็นพีเอส เคป จ ากัด (“NPS Cape”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส เคป จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ต าบลทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000601 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสำร : (66) 2-6591464  
ทนุจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 0.25 ล้านบาท 
 

23) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดร่ิง 5 จ ากัด (“ITS5”) 
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ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดร่ิง 5 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : บริการทุน่ขนถ่ายสนิค้ากลางทะเล 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 187/3 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245544000792 
โทรศพัท์ : (66) 38-538968  
โทรสำร : (66) 38-538869  
ทนุจดทะเบียน : 68.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ : 68.00 ล้านบาท 

 
3. บุคคลอ้างอิง 

1) ผู้สอบบัญชี 
ชื่อบริษัท : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

: 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : (66) 2-264-0777 
โทรสำร : (66) 2-264-0789-90 
โฮมเพจ : www.ey.com 

 
2) นายทะเบียน 
ชื่อบริษัท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : (662) 638-8000, (662) 626-7000 
โทรสำร : (662) 657-3333 
โฮมเพจ : www.cimbthai.com 

 
ชื่อบริษัท : ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ : (662) 296-2000 
โทรสำร : (662) 683-1304 
โฮมเพจ : www.krungsri.com 

3) ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 
 

ชื่อบริษัท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : (662) 638-8000, (662) 626-7000 
โทรสำร : (662) 657-3333 
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โฮมเพจ : www.cimbthai.com 
 

ชื่อบริษัท : ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ : (662) 296-2000 
โทรสำร : (662) 683-1304 
โฮมเพจ : www.krungsri.com 

 
4) ที่ปรึกษากฎหมาย 

-ไมม่ี-  
 

5) ที่ปรึกษาทางการเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน้ 9บี ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  

กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ : (662) 257-0550 
โทรสำร : (662) 639-3600 
 
 
ฝ่ำยองค์กรสมัพนัธ์ 

 
 
: 

 
 
นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศกัดิ์ 

  pr@npp.co.th 
ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ : นางสาวภทัรา ปรุงธญัญพฤกษ์ 
  ir@npp.co.th 

6) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อ : นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศกัดิ ์

ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
อีเมลล์ : pr@npp.co.th 

 
7) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
ติดต่อ : นางสาวภทัรา ปรุงธญัญพฤกษ์ 

ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
สำยด่วนนกัลงทนุ : 1759 กด 9 
อีเมลล์ : ir@npp.co.th 

 
ข้อมูลส าคัญอื่น ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไมพ่บวา่มีข้อมลูที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

วิสัยทัศน์ 

 “เราเช่ือว่า...พลงังานทดแทนที่ยัง่ยืน คือ พลงังานที่สามารถปลกู หมุนเวียนเปลี่ยนใหม่ สร้างใช้ได้ไม่จ ากัด” 
เพราะกลุม่บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของแหลง่พลงังาน เพื่อน ามาทดแทนน า้มนัและก๊าซธรรมชาติที่จะหมดไปใน
อนาคต กลุม่บริษัทฯ จึงมุง่มัน่ท่ีจะสร้างแหลง่พลงังานทดแทนท่ียัง่ยืนขึน้มารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทย และ
เสริมสร้างความมัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศ ภายใต้แนวคิด “ปลกูพลงังาน เพื่อความยัง่ยืนแห่งอนาคต” ด้วยความ
เช่ือมัน่วา่ พลงังานทดแทนท่ียัง่ยืน คือ พลงังานท่ีปลกูหรือสร้างขึน้เองได้ เพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ ในฐานะประเทศที่มี
การเกษตร เป็นรากฐาน การปลูกวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า จึงนบัเป็นหนึ่งทางเลือกของพลงังาน
หมนุเวียนที่จะช่วยเสริมสร้างความมัน่คง ด้านพลงังานให้กบัทกุคนในประเทศ 
 
เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจร  โดยครอบคลุมทัง้การผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน า้ รวมถึงธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องและสนบัสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ธุรกิจการขนส่งเชือ้เพลิง  
ทางทะเล อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายขยายการลงทุนในโครงการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเชือ้เพลิง  
ธุรกิจพลังงานทดแทน  และธุรกิจส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษและพลงังาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่  
ผู้ ถือหุ้ น โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ น าในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชือ้เพลิงชีวมวลแบบผสมผสาน โดยการใช้  
วัสดุเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสนใจในเร่ืองการเติบโตอย่ างยั่งยืนทางด้าน 
พลังงานทดแทน  ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพทัง้ในด้านการผลิตและการให้บริการ  รวมทัง้ การสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีในระยะยาวกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี  ้

 เป็นผู้ น าด้านการผลิต จัดส่ง และรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและไอน า้ โดยใช้เชือ้เพลิง 
แบบผสมผสาน โดยมีการใช้วสัดเุหลอืใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ส่งเสริม ก ากับ และดูแลให้มีไฟฟ้าและไอน า้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องจากเทคโนโลยีสะอาดและ  
มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี  
และในเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สร้างวฒันธรรมในการปรับเปลีย่นตวัเอง อยา่งมีดลุยภาพทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนจัดตัง้เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจ ากดั กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 7 กรกฎาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกงัหนัไอน า้ และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 
26 พฤษภาคม 2553 ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทนุในธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมทัง้ได้
ลงทนุในธุรกิจที่สนบัสนุนการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจต้นน า้ และธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนลงทนุใน
ธุรกิจพลงังานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ เช่น โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งธุรกิจดงักลา่วได้รับการบริหารจดัการภายใต้การด าเนินงาน
ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมแตล่ะแหง่ที่บริษัทฯ จดัตัง้ขึน้มาส าหรับการลงทนุในแตล่ะโครงการ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ท าการ
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เพิ่มทนุอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจดงักลา่ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน
ทัง้สิน้ 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทนุท่ีออกและช าระแล้วรวมทัง้สิน้ 9,354.04 ล้านบาท 

 
ทัง้นี ้พฒันาการท่ีส าคญัของบริษัทฯ ที่เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงอ านาจในการควบคมุ และลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา เป็นดงันี ้
ปี 2554  บริษัทฯ เพิ่มทนุท่ีออกและช าระแล้วเป็นจ านวน 9,354.03 ล้านบาท 

 ระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เสนอขายแก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั จ านวน 3,000 ล้าน
บาท 

 เข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 99.00 ของทนุที่ออกและช าระแล้วใน PT. Utami Jaya 
Mulia (“PT Utami”) เพื่อเข้าไปด าเนินโครงการเหมืองถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย  

 จดัตัง้ บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ ากดั (“NPP2”) โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว เพื่อรองรับกิจการโรงไฟฟ้าซึ่งมีก าลงัผลติไฟฟ้า
รวมที่ 10.40 เมกะวตัต์ และมีพลงัไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยาวกบั กฟผ.
ที่ 8.00 เมกะวตัต์  

 จดัตัง้ บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ ากดั (“NPP3”)  โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว เพื่อรองรับกิจการโรงไฟฟ้าซึง่มีก าลงัผลติไฟฟ้า
รวมที่ 47.55 เมกะวตัต์ และมีพลงัไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยาวกบั กฟผ.
ที่ 41.00 เมกะวตัต์  

 เข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 99.99 ของทนุที่ออกและช าระแล้วใน บริษัท น า้ใส 304 
จ ากัด (“NS304”) ซึ่งเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายน า้เพื่อการอุตสาหกรรมในเขต
อตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 เข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 51.00 ของทนุที่ออกและช าระแล้วใน บริษัท เอส.เอ็น.บี. 
ผลติผลการเกษตร จ ากดั (“SNB”)  

 เข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 50.00 ของทนุที่ออกและช าระแล้วใน บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ซ 
เซ็นเตอร์ จ ากดั (“DARC”)  

 รับโอนใบอนญุาตประกอบกิจการพลงังานประเภทใบอนญุาตจ าหน่ายไฟฟ้าและ
ใบอนญุาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ในเขตอตุสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี มา
จาก บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จ ากดั (“BECO”) 

ปี 2555  ระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เสนอขายแก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั จ านวน 3,000 ล้าน
บาท 

 นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ขายหุ้นสามัญที่ถือ
ครองอยู่ทัง้หมดร้อยละ 63.80 ของทุนที่ออกและช าระแล้วในบริษัทฯ ให้แก่ 
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Fastgain Limited และต่อมา Fastgain Limited ได้ท าการขายหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ทัง้จ านวนให้แก่ บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากัด ท าให้ บริษัท เซอร์วิส โฮ
ลดิง้ จ ากัด กลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 
63.80 ของทนุท่ีออกและช าระแล้วในบริษัทฯ 

 บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) (“AA”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้
เข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 18.21 ของทนุที่ออกและช าระแล้ว ทัง้จ านวนจาก บริษัท 
แอ๊ดวานซ์อะโกร โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ท าให้ภายหลงัการเข้า
ซือ้หุ้น AA มีสดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 17.99 เป็นร้อยละ 36.20 ของ
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

 จดัตัง้ บริษัท ซีเอชพี 1 จ ากดั (“CHP1”)  โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุที่ออก
และช าระแล้ว เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานงานความร้อนร่วมจากก๊าซ
ธรรมชาติ 

 จดัตัง้ บริษัท ไอพีพี ไอพี2 จ ากดั (“IPPIP2”)  โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุที่
ออกและช าระแล้ว เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ที่รับโอนมา
จาก บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ซพัพลาย ไอพีพี จ ากดั (“NPS IPP”) ตามแนวทาง
การปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ 

 จดัตัง้ บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ซพัพลาย พีพี9 จ ากดั (“NPS PP9”) โดยถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทนุที่ออกและช าระแล้ว เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่
รับโอนมาจาก BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ 

 จดัตัง้ บริษัท แอช ลซีซิ่ง จ ากดั (“AL”)  โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและ
ช าระแล้ว เพื่อด าเนินโครงการแยกคลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีที่จ าเป็น
ในการผลติเยื่อออกจากขีเ้ถ้าขาว 

 เปลี่ยนช่ือบริษัทย่อย จาก บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย  พีพี10 จ ากัด 
(“NPS PP10”) เป็น บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ ากดั (“NPS OR”)และใช้บริษัท
ยอ่ยดงักลา่วประกอบธุรกิจเรือขนสง่สนิค้าทางทะเล เพื่อบริหารจดัการเรือเทกองที่
บริษัทฯ ซือ้มาระหวา่งปีเพื่อรองรับการขนสง่เชือ้เพลงิส าหรับโรงไฟฟ้าในกลุม่ 

ปี 2556  เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 10,000.00 ล้านบาท  

 บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ได้จ าหน่ายหุ้นสามญั
ร้อยละ 10.00 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว ให้กบั บริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั และตอ่มา บริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ได้จ าหน่ายหุ้นดงักลา่ว
ทัง้จ านวนให้กับบริษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จ ากัด ท าให้ภายหลงัการขายหุ้ น 
บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากดั มีสดัสว่นการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 63.80 เป็นร้อย
ละ 53.80 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

 จดัตัง้ บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ ากดั  (“NPP12”) โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99  ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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 จดัตัง้ บริษัท ซีเอชพี 3 จ ากดั (“CHP3”) และ บริษัท ซีเอชพี 5 จ ากัด (“CHP5”)  
โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานงานความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติ 

 เปลีย่นช่ือบริษัทยอ่ย จาก บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ เอทานอล จ ากดั (“AAE”) เป็น บริษัท 
อี 85 จ ากดั (“E85”) 

 จัดตัง้ บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ ากัด (“NPS O&M”) โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว และได้เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัทมาเป็นบริษัท 
บริษัท เอ็นพีเอส เคป จ ากดั (“NPS Cape”) เพื่อบริหารจดัการเรือเทกองที่บริษัทฯ 
ซือ้มาระหวา่งปีเพื่อรองรับการขนสง่เชือ้เพลงิส าหรับโรงไฟฟ้าในกลุม่ 

 จดัตัง้ NPS O&M ใหม่ แทน NPS O&M ที่ถกูเปลี่ยนช่ือเป็น NPS Cape โดยถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว เพื่อรองรับโครงการจดัตัง้กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ และเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจดัการกิจการ
โรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ที่จะน าเข้ากองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

 ขายหุ้นที่ถือครองอยู่ทัง้หมดใน BECO และ NPS IPP ให้กบับริษัทที่เก่ียวข้องกนั 
ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ โดยขายในราคาต้นทุนของบริษัทฯ 
โดยมีมลูคา่เทา่กบัทนุที่ออกและช าระแล้วของทัง้สองบริษัท จ านวน 735.00 ล้าน
บาท และ 1,647.40 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งสงูกว่าราคาตลาดและมูลค่าทาง
บญัชีของทัง้สองบริษัทท่ีประเมินไว้โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทัง้สิน้ 22 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยแบ่งการ

ด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ธุรกิจ ได้แก่ กลุม่ธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลงังานที่เก่ียวข้อง กลุม่ธุรกิจต้นน า้ 
และกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 
 
หมายเหต ุ: *  เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นท่ีถืออยูท่ัง้หมดร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้วใน  

BECO และ NPSIPP ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯตามแนวทางการ
ปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ 

 
1. บริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้อง  
 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เก่ียวข้องเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส าคญัในการสร้างความมัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจสงัคมของ
ประเทศ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ผลิตไฟฟ้าและพลงังานอื่นเพื่อรองรับความต้องการของประเทศอย่างยัง่ยืน โดยให้
ความส าคญักับพลงังานที่ยัง่ยืน ภายใต้วิสยัทศัน์  “เราเช่ือว่า... พลงังานทดแทนที่ยัง่ยืน คือ พลงังานที่สามารถปลูก 
หมนุเวียนเปลีย่นใหม ่สร้างใช้ได้ไมจ่ ากดั” โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลงังานที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็น ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายเอทานอล และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัร าข้าว  โดยกลุ่มบริษัทฯ มองว่าเอทานอลและน า้มนัร าข้าว

บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์ 
แพลนท์  11 จ ากัด

(“NPP 11”)

บริษัท ไอพพี ีไอพ ี2 จ ากัด
(“ PP IP2”)

บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช 
เซ็นเตอร์ จ ากัด
(“DARC”) (2)

บริษัท เอ็นพเีอส โอเช่ียน 
สตาร์ จ ากัด
(“NPSOS”)

บริษัท อินเตอร์ 
สตีวโีดร่ิง 5 จ ากัด

(“ITS 5”)

99.99%

99.99%

50.00%

99.99%PT Utami Jaya Mulia
(“ PT. Utami”)

99.00%
บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์ 

แพลนท์  5จ ากัด
(“NPP 5”) 99.99%

บริษัท อี 85 จ ากัด
(“E85”)

บริษัท น า้ใส 304 จ ากัด
(“Nam Sai 304”)

บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์ 
แพลนท์  5เอ จ ากัด

(“NPP 5A”)

บริษัท คันนา จ ากัด
(“KN”) (3)

บริษัท ซีเอชพ ี1 จ ากัด
(“CHP 1”) บริษัท เอ็นพเีอส ออรานา จ ากัด

(“NPSOR”)

99.99%

99.99%

กลุ่มธุรกิจต้นน า้

บริษัท ซีเอชพ ี3 จ ากัด
(“CHP 3”)

กลุ่มธุรกิจโลจสิติกส์ 

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

(1) ร่วมทุนกับบริษัทญ่ีปุ่ น ได้แก่ บริษัท โซจิสซึ คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด ถือหุ้น ร้อยละ 29.00 
ของทุนท่ีออกและช าระแล้ว และ บริษัท โบโซ ออยล์แอนด์แฟต จ ากัด ถือหุ้น ร้อยละ 
20.00 ของทุนท่ีออกและช าระแล้ว

(2) DAH ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นอีกร้อยละ 49.00 ของทุนท่ีออกและช าระแล้ว
(3) AAH ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นอีกร้อยละ 49.00 ของทุนท่ีออกและช าระแล้ว

99.99%

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เก่ียวข้อง

51.00%

บริษัท เอ็นพเีอส เคป จ ากัด
(“NPS Cape”)

99.99%

บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผล
การเกษตร จ ากัด
(“SNB”) (1)

บริษัท แอช ลิชช่ิง จ ากัด
(“AL”)

48.00%

99.99%

บริษัท เอ็นพเีอส พพี ี9 จ ากัด
(“NPS PP9”)

บริษัท เอ็นพพี ี12 จ ากัด
(“NPP 12”)

บริษัท เอ็นพเีอส โอ แอนด์
 เอ็ม จ ากัด

(“NPS O&M”)

99.99%

99.99%

99.99%

บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)

บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์ 
แพลนท์  3 จ ากัด

(“NPP 3”)

บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์ 
แพลนท์  2 จ ากัด

(“NPP 2”)

บริษัทร่วม

ณ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ซีเอชพ ี5 จ ากัด
(“CHP 5”)

99.99%
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

สามารถน ามาพฒันาเป็นพลงังานหมุนเวียนได้ ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่ธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลงังานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ านวน 15 บริษัท รวมทัง้สิน้ 16 บริษัท ดงันี ้

1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 7 

กรกฎาคม 2538 เพื่อด าเนินการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัที่ 26 
พฤษภาคม 2553 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทนุที่ออก
และช าระแล้วรวมทัง้สิน้ 9,354.04 ล้านบาท  ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 2 
โรง ได้แก่ PP7 และ PP8 ซึง่มีก าลงัการผลิตโรงละ 164.00 เมกะวตัต์ คิดเป็นก าลงัการผลิตรวมทัง้สิน้ 328.00 เมกะวตัต์ 
โดยโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่ใช้ถ่านหินและเชือ้เพลงิชีวมวลเป็นเชือ้เพลิงใน
กระบวนการผลิต ส าหรับลกูค้าหลกัของบริษัทฯ คือ กฟผ.  AA และลกูค้าอตุสาหกรรมที่ตัง้อยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 
จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยบริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กบั กฟผ. จ านวน 2 ฉบบั โดยมีก าลงัการผลิตตามสญัญาแต่
ละฉบบัอยูท่ี่ 90.00 เมกะวตัต์ อายสุญัญา 25 ปี และจะสิน้สดุอายสุญัญาในปี 2567 ส าหรับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั AA 
นัน้ มีอายุสญัญา 5 ปี และจะสิน้สุดอายุสญัญาในปี 2557 ในส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลงังาน ประเภทกิจการใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า และกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในเขต
อตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ จาก BECO ท าให้บริษัทฯ สามารถเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมที่
ตัง้อยูใ่นเขตอตุสาหกรรมดงักลา่วได้โดยตรง ส าหรับไอน า้ที่บริษัทฯ ผลติได้สว่นหนึง่จะถกูน าไปใช้ภายในกิจการ และสว่น
ที่เหลอืทางบริษัทฯ จะจ าหนา่ยให้แก่ AA ภายใต้สญัญาซือ้ขายไอน า้ ซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี และจะสิน้สดุอายสุญัญาในปี 
2565  

ส าหรับถ่านหินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลกัที่ส าคญัในการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายถ่านหินระยะยาว  
กบัผู้จดัหาถ่านหินท่ีมีประสบการณ์และมีความช านาญในธุรกิจจดัหาถ่านหินจ านวนถึง 2 ราย ซึง่มีแหลง่ถ่านหินหลกัจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ในสว่นของเชือ้เพลิงชีวมวลนัน้ บริษัทฯ ได้รับโอนพนกังานจาก KNKT เพื่อท าหน้าที่ในการจัดหา
เชือ้เพลงิชีวมวลอื่น เช่น ชิน้ไม้สบั เปลอืกไม้ ให้กบัโรงไฟฟ้าโดยตรง ทัง้นี ้พนกังานที่ได้รับการโอนย้ายมาจาก KNKT เป็น
พนกังานบริษัทที่เก่ียวข้องที่มีประสบการณ์และเครือข่ายในการจดัหาเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งเดิม KNKT 
ท าหน้าที่ จะรับผิดชอบในการจดัหาเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ จากกลุ่ม
เกษตรกรหรือผู้ผลติเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นตามปริมาณและคณุภาพท่ีระบไุว้ในสญัญา  ทัง้นี ้การใช้เชือ้เพลงิผสมระหวา่งถ่าน
หินและเชือ้เพลิงชีวมวลส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาอตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานให้มีเสถียรภาพได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากเชือ้เพลงิชีวมวลมีต้นทนุคอ่นข้างต ่า 

 
 
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ ากัด (“NPP2”) 
NPP2 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2554 เพื่อด าเนินการผลิต

และจ าหนา่ยไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 NPP2 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 150.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออก
และช าระแล้วทัง้สิน้ 138.30 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว 
ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP2 มีจ านวนทัง้สิน้ 1 โรง ได้แก่ PP2 ซึ่งได้ซือ้มาจาก BPKPS  
ตามสญัญาจะซือ้จะขายกิจการโรงไฟฟ้า ลงวนัท่ี 25 สงิหาคม 2554 โดยมีที่ตัง้อยู่ที่อ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โดยมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า 10.40 เมกะวตัต์ และใช้เชือ้เพลิงชีวมวลอื่น ได้แก่ ชิน้ไม้สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็น
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

เชือ้เพลงิหลกัในการผลติ ซึง่กระแสไฟฟ้าที่ผลติได้จะถกูจ าหนา่ยให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุ
สญัญา 21 ปี และสญัญาจะสิน้สุดในปี 2563 ซึ่งพลงังานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที่ 8.00 เมะกะวัตต์ ส าหรับ
กระแสไฟฟ้าสว่นท่ีเหลอืจะถกูจ าหนา่ยให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 
3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ ากัด (“NPP3”) 
NPP3 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2554 เพื่อด าเนินการผลิต

และจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 NPP3 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 350.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุ
ที่ออกและช าระแล้วทัง้สิน้ 262.50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระ
แล้ว ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP3 มีจ านวนทัง้สิน้ 2 โรง ได้แก่ PP3 และ PP4 ซึ่งได้ซือ้มาจาก 
TPS ตามสญัญาจะซือ้จะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยโรงไฟฟ้าดงักลา่วตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรม 
304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในสว่นของ PP3 มีขนาดก าลงัการผลติ 10.40 เมกะวตัต์ ในขณะท่ี PP4 มีขนาดก าลงัการ
ผลติ 37.15 เมกะวตัต์ ทัง้ PP3 และ PP4 ใช้เชือ้เพลิงชีวมวลเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิต ได้แก่ ชิน้ไม้สบัเปลือกไม้ และ
แกลบ ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่งดงักลา่วจะถกูจ าหน่ายให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาว มีอายสุญัญา 25 ปี ซึง่จะสิน้สดุอายสุญัญาในปี 2567 โดยมีพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาอยู่ที่ 41.00 เมะกะวตัต์ 
ส าหรับกระแสไฟฟ้าสว่นท่ีเหลอืจะถกูจ าหนา่ยให้แก่ลกูค้าภายในเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นอกจากนี ้NPP3 ยงัมีโรงกรองน า้ส าหรับผลิตและจ าหน่ายน า้เพื่อการอตุสาหกรรม ซึ่งมีขนาดก าลงัการผลิต 
25,200.00 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั โดยน า้เพื่อการอตุสาหกรรมที่ผลิตได้จะถกูน าไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3 
สว่นหนึง่ และสว่นท่ีเหลอืจะถกูจ าหนา่ยให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ ากัด (“NPP5”) 
NPP5 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม 2551 เพื่อด าเนินการผลิต

และจ าหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 NPP5 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,360.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่
ออกและช าระแล้ว1,229.82 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุที่ออกและ
ช าระแล้ว ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NPP5 มีจ านวนทัง้สิน้ 2 โรง ได้แก่ PP5 และ PP6 ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่ซือ้มาจาก AA ตามสญัญาจะซือ้จะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวนัที่  26 มิถนุายน 2552 โดยโรงไฟฟ้าดงักลา่วตัง้อยู่ในเขต
อตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ ในสว่นของ PP5 นัน้ มีขนาดก าลงัการผลิต 37.15 เมกะวตัต์ และใช้เชือ้เพลิงชีวมวล
อื่น ได้แก่ ชิน้ไม้สบั เปลอืกไม้ และแกลบ เป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลิต ในขณะที่ PP6 มีขนาดก าลงัการผลิต 37.15 เมกะ
วตัต์ และใช้น า้มนัยางด าเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง ดงักลา่ว จะถูก
จ าหนา่ยไปให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว มีอายสุญัญา 25 ปี ซึ่งจะสิน้สดุอายสุญัญาในปี 2571 โดย
มีพลังงานไฟฟ้าตามสญัญารวมอยู่ที่ 50.00 เมะกะวัตต์ ส าหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจ าหน่ายให้แก่ AA 
นอกจากนี ้NPP5 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไอน า้กบั AA เพื่อจ าหนา่ยไอน า้ที่ได้จากกระบวนการผลติไฟฟ้าดงักลา่ว 

 
5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จ ากัด (NPP5A”)  
NPP5A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 NPP5A มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,218.00 ล้านบาท 
ซึง่เป็นทนุที่ออกและช าระแล้วทัง้สิน้ 1,105.50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 
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ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว ปัจจบุนั NPP5A อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลติ 98.00 เมกะวตัต์ ในเขต
อตุสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 2,772.00 ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวใช้
เทคโนโลยีหม้อไอน า้แบบ CFB และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกังหนัไอน า้ โดยใช้ชิน้ไม้สบัและเปลือกไม้ซึ่งเป็น
เชือ้เพลิงชีวมวลเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิต ทัง้นี ้NPP5A ได้วางแผนการด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดย
โครงการในช่วงแรกจะเป็นหนว่ยการผลิตไอน า้คือในสว่นของหม้อไอน า้ ซึ่งมีก าลงัการผลิต 300 ตนัต่อชัว่โมง ซึ่งปัจจุบนั
ได้ด าเนินการก่อสร้างในส่วนของโรงผลิตไอน า้เสร็จสิน้แล้ว และเร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 และ
จ าหน่ายไอน า้แรงดนัสงูให้แก่ บริษัทฯ NPP5 และ NPP11 แล้ว เพื่อให้โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยทัง้ 2 แหง่ดงักลา่วสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก าลงัการผลิต สว่นโครงการในช่วงที่  2 จะเป็นหน่วยการผลิต
ไฟฟ้า ซึง่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยคาดวา่จะเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2557 

ส าหรับความคืบหน้าของโครงการนัน้ NPP5A ได้รับอนมุตัิสิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับอนุมตัิรายงาน
การศกึษาผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจาก ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”)  รวมทัง้
ได้รับใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างและการประกอบกิจการโรงงานส าหรับการด าเนินโครงการในช่วงแรกเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไอน า้กับ NPP5 และ NPP11 ปัจจุบัน NPP5A อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการขอรับอนมุตัิ BOI ของโครงการในช่วงที่ 2 (หนว่ยผลติไฟฟ้า) 

 
6) บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ ากัด (“NPS PP9”) 
NPS PP9 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2555 เพื่อรับโอน

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงัผลติ 125.00 เมกะวตัต์ จาก BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ โดย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 NPS PP9 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,825.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช าระแล้ว 
673.00 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุที่ออกและช าระแล้ว  ปัจจุบนั NPS PP9 
ได้รับโอนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 125.00 เมกะวตัต์จาก BECO เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเขตอตุสาหกรรม 
304 ต าบลท่าตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรี โดยจะใช้พืน้ที่ในการก่อสร้างโครงการทัง้สิน้ 55 ไร่ ซึ่งโรงไฟฟ้า
ดงักลา่วจะใช้เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิต และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบ
กังหันไอน า้ ซึ่งเชือ้เพลิงหลกัที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นเชือ้เพลิงชีวมวล ได้แก่ ชิน้ไม้สบั และเปลือกไม้ ซึ่ง
โครงการดงักลา่วมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,400.00 ล้านบาท ซึ่งมีแหลง่เงินทนุส าหรับโครงการนีใ้นรูปของเงินกู้ ระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินภายในประทศ และเงินทนุจากสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้แก่ลกูค้าใน
เขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ  

สว่นแผนการเดิมที่จะเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฟ้ากบั กฟผ. นัน้ เนื่องจากความผนัผวนของราคาเชือ้เพลิงได้
สง่ผลกระทบต่อสตูรการค านวณราคาค่าไฟฟ้าที่จะได้รับจาก กฟผ. ที่จะต้องผูกพนัตามสญัญาเป็นระยะเวลาถึง 25 ปี    
ซึง่ BECO ได้เจรจากบั กฟผ. ถึงความเหมาะสมของสตูรในการค านวณราคาคา่ไฟฟ้าแล้ว แต่เนื่องจาก กฟผ. ไม่เห็นชอบ
การปรับเปลี่ยนสตูรการค านวณดงักล่าว ทาง BECO จึงพิจารณาไม่เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อย่างไรก็ดี      
การไม่เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล       
มีเพียงการถูกริบเงินค า้ประกันการยื่นข้อเสนอจ านวน 40.00 ล้านบาท เท่านัน้ ซึ่งสดัส่วนมูลค่าเงินค า้ประกนัที่ถูกริบ
ดงักลา่วคิดเป็นสดัสว่นความเสียหายที่น้อยเมื่อเทียบกบัภาระผูกพนัตามสตูรการค านวณราคาค่าไฟฟ้าตามสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลาถึง 25 ปี    
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ทัง้นี ้ความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของ NPS PP9 อยูท่ี่ร้อยละ 59.00 โดยสว่นการผลติเคร่ืองจกัร
หลกั อนัได้แก่ การผลติหม้อไอน า้ กงัหนั และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ด าเนินไปแล้วกว่าร้อยละ 90.00 ทัง้นี ้คาดว่าจะสามารถ
ทดสอบเคร่ืองจกัรทัง้หมดได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 

 
7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ ากัด (“NPP11”) 
NPP11 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 NPP11 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 950.00 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นทนุที่ออกและช าระแล้วเต็มทัง้จ านวน ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสัดสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุที่
ออกและช าระแล้ว ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NPP11 คือ PP11 ซึ่งได้ซือ้มาจาก AA ตามสญัญา
จะซือ้จะขายกิจการโรงไฟฟ้า ลงวนัที่ 26 มิถนุายน 2552 ที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าดงักลา่วอยู่ในเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจีนบุรี โดยมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า 32.90 เมกะวัตต์ และใช้น า้มันยางด าเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิต ซึ่ง
กระแสไฟฟ้าที่ผลติได้จะถกูจ าหนา่ยให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะ
ยาว โดยมีอายสุญัญา 25 ปี และสญัญาจะสิน้สดุในปี 2571 ซึง่พลงังานไฟฟ้าตามสญัญาดงักลา่วอยู่ที่ 25.00 เมกะวตัต์ 
นอกจากนี ้NPP11 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไอน า้กบั AA เพื่อจ าหนา่ยไอน า้ที่ได้จากระบวนการผลติไฟฟ้าดงักลา่ว 

 
8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ ากัด (“NPP12”) 
NPP12 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 NPP12 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 900.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่
ออกและช าระแล้วทัง้สิน้ 225.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุที่ออก
และช าระแล้ว ปัจจุบนั NPP12 อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิต 98 เมกะ
วตัต์ (Full Condensing) ในเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 9,000  ล้านบาท 
โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้เทคโนโลยี หม้อไอน า้ชนิดน าสารเคมีกลบัคืน (Recovery Boiler)  โดยใช้น า้มนัยางด าเป็น
เชือ้เพลงิหลกัในการผลติ 

 
9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากัด (“IPP IP2) 
IPP IP2  เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2555 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าเพื่อการอตุสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 600.00 เมกะวตัต์ ที่รับโอนมาจาก NPS IPP ตามแนวทางการปรับโครงสร้าง
กลุม่บริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2556  IPP IP2 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,278.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออก
และช าระแล้วเต็มทัง้จ านวน  โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว  

โครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วใช้เทคโนโลยีไอน า้แบบ CFB และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกงัหนัไอน า้ โดยใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกั และคาดวา่จะใช้เงินลงทนุส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าแหง่นี ้ประมาณ 24,693.00 ล้านบาท 

ปัจจบุนัโครงการได้ยื่นเสนอรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (Environmental Health 
Impact Assessment: EHIA) ต่อ สผ. แล้ว และมีมติชีแ้จงรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาอีกครัง้รวมถึง
การเจรจาตอ่รองเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กบั กฟผ. และเจรจาเปลี่ยนแปลงก าหนดวนัเร่ิมต้นจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) 
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10) บริษัท ซีเอฟพี 1 จ ากัด (“CHP1”) 
CHP1 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการผลิตและ

จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจ าหน่ายไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2556 CHP1 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 10.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีออกและช าระแล้ว 7.70 ล้านบาท โดยมี
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว  

 CHP1 ได้มีแผนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า CHP-1 ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิงธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ปัจจุบันโครงการฯ  อยู่ระหว่างกระบวนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental  Impact Assessment) รวมถึงจัดเตรียมข้อมลูการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) เพื่อประกอบการขอรับใบอนญุาตที่เก่ียวข้องตา่งๆ (BOI) และส าหรับการท า Funding 

 
11) บริษัท ซีเอฟพี 3 จ ากัด (“CHP3”) 
CHP3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการผลิตและ

จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจ าหน่ายไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2556 CHP3 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออกและช าระแล้ว 0.25 ล้านบาท โดยมี
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว  

CHP3 ได้มีแผนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า CHP-3 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิงธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมถึงจดัเตรียมข้อมลูการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนญุาตที่เก่ียวข้องตา่งๆ (BOI) และส าหรับการท า Funding 

 
12) บริษัท ซีเอฟพี 5 จ ากัด (“CHP5”) 
CHP5 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการผลิตและ

จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจ าหน่ายไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2556 CHP5 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออกและช าระแล้ว 0.25 ล้านบาท โดยมี
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว  

CHP5 ได้มีแผนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า CHP-5 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิงธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมถึงจดัเตรียมข้อมลูการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนญุาตที่เก่ียวข้องตา่งๆ (BOI) และส าหรับการท า Funding 

13) บริษัท อี 85 จ ากัด (“E85”) 
E85 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เดิมช่ือบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ เอทานอล จ ากดั (“AAE”)  จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั 

เมื่อวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2550 เพื่อผลติและจ าหนา่ยเชือ้เพลงิเอทานอล โดย AAE ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทเป็น 
E85 เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2556 E85 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,725.00 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นทนุท่ีออกและช าระแล้วเต็มทัง้จ านวน ซึ่งมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุที่ออกและช าระ
แล้ว ปัจจบุนั E85 อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงานผลติเอทานอล 2 หนว่ยการผลติ ซึง่มีก าลงัการผลติรวม 500,000 ลติรตอ่
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วนั สถานที่ตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และโรงงานผลิตแป้งหมาด 6 โรง เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการ
ผลติเอทานอล โดยคาดวา่จะใช้เงินลงทนุรวมทัง้สิน้  4,700.00 ล้านบาท 

ส าหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลนัน้ ปัจจุบนัหน่วยการผลิตหน่วยแรกขนาด  250,000 
ลติรตอ่วนั ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์เร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม ปี 2556 สว่นหน่วยการผลิต
หนว่ยที่ 2 ขนาด 250,000 ลติรตอ่วนั ก าลงัอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง และคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปี 
2557 ทัง้นี ้ณ 31 ธนัวาคม 2556 ความคืบหน้าในการก่อสร้างหนว่ยการผลติที่ 2 ของ E85 อยูท่ี่ร้อยละ 59.70  

ในส่วนของความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งหมาดนัน้ ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 3 โรง เพื่อรองรับหน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที่ 1 โดยโรงงานทัง้ 3 โรง จะสามารถด าเนินการผลิต 
ในเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2556 ส าหรับโรงงานผลิตแป้งหมาดที่เหลืออีก 3 โรง ก าลงัอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
เพื่อรองรับหนว่ยการผลติเอทานอลหนว่ยที่ 2 นัน้ คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2557 

 
14) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจ ากัด (“SNB”) 
SNB เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2531 เพื่อผลิตและจ าหน่าย

น า้มนัร าดิบและร าสกดั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 SNB มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 30.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีออก
และช าระแล้วเต็มทัง้จ านวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 51.00 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว ทัง้นี ้
โรงงานของ SNB ตัง้อยู่ในอ าเภอบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
กระบวนการผลติ โดยมีก าลงัการผลติ 200.00 ตนัร าดิบตอ่วนั ซึง่จะสามารถผลติน า้มนัร าดิบได้ประมาณ 40.00 ตนัตอ่วนั 
และร าสกดัได้ประมาณ 160.00 ตนัตอ่วนั ส าหรับลกูค้าหลกัของ SNB คือ กลุม่ลกูค้าที่น าน า้มนัร าดิบไปผลิตเป็นวตัถดุิบ
ส าหรับอตุสาหกรรมผลติน า้มนัร าข้าวเพื่อการบริโภคและอตุสาหกรรมผลิตอาหารสตัว์ และกลุม่ลกูค้าที่น าร าสกดัไปเป็น
วตัถดุิบในอตุสาหกรรมผลติอาหารสตัว์  

 
15) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ ากัด (“AL”) 
AL เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจแยก

คลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีที่จ าเป็นในการผลติเยื่อออกจากขีเ้ถ้าขาว โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  AL มีทนุ
จดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 45.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออกและช าระแล้ว 45.00 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

 
16) บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จ ากัด (“NPS O&M”)  
NPS O&M เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2556 โดย วนัที่ 31 

ธันวาคม 2556 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออกและช าระแล้ว จ านวน 0.25 ล้านบาท โดยมี
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว เพื่อรองรับโครงการจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ และเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ที่จะน าเข้ากองทนุ
รวมโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ ในอนาคต 
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2. บริษัทในกลุ่มธุรกิจต้นน า้  
 เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวตัถุดิบหลกัส าหรับการด าเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้เข้าไป
ลงทนุในธุรกิจต้นน า้ตา่งๆ ได้แก่ ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้เพื่อการอตุสาหกรรม ธุรกิจสง่เสริมการปลกูต้นพลงังาน ธุรกิจ
วิจยัและพฒันาต้นพลงังาน และธุรกิจเหมืองถ่านหิน ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่ธุรกิจต้นน า้ ประกอบด้วย บริษัทย่อย จ านวน 3 
บริษัท และบริษัทร่วม จ านวน 1 บริษัท รวมทัง้สิน้ 4 บริษัท ดงันี ้
 

1) บริษัท น า้ใส 304 จ ากัด (“NS304”) 
NS304 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม  2548 เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ าหน่ายน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้แก่ลกูค้าอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และรับ
บริหารจดัการน า้ดิบให้แก่ NPP3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 NS 304 มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 160.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุ
ที่ออกและช าระแล้วเต็มทัง้จ านวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว 
ปัจจุบนั NS304 มีโรงกรองน า้จ านวน 2 โรง ตัง้อยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบรีุ มีก าลงัการผลิต 80,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้นี ้น า้เพื่อการอุตสาหกรรมที่จัดหามาได้จะถูกจ าหน่ายออกไปให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า
อตุสาหกรรมในเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 
2) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากัด (“DARC”) 
DARC เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อท าการศึกษา

วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับสายพันธุ์ ต้นพลงังานและต้นกระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษ  ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร 
สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า พลงังาน และอื่นๆ  พร้อมทัง้มีการให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2556 DARC มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 30.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออกและช าระแล้ว 7.50 
ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

ส าหรับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทาง DARC ได้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ด้วยนโยบายของ
บริษัทฯ ที่มุ่งให้ความส าคญักับการวิจัยและพฒันา ปัจจุบนั DARC ได้มีการพฒันาต้นพลงังานให้มีค่าความร้อนสูง 
เหมาะแก่การใช้เป็นเชือ้เพลงิ ลกัษณะล าต้นตรงมีความหนาแนน่ของเนือ้ไม้สงูท าให้ได้ปริมาณผลผลิตต่อน า้หนกัวตัถดุิบ
ที่ใช้มากขึน้ สะดวกตอ่การขนสง่และยงัทนต่อสภาพแวดล้อม โรค และแมลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้DARC ยงัมี
การพฒันาต่อยอดงานวิจัยพืชพลงังานทางเลือกใหม่ๆ ได้แก่ สายพนัธุ์หญ้าเนเปียร์ โดยได้รับการสนบัสนนุทางวิชาการ
จากหน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวงพลังงาน กรมปศุสตัว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าให้มีผลิตผลต่อไรสูง 
เจริญเติบโตเร็ว รอบการเก็บเก่ียวสัน้ หญ้าอายเุพียง 3 เดือนก็สามารถใช้เป็นเชือ้เพลิงได้และเก็บเก่ียวผลผลิตต่อเนื่องได้
ถึง 5 ปี เหมาะกับทุกสภาพพืน้ที่ของประเทศไทย รวมทัง้มีการพฒันาเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และ
กระบวนการต่างๆในการผลิตไฟฟ้า โดยทาง DARC มุ่งมัน่ในการพฒันางานวิจยัต่างๆ ให้กบับริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจพลงังานอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 
3) PT.  Utami Jaya Mulia (“PT Utami”) 
PT Utami เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดัของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 

2552 เพื่อประกอบกิจการเหมืองถ่านหินประเภทบิทมูินสับนเกาะกาลมินัตนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  PT Utami มี
ทุนจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 4.00 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (Authorized Capital) ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช าระแล้วเป็น
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จ านวน 2.00 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (Issued Capital) โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.00 ของทนุ
ที่ออกและช าระแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถนุายน 2554 เพื่อลงทนุในธุรกิจ
เหมืองถ่านหินบิทนูสั ซึ่งเป็นถ่านหินที่มีคณุภาพสงู และมีส่วนประกอบของก ามะถนัต ่า จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในธุรกิจดงักลา่วเป็นไปเพื่อจดัหาแหลง่ถ่านหินส าหรับใช้เป็นเชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้าภายในกลุ่ม
บริษัทฯ ซึง่จะช่วยให้การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ส ารวจเบือ้งต้นได้มีการประเมินว่า เหมืองถ่านหินดงักล่าวจะมีปริมาณถ่านหินส ารองเป็นจ านวนทัง้สิน้ 13.00 ล้านตนั 
และจะสามารถขดุขึน้มาจ าหน่ายได้ประมาณปีละ 600,000 - 800,000 ตนัต่อปี สว่นความคืบหน้าในการด าเนินงาน
เหมืองถ่านหินนัน้ ปัจจบุนั PT Utami ได้รับสมัปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการขอใบอนญุาตอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการออกแบบและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อสนบัสนนุการผลิตถ่านหิน
ของโครงการ 

 
4) บริษัท คันนา จ ากัด (“KN”) 
KN เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 2552 เพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนนุการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 KN มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 530.00 
ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออกและช าระแล้วเต็มทัง้จ านวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 48.00 ของทนุที่
ออกและช าระแล้ว ทัง้นี ้KN ด าเนินการสนบัสนนุให้เกษตรกรเช่าคนันาในพืน้ที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อด าเนินการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน เมื่อครบอาย ุ3 ปี ต้นกระดาษและต้นพลงังาน
จะเติบโตเต็มที่และพร้อมส าหรับการตดัโคน่ ซึง่ผลติภณัฑ์ที่ได้จากต้นกระดาษและต้นพลงังานจะแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ 
สว่นโคนไม้ และสว่นปลายไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ขนาด โดยทาง KN จะจ าหน่ายสว่นโคนไม้ให้แก่ทาง AA เพื่อน าไปใช้เป็น
วตัถุดิบส าหรับการผลิตกระดาษและจะจ าหน่ายส่วนปลายไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ขนาดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อน าไปใช้เป็น
เชือ้เพลงิชีวมวลอื่นในการผลติกระแสไฟฟ้า ทัง้นี ้การสง่เสริมและสนบัสนนุการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังานดงักลา่ว 
นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ แล้ว ยงัเป็นการช่วยสง่เสริม
การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กบัชมุชนในภมูิภาคตา่งๆ ได้อีกทางหนึง่ด้วย 

 
3. บริษัทในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ 
 เพื่อให้สามารถควบคมุต้นทนุการขนสง่ซึง่เป็นหนึง่ในต้นทนุหลกัในการด าเนินงาน  บริษัทฯ จึงได้เข้าไปลงทนุใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจขนสง่ทางทะเล และธุรกิจบริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่ธุรกิจโลจิ
สติกส์ประกอบด้วย บริษัทยอ่ย จ านวน 4 บริษัท ดงันี ้
 

1) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จ ากัด (“NPS OS”) 
NPS OS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบ

ธุรกิจขนสง่ทางทะเล โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 NPS OS มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 310.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่
ออกและช าระแล้วเต็มทัง้จ านวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุที่ออกและช าระแล้ว ปัจจุบนั 
NPS OS เป็นเจ้าของเรือสินค้าเทกอง 1 ล า ภายใต้ช่ือ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนาด  53,075 เมตตริกตัน 
(Supramax Size) โดยเรือล านีถ้กูน ามาใช้เพื่อขนสง่ถ่านหินจากต่างประเทศมายงัท่าเรือในประเทศไทย และขนสง่ต่อไป
ยงัโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติกระแสไฟฟ้าต่อไป ซึ่งเรือดงักลา่วสามารถขนสง่ถ่านหินได้ประมาณ



   

-30- 

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ละ 52,000 ตนัตอ่เที่ยว หรือคิดเป็นจ านวนรวม 624,000 ตนัต่อปี ปัจจุบนั NPS OS ได้เข้าท าสญัญาชาร์เตอร์เรือแก่ 
ESL โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ8 ปี และจะสิน้สดุสญัญาในปี 2563 ทัง้นี ้ESL เป็นบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องและเป็นผู้บริหาร
จดัการการขนสง่ถ่านหินทางเรือให้แก่บริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ใช้บริการมาตลอดเป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี 

 
2) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ ากัด (“NPS OR”)  
NPS OR เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เดิมช่ือบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย พีพี 10 จ ากดั (“NPSPP10”) 

จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2551 เพื่อด าเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้
โครงการประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก โดย NPSPP10 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทและ
วตัถปุระสงค์ เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2555 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจขนสง่ทางทะเล เพื่อรองรับการขนส่ง
เชือ้เพลงิให้กบักิจการโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2556 NPS OR มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 100.00 
ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีออกและช าระแล้วเต็มทัง้จ านวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออก
และช าระแล้ว ปัจจุบัน NPSOR เป็นเจ้าของเรือสินค้าเทกอง 1 ล า ภายใต้ช่ือ M.V. NPS ORANA  มีขนาด 
44,849.00 เมตริกตนั (Handymax Size)  โดยเรือล านีถ้กูน ามาใช้เพื่อขนสง่ถ่านหินและไม้สบั ซึง่สามารถขนสง่ถ่านหินได้
ประมาณครัง้ละ 40,000 ตนัต่อเที่ยว โดยมีแผนการขนสง่จ านวนรวม 120,000 ตนัต่อปี นอกจากนี ้สามารถขนไม้สบัได้
ประมาณครัง้ละ 20,000 ตนัแห้ง (Bone dry MT) ต่อเที่ยว โดยมีแผนการขนสง่จ านวนรวม 80,000 ตนัแห้งต่อปี ปัจจุบนั 
NPS OR ได้เข้าท าสญัญาชาร์เตอร์เรือแก่ ESL โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี และจะสิน้สดุสญัญาในปี 2559 ทัง้นี ้ESL 
เป็นบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องและเป็นผู้บริหารจดัการการขนสง่ถ่านหินทางเรือให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ใช้บริการมาตลอดเป็น
ระยะเวลากวา่ 10 ปี 

 
3) บริษัท เอ็นพีเอส เคป จ ากัด (“NPS CAPE”)      
NPS CAPE เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เดิมช่ือบริษัทเอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จ ากดั (“NPS O&M’) จดทะเบียน

เป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2556  โดยเมื่อวนัที่ 22 มิถนุายน 2556 ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ
บริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์บริษัทเพื่อประกอบธุรกิจขนสง่ทางทะเล โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2556 NPS CAPE มีทนุจด
ทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีออกและช าระแล้วจ านวน  0.25 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว ปัจจบุนั NPS CAPE เป็นเจ้าของเรือสินค้าเทกอง 1 ล า ภายใต้ช่ือ MV. 
NPS CENTURY มีขนาด 172,036 เมตริกตนั (Cape Size) โดยบริษัทฯ ซือ้เรือล านีเ้พื่อรองรับการขนสง่ถ่านหินจาก
ต่างประเทศเพื่อมายงัท่าเรือในประเทศไทย ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า  IPP IP2 ของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งเรือดงักลา่วสามารถ
ขนสง่ถ่านหินได้ประมาณครัง้ละ 170,000 ตนัตอ่เที่ยว โดยมีแผนการขนสง่จ านวนรวม 1,020,000 ตนัต่อปี ปัจจุบนั NPS 
CAPE ได้เข้าท าสญัญาชาร์เตอร์เรือแก่บริษัทภายนอก โดยสญัญาดงักลา่วมีอายุ 13 เดือน และจะสิน้สดุสญัญาในเดือน
มีนาคม 2558  

 
4) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดร่ิง 5 จ ากัด (“ITS5”) 
ITS5 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบกิจการ

ทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล (Floating Crane) โดยบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของ ITS5 จากผู้ ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับและ
สนบัสนนุกิจการขนสง่ทางทะเลของกลุม่บริษัทฯ และการขนสง่เชือ้เพลงิส าหรับใช้ในโรงไฟฟ้าภายในกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม  2556 ITS5มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 68.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออกและช าระแล้วเต็มทัง้จ านวน 
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โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุที่ออกและช าระแล้ว ปัจจุบนั ITS5 มีทุ่นขนถ่ายสินค้าอยู่
บริเวณกลางทะเลบริเวณ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 1 ทุ่น ซึ่งมีเคร่ืองหนีบยกของ (Grab) จ านวน 2 ตวั  โดย
สามารถขนถ่ายสนิค้าได้ประมาณ 2.50 ล้านตนัตอ่ปี ขึน้อยูก่บัชนิดของสนิค้าที่ด าเนินการขนถ่าย 
 
4. บริษัทอื่น  

เดิมเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นที่ถือครองอยู่ทัง้หมดให้กบั
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ มีรายละเอียด ดงันี ้

 
1) บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จ ากัด (“BECO”) 
BECO จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2542 โดย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวนัที่

บริษัทฯ ขายหุ้น BECO ออกไปนัน้ BECO มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 2,433.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุที่ออกและช าระแล้ว 
735.00 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ BECO จาก    ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า
ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมที่ตัง้อยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ  

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 ที่ผา่นมา BECO ได้โอนงานระหวา่งด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 125.00 
เมกะวตัต์ ภายในบริเวณเขตอตุสาหกรรม 304 ต าบลท่าตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ ให้กบั NPS PP9 เพื่อ
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าแทน BECO รวมถึง BECO ได้โอนสทิธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุ และใบอนญุาตที่ส าคญั
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้กับ NPS PP9 และปรับเปลี่ยนลกัษณะการประกอบธุรกิจของ BECO เป็นด าเนินธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ ตามแผนการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายในกลุม่บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนั สินทรัพย์หลกัของ BECO เป็น
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาด าเนินการขายหุ้นของ BECO ที่ถือครองอยู่ทัง้หมดให้กับ
ให้กบั I-TOWN  ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบญัชีอิสระที่ได้รับ
อนญุาตจากส านกังานฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เพื่อประเมินราคาหุ้นตามวิธีประเมินราคาตลาด
ยตุิธรรม โดยผลของการประเมินราคาตลาดยตุิธรรมของหุ้น BECO คือ 542.78  ล้านบาท และมีมลูค่าตามบญัชีอยู่ที่ 
515.97 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี เนื่องจากราคาต้นทนุของหุ้น BECO ปัจจุบนันัน้ มีมลูค่าเท่ากบัทนุที่ออกและช าระแล้วของ 
BECO บริษัทฯ จึงได้ขายหุ้น BECO ในราคาต้นทนุ คือ 735.00 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นปกติในทาง
ธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับช าระราคาคา่หุ้นของ BECO ครบถ้วนทัง้จ านวนแล้ว 

 
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จ ากัด (“NPS IPP”) 
NPS IPP จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2551 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอุตสาหกรรม ตามที่บริษัทฯ ได้เข้ายื่นประมลูโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  
(IPP) กบั กฟผ. เมื่อปี 2550 ซึ่งบริษัทฯ ผ่านการคดัเลือกจาก กฟผ. และได้จดัตัง้ NPS IPP ขึน้เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ
โรงไฟฟ้าดงักลา่ว ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 600.00 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้NPS IPP ได้มีการจดัหาที่ดินจ านวน 2,390 ไร่ เพื่อ
ส ารองไว้ส าหรับรองรับการก่อสร้างและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จึงท าให้ NPS IPP ครอบครองกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดินจ านวนมาก ต่อมา NPS IPP ได้โอนโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วพร้อมกรรมสิทธ์ิในท่ีดินสว่นท่ีคาดว่าจะก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าให้แก่ IPP IP2 ตามแผนการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายในกลุม่บริษัทฯ โดยแยกธุรกิจผลิตไฟฟ้าออกจาก 
NPS IPP และปรับเปลีย่นลกัษณะการประกอบธุรกิจของ NPS IPP เป็นด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และได้ลดทนุ
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จดทะเบียนรวมจาก 4,600.00 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนรวม 1,980.00 ล้านบาท โดย ณ 30 กนัยายน 2556 ซึ่งเป็น
วนัท่ีบริษัทฯ ขายหุ้น NPS IPP ออกไปนัน้ NPS IPP มีทนุท่ีออกและช าระแล้ว 1,647.40 ล้านบาท  

โดย บริษัทฯ ได้วา่จ้างผู้สอบบญัชีอิสระท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังานฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 
จ ากัด เพื่อประเมินราคาหุ้นตามวิธีประเมินราคาตลาดยุติธรรม โดยใช้หลกัการประเมินราคาหุ้นตามตลาดยุติธรรม
เช่นเดียวกบั BECO กลา่วคือ ผลการประเมินราคาตลาดยตุิธรรมของหุ้น NPS IPP คือ 206.51 ล้านบาท และมีมลูค่าตาม
บญัชีอยู่ที่ 512.94 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ราคาต้นทนุของหุ้น NPS IPP ปัจจุบนันัน้มีมลูค่าเท่ากบัทนุที่ออกและช าระแล้ว 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ขายหุ้น NPS IPP ในราคาต้นทนุ คือ 1,647.40 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นปกติ
ในทางธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับช าระเงินคา่หุ้นจาก บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“I-TOWN”) จ านวน 668.00 
ล้านบาท ณ วนัที่ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น โดยสว่นที่เหลือจ านวน 979.40 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้นค้างรับ
ดงักลา่วแล้วเต็มจ านวนเมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2557 ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้น 

 
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

AA มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 36.20 ของทนุที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการท ารายการ
ระหวา่งกนักบั AA ซึง่ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 กลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จาก AA คิดเป็นร้อยละ 27.10 ร้อยละ 
22.36 และร้อยละ 17.86 ตามล าดบั เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้ ตลอดจนเป็นผู้
ให้บริการในการจัดหาและจ าหน่ายน า้เพื่อการอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และสวน
อตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ AA ดงันัน้ AA จึงมีความจ าเป็นต้องซือ้ไฟฟ้า ไอน า้ และน า้
จากกลุม่บริษัทฯ ทัง้นีก้ารจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เป็นการค้าตามธุรกิจปกติ โดยราคาขายไฟฟ้าอ้างอิงอตัราคา่ไฟฟ้า
ของ กฟภ. สว่นราคาขายไอน า้อ้างอิงจากราคาวตัถดุิบที่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็น
ต้น รวมถึงดชันีราคาผู้บริโภค ส่วนราคาน า้เพื่อการอตุสาหกรรมนัน้ อ้างอิงตามอตัราค่าน า้ของ การประปาส่วนภมูิภาค 
(“กปภ.”) อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้ารายอื่นได้ เช่น กฟผ.และลกูค้าอตุสาหกรรมอื่น 
ในกรณีที่ AA มีความต้องการใช้ปริมาณไฟฟ้าลดลง 

ในด้านการจดัหาวตัถดุิบ กลุม่บริษัทฯ สัง่ซือ้น า้มนัยางด าซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้า 6 (“PP6”) ซึ่งอยู่
ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP5 และโรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP11 มีก าลงัผลิต
รวม 70.05 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ14.20 ของก าลงัการผลิตทัง้หมดในปัจจุบนัของกลุม่บริษัทฯ โดยใช้ราคาอ้างอิง
ตามราคาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ทัง้นี ้น า้มนัยางด าเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ AA  ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้ลดความเสีย่งจากการจดัหาน า้มนัยางด าด้วยการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้มนัยางด าระยะยาว
กบั AA และการจดัให้มีถงัส ารองน า้มนัยางด า นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหม้อไอ
น า้ให้รองรับการใช้เชือ้เพลงิอื่น เช่น น า้มนัเตา หรือก๊าซธรรมชาติ แทนน า้มนัยางด าได้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามหวัข้อ 3 
เร่ืองปัจจยัเสีย่ง 

ในด้านการซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาจ้างบริการงานซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้ากับ 
PMC ซึ่งผู้ ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ามายาวนาน และมีความเข้าใจเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าในกลุม่บริษัทฯ เป็นอย่างดี เพื่อรับผิดชอบด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาทัว่ไปให้แก่โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้
PMC เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ คือ บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากัด 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหวัข้อ 3 เร่ืองปัจจยัเสีย่ง 
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ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
กลุม่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบกงัหนัไอน า้ รายได้หลกัมาจากการผลติและจ าหนา่ย

กระแสไฟฟ้าและไอน า้ภายใต้สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว และการผลิตและจ าหน่ายไอน า้เพื่อการอุตสาหกรรม
นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการที่เอือ้ประโยชน์และสนบัสนุนการด าเนินงานของธุรกิจหลกั และ
ธุรกิจที่มีศกัยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดของลกัษณะผลิตภณัฑ์และ
บริการดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและไอน า้ 

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม สามารถผลิตได้ทัง้ไฟฟ้าและไอน า้ ปัจจุบนั กลุ่ม
บริษัทฯมีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที่ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว จ านวนรวมทัง้สิน้ 8 โรง โดยมี
ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 493.15 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ที่ด าเนินการผลิตไอน า้แล้ว มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 
9 โรง มีก าลงัผลติไอน า้รวม 1,180.00 ตนัตอ่ชัว่โมง ดงันี ้

 

ชื่อโรงไฟฟ้า ด าเนินงานโดย ประเภทเชือ้เพลิง 
ก าลังการผลิต 

ไฟฟ้า (เมกะวตัต์) ไอน า้ (ตนั/ชม.) 

1. PP2 NPP2 ชีวมวลอื่น(1) 10.40 50.00 
2. PP3 NPP3 ชีวมวลอื่น(1) 10.40 50.00 
3. PP4 NPP3 ชีวมวลอื่น(1) 37.15 180.00 
4. PP5 NPP5 ชีวมวลอื่น(1) 37.15 100.50 
5. PP6 NPP5 น า้มนัยางด า 37.15 100.50 
6. PP7 บริษัทฯ ถ่านหินและชีวมวลอื่น(1) 164.00 100.50 
7. PP8 บริษัทฯ ถ่านหินและชีวมวลอื่น(1) 164.00 100.50 
8. PP11 NPP11 น า้มนัยางด า 32.90 198.00 
9. PP5A(2) NPP5A ชีวมวลอื่น(1) - 300.00 

รวม 493.15 1,180.00 

หมายเหต ุ (1)  เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน หมายถึง เชือ้เพลิงชีวมวลประเภทอ่ืนนอกเหนือจากถ่านหินและน า้มนัยางด า ซึ่งประกอบไปด้วยชิน้ไม้
สบั เปลือกไม้ แกลบ และอ่ืนๆ 
(2)  PP5A เร่ิมด าเนินการเฉพาะหน่วยผลิตไอน า้ ส่วนหน่วยผลิตไฟฟ้า ขนาดก าลงัผลิต 98.00 เมะวตัต์ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง ซึง่คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2557  
 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสร้างอีก 3 แหง่ ดงันี ้  

ชื่อโรงไฟฟ้า ด าเนินงานโดย ประเภทเชือ้เพลิง 
ก าลังการผลิต 

ไฟฟ้า (เมกะวตัต์) 
ปีที่คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการ 

เชิงพาณิชย์ (COD) 

1. Turbine 9.9 MW บริษัทฯ ถ่านหินและชีวมวล
อื่น(2) 

9.90 ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 
2. PP5A NPP5A ชีวมวลอื่น(1) 98.00 ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 
3. PP9 NPSPP9 ชีวมวลอื่น(1) 125.00 ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 

รวม 232.90  
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หมายเหต ุ (1)  เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน หมายถึง เชือ้เพลิงชีวมวลประเภทอ่ืนนอกเหนือจากถ่านหินและน า้มนัยางด า ซึง่ประกอบไปด้วยชิน้ไม้
สบั เปลือกไม้ แกลบ และอ่ืนๆ 

 
2. ผลิตภณัฑ์และบริการอื่น 
 ธุรกิจอื่นมีสดัสว่นรายได้ไมถ่ึงร้อยละ 10 ทัง้นี ้รายได้จากการขายน า้และรายได้คา่บริการมาจากกลุม่ธุรกิจต้นน า้
และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกลุม่ธุรกิจที่สนบัสนุนการประกอบธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ เกิดจากการให้บริการแก่
ลกูค้าภายนอกในกรณีที่มีก าลงัผลติเหลอื เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการสร้างรายได้และบริหารต้นทนุ  
 

1. น า้ดิบและน า้เพื่อการอุตสาหกรรม 
กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการในการจัดหาและจ าหน่ายน า้ดิบและน า้เพื่อการอุตสาหกรรมในเขตอตุสาหกรรม 

304 จังหวดัปราจีนบรีุ และเขตอุตสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทัง้นี ้ในสว่นของเขตอตุสาหกรรม 304 
จงัหวดัปราจีนบุรี นัน้ กลุ่มบริษัทฯ โดย NS304 มีโรงกรองน า้เพื่อการอุตสาหกรรม 2 โรง ซึ่งมีก าลงัการผลิต  80,000 
ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั  และส าหรับในเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุม่บริษัทฯ โดย NPP3 มีโรงกรอง
น า้เพื่อการอตุสาหกรรมอีก 1 โรง ซึง่มีก าลงัการผลติ 25,200 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ บริหารจดัการน า้ดิบ
และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมโดยผนัน า้ดิบจากพืน้ที่รอบอ่างเก็บน า้ในช่วงน า้หลากเป็นหลกั และผนัน า้ดิบจากแม่น า้ใน
บริเวณใกล้เคียงในช่วงที่มีน า้มากเป็นตวัเสริมเข้าอ่างเก็บน า้ของกลุม่บริษัทฯ จากนัน้น า้ดิบดงักลา่วจะถกูสง่ต่อเข้าสูโ่รง
กรองน า้ โดยน า้เพื่อการอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จะถูกจ าหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในเขต
อุตสาหกรรม304 จังหวดัปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยราคาน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรมอ้างอิงตามอตัราคา่น า้ของ กปภ. 

 
2. น า้มันร าข้าว 

กลุม่บริษัทฯ มีก าลงัการผลติอยูท่ี่ 200.00 ตนัร าดิบตอ่วนั ซึง่จะสามารถผลติน า้มนัร าดิบได้ประมาณ 40.00 ตนั
ต่อวนั และร าสกัดได้ประมาณ 160.00 ตนัต่อวนั ส าหรับน า้มนัร าดิบจะถูกจ าหน่ายไปให้กบักลุ่มลกูค้าในอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อน าไปจ าหนา่ยในรูปของน า้มนัร าข้าว หรือน าไปผสมเป็นสารอาหารเสริมในผลิตภณัฑ์อาหารต่างๆ ต่อไป และ
ในสว่นของร าสกดัจะถกูจ าหน่ายไปให้กบักลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์เพื่อน าไปผลิตเป็นอาหารสตัว์ที่มีคณุค่า
ทางอาหารสงูตอ่ไป 

 
3. การบริการ 

การบริการของกลุม่บริษัทฯ มี ประกอบไปด้วย 

 การวิจัยและพัฒนา 
DARC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถูกจัดตัง้เพื่อท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับสายพันธุ์ ต้นพลงังานและต้น

กระดาษ เยื่อกระดาษ และกระดาษ ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่เก่ียวข้อง เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากนี ้DARC ยงัมีการให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ แก่ลกูค้าภายนอก   
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 การบริการการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล  
ITS5 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีการให้บริการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล โดยใช้ทุ่นขนถ่ายสินค้าจ านวน  

1 ทุ่น อยู่บริเวณ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ ซึ่งมีเคร่ืองหนีบยกของ จ านวน 2 ตวั สามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 
2.50 ล้านตนัตอ่ปี ขึน้อยูก่บัชนิดของสนิค้าที่ด าเนินการขนถ่าย 

 

 การให้เช่าเรือขนส่งสินค้า  
กลุม่บริษัทฯ มีการให้บริการเช่าเรือสนิค้าเทกอง 3 ล า ดงันี ้

ชื่อเรือ 
ด าเนินงาน

โดย 
ประเภทเรือ 

ขนาด 
(เมตริกตนั) 

แผนการขนส่ง 

1. M.V. NPS OCEAN 
STAR 

NPSOS เทกอง 
(Supramax Size) 

53,075.00 ขนส่งถ่านหินประมาณครัง้ละ 
52,000 ตันต่อเที่ยวหรือ 
624,000 ตนัตอ่ปี 

2. M.V. NPS ORANA  NPSOR เทกอง 
(Supramax Size) 

44,849.00 ขนส่งถ่านหินได้ประมาณครัง้
ละ 40,000 ตันต่อเที่ยว โดยมี
แผนการขนส่ง จ า นวนรวม 
120,000 ตนัต่อปี และขนสง่ไม้
สบัได้ประมาณครัง้ละ 20,000 
ตนัแห้ง (Bone dry MT) ต่อ
เที่ ย ว  โดยมี แผนการขนส่ง
จ านวนรวม 80,000 ตันแห้งต่อ
ปี 

3. M.V NPS Century NPS Cape เทกอง 
(Cape Size) 

172,036.00 ขนส่งถ่านหินได้ประมาณครัง้
ละ 170,000 ตนัต่อเที่ยว โดยมี
แผนการขนส่ง จ า นวนรวม 
1,020,000 ตนัตอ่ปี 

รวม 269,960.00  

 
ลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ESL ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องและเป็นผู้บริหารจดัการการขนสง่ถ่านหินทางเรือ

ให้แก่กลุม่บริษัทฯ มาตลอดเป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี และลกูค้าภายนอก โดย NPS OS ได้เข้าท าสญัญาชาร์เตอร์เรือ
แก่ ESL โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ8 ปี และจะสิน้สดุสญัญาในปี 2563 สว่น NPS OR ได้เข้าท าสญัญาให้เช่าชาร์เตอร์เรือ
แก่ ESL โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี และจะสิน้สดุสญัญาในปี 2559 และ NPS CAPE ได้เข้าท าสญัญาชาร์เตอร์เรือแก่
บริษัทภายนอก โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ13 เดือน และจะสิน้สดุสญัญาในเดือนมีนาคม 2558 
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4. เอทานอล 
กลุ่มบริษัทฯ ผลิตเอทานอลจากมนัส าปะหลงัซึ่งสามารถน ามาผลิตเป็นน า้มนัก๊าซโซฮอลล์ประเภทต่างๆ เช่น 

E10, E20, E85 เป็นต้น ได้ตามความต้องการของตลาด และถือเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย
ด้วย โดยมีก าลงัผลิตในปัจจุบนัอยู่ที่ 250,000 ลิตรต่อวนั โดยได้จ าหน่ายเอทานอลให้กบักลุม่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 
ตามพระราชบญัญตัิ การค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 เช่น ปตท. บางจาก เป็นต้น  

 
ลักษณะลูกค้า 

กลุม่บริษัทฯ จ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. AA และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมที่ตัง้อยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกลุม่บริษัทฯ และ
ลกูค้า ส าหรับกระแสไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายให้แก่ กฟผ. จะถูกสง่เข้าระบบหลกัของ กฟผ. เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ
ให้แก่ผู้บริโภคทัง้ในสว่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในสว่นของกระแสไฟฟ้าที่กลุม่บริษัทฯ จ าหน่ายให้แก่ AA จะถกู
จดัสง่เข้าระบบเช่ือมโยงท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของ AA โดยตรง เพื่อน าไปใช้ด าเนินธุรกิจภายในกลุม่ของ AA และกระแสไฟฟ้าที่
จ าหน่ายให้แก่กลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรมนัน้จะถูกจัดส่งผ่านระบบสายส่งของเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง เพื่อน าไปใช้ใน
กระบวนการผลิตและการด าเนินธุรกิจของอตุสาหกรรมต่างๆ สว่นไอน า้ที่กลุม่บริษัทฯ ผลิตได้จะถกูสง่ไปจ าหน่ายให้กบั 
AA และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมที่ตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 
การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

1. การผลิต 
โรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ มีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 493.15 เมกะวตัต์ และมีก าลงัผลิตไอน า้รวม 1,180.00 ตนั

ตอ่ชัว่โมง โดยจ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่ลกูค้า 3 กลุม่หลกั คือ กฟผ. AA และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมที่ตัง้อยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 
304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ จะจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
กฟผ. ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างกลุม่บริษัทฯ กบั กฟผ. และก าลงัการผลิตที่เหลือ 
กลุ่มบริษัทฯ จะจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลกูค้ารายอื่น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทัง้ในสว่นของนโยบายด้านคณุภาพและมาตรฐานการผลิต เช่น ISO 9001, ISO 14001, 
TIS 18001 และ OHSAS 18001 เป็นต้น รวมไปถึงการควบคมุดแูลให้กระบวนการผลิตของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด และกลุม่บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการใช้ก าลงัการผลิตด้วยดชันีก าลงัการผลิต (Capacity 
Factor) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าใช้ในการประเมินศกัยภาพของกระบวนการผลิต โดยการใช้ก าลงักา รผลิต
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของโรงไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองจกัรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสง่ผลต่อความสามารถในการสร้าง
รายได้ของกลุม่บริษัทฯ กลา่วคือ หากโรงไฟฟ้าสามารถใช้ก าลงัการผลติสงูสดุได้อยา่งเต็มที่ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จาก
การผลิตดงักล่าวก็จะมีเสถียรภาพ และสามารถจัดส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงงานไปให้กับลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ ได้ตาม
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาระดับอัตราก าไรให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำ (Gross Power Output): ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทัง้หมดตามจ านวนชัว่โมง 
ที่สามารถเดินเคร่ืองจกัรผลติกระแสไฟฟ้าได้จริง 
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 อตัรำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำ (Output Factor): สดัสว่นปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทัง้หมดตามจ านวน
ชั่วโมงที่สามารถเดินเคร่ืองจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าของก าลงัการผลิต
ติดตัง้ตามจ านวนชัว่โมงที่สามารถเดินเคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง ทัง้นี ้ค่าของ Output Factor 
จะขึน้อยู่กับเหตสุดุวิสยัต่างๆ เช่น การอดุตนัภายในระบบเผาไหม้เชือ้เพลิง การช ารุดของเคร่ืองจกัร 
เป็นต้น   

Capacity Factor หน่วย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

Gross Power Output  MWh 3,010,211.00 2,984,983.00 3,256,889.47 
 Output Factor(1) ร้อยละ 79.89 83.07 85.33 

หมายเหต:ุ (1)คา่เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัด้วยก าลงัการผลิตติดตัง้ของทัง้กลุม่บริษัทฯ 

 
2. การจัดหาวัตถุดิบ 
โรงไฟฟ้ามีวตัถดุิบหลกั คือ เชือ้เพลงิ น า้และวตัถดุิบหลกัอื่น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) การจัดหาเชือ้เพลิง 
ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ใช้เชือ้เพลงิหลกัอยู่ 3 ประเภทในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ถ่านหิน น า้มนัยางด า และเชือ้เพลิง

ชีวมวลอื่น โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีสดัส่วนการใช้เชือ้เพลิงหลกัแต่ละประเภทคิดเป็นปริมาณเชือ้เพลิง
เทียบเทา่คา่ความร้อนทัง้หมด ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ประเภทเชือ้เพลิง ปี 2554 
 (ล้านล้านแคลอร่ี) 

ร้อยละ ปี 2555 
 (ล้านล้านแคลอร่ี) 

ร้อยละ ปี 2556 
 (ล้านล้านแคลอร่ี) 

ร้อยละ 

ถ่านหิน 4,906.98 46.38 4,590.06 41.14 4,753.26 40.86 

น า้มนัยางด า 2,672.05 25.26 2,693.51 24.14 2,665.49 22.91 

เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน(1) 2,973.79 28.11 3,749.89 33.61 3,851.65 33.11 

อ่ืนๆ(2) 26.32 0.25 123.58 1.11 362.62 3.12 

รวม 10,579.13 100.00 11,157.05 100.00 11,633.02 100.00 

หมายเหต:ุ (1) เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน ได้แก่ ชิน้ไม้สบั เปลือกไม้ แกลบ และอ่ืนๆ 
 (2) น า้มนัเตา น า้มนัดีเซล และอ่ืนๆ 

  
 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเชือ้เพลิงหลกัแต่ละประเภทโดยการเข้าท าสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลิง  
กบัผู้จดัหาและ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง โดยมีรายละเอียดในการจดัหาเชือ้เพลงิหลกัแตล่ะประเภทดงันี ้ 
 

1.1) ถ่านหิน 
กลุม่บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า 2 โรง ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกัในกระบวนการผลติ คือ PP7 และ PP8 ซึง่อยูภ่ายใต้

การบริหารจดัการของบริษัทฯ โดยถ่านหินท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นถ่านหินคณุภาพสงูและมีสว่นประกอบของก ามะถนัต ่าประเภท
ของถ่านหินที่มีลกัษณะดงักลา่วประกอบไปด้วย ซบับิทูมินสั บิทมูินสั และแอนทราไซต์ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีผู้จัดหาและ
จ าหน่ายถ่านหินหลกัจ านวน 2 ราย ได้แก่ Glencore International AG (“Glencore”) และ Noble Resources 
International Pte Ltd (“Noble”) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีผู้จดัหาและจ าหน่ายถ่านหินเสริมในกรณีที่ผู้ จัดหาหลกัไม่
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สามารถจดัหาถ่านหินให้กบับริษัทได้ไว้อีก 1 ราย คือ PT. Advance Marketing and Services (“PT AMS”) ทัง้นี ้ผู้จดัหา
และจ าหนา่ยถ่านหินทัง้ 3 ราย มีแหลง่จดัหาถ่านหินหลกัจากประเทศอินโดนีเซีย  

ทัง้นี  ้ผู้ จัดหาถ่านหินทุกรายจะต้องจัดท าการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของถ่านหินก่อนที่จะจัดส่ง  
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ถ่านหินดังกล่าวมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายถ่านหิน อาทิเช่น ISO  
และ American Society for the Testing of Materials (“ASTM”) เป็นต้น หากถ่านหินที่จดัสง่มามีคณุภาพไม่ตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ จัดหาถ่านหินจัดส่งถ่านหินที่มีคุณภาพมาให้ใหม่ได้ 
นอกจากนี ้ผู้จดัหาถ่านหินยงัมีหน้าที่ในการจดัสง่ถ่านหินตามปริมาณที่ก าหนดไว้ในสญัญา และในกรณีที่ผู้จดัหาถ่านหิน
ไมส่ามารถจดัสง่ถ่านหินในปริมาณที่ตกลงกนัไว้ กลุม่บริษัทฯ สามารถจดัซือ้ถ่านหินจากแหลง่อื่นได้ โดยผู้จดัหาถ่านหินที่
เป็นคูส่ญัญากบับริษัทฯ จะต้องช าระต้นทนุคา่ถ่านหินและคา่ขนสง่ถ่านหินท่ีบริษัทฯ จดัหาเองดงักลา่วตามราคาที่เกิดขึน้
จริง ส าหรับราคาซือ้ขายถ่านหินที่ระบไุว้ในสญัญานัน้ จะอ้างอิงตามดชันีราคาถ่านหิน JPU โดยบริษัทฯ ได้ตกลงที่จะ
ช าระคา่ถ่านหินให้กบัคูส่ญัญาเป็นเงินสกลุเหรียญสหรัฐ 

 
1.2) น า้มันยางด า 
โรงไฟฟ้าที่ใช้น า้มนัยางด าเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ PP6 ซึ่งด าเนินการโดย NPP5 และ PP11 

ซึ่งด าเนินการโดย NPP11 ทัง้นี  ้เนื่องจากน า้มันยางด าเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิต  
เยื่อกระดาษ กลุม่บริษัทฯ จึงได้จดัหาน า้มนัยางด าจาก AA ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  

ส าหรับราคาซือ้ขายที่ระบุไว้ในสญัญาจะอ้างอิงตามราคาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ในส่วนของการจัดส่ง
น า้มนัยางด านัน้ AA มีหน้าที่ติดตัง้อุปกรณ์การจดัส่งน า้มนัยางด าให้แก่โรงงานของกลุม่บริษัทฯ และเป็นผู้ รับผิดชอบ  
ในการจดัสง่ทัง้หมดจนถึงจดุสง่มอบที่ได้ตกลงกนัไว้ นอกจากนี ้NPP5 และ NPP11 ได้จดัให้มีถงัเก็บน า้มนัยางด าส ารอง
รวม 3 ใบ ปริมาณรวม 88,000 ตนั เพื่อใช้เก็บส ารองน า้มนัยางด าร่วมกนั โดยสามารถส ารองน า้มนัยางด าเพื่อใช้ในการ
ผลติกระแสไฟฟ้าได้เฉลีย่ประมาณ 5 วนั  

 
1.3) เชือ้เพลิงชีวมวลอื่น 
กลุม่บริษัทฯ ใช้เชือ้เพลงิชีวมวลอื่น เช่น ไม้สบั เปลอืกไม้ และแกลบ เป็นเชือ้เพลงิหลกัส าหรับการผลิตไฟฟ้าของ 

PP2 ซึ่งบริหารจดัการโดย NPP2 ในสว่นของการผลิตไฟฟ้าของ PP3 และ PP4 ซึ่งบริหารจดัการโดย NPP3  การผลิต
ไฟฟ้าของ PP5 ซึ่งบริหารจัดการโดย NPP5 และการผลิตไอน า้ของ PP5A ซึ่งบริหารจัดการโดย NPP5A และใช้เป็น
เชือ้เพลงิรองในกระบวนการผลติส าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ NPP2 และ NPP3 ได้จดัหาเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นผ่านทาง KNKT ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องที่มี
ประสบการณ์และเครือข่ายในการจัดหาเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นอย่างกว้างขวาง ต่อมา บริษัทฯ NPP2 และ NPP3 ได้รับ
โอนย้ายพนกังานของ KNKT เข้ามาท าหน้าที่ในการจดัหาเชือ้เพลิงชีวมวลให้โดยตรง  สว่นบริษัทอื่นได้ลงนามในสญัญา
ซือ้ขายเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นกบั KN และ AA  ทัง้นี ้คา่ตอบแทนที่กลุม่บริษัทฯ ช าระให้กบั AA และ KN จะอ้างอิงจากราคา
ถ่านหินแล้วปรับด้วยคา่ความร้อนของถ่านหิน และคา่ความร้อนของเชือ้เพลงิชีวมวลอื่น  

นอกจากนี ้ กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพฒันาและสง่เสริมการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน โดยต้นกระดาษ
ดงักล่าวเป็นกล้าไม้เนือ้เยื่อพันธุ์คุณภาพที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัสโดยกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้ อง 
ท าให้ได้กล้าไม้พนัธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลกูตามสภาพดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย  
ใช้เวลาปลกูเพียง 3 – 5 ปี และให้เนือ้เยื่อที่เหมาะกบัการน ามาผลติกระดาษคณุภาพสงู ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะ
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ขายผลติภณัฑ์จากต้นกระดาษให้แก่ AA เป็นหลกั ในสว่นของต้นพลงังานนัน้อยูร่ะหว่างการวิจยัและพฒันา เพื่อปรับปรุง
สายพนัธุ์ให้เติบโตไวกว่าต้นกระดาษ สามารถให้เนือ้ไม้ที่มีความหนาแน่นสงู และให้ค่าพลงังานความร้อนที่สงูกว่าสาย
พนัธุ์ดัง้เดิม ซึง่กลุม่บริษัทฯ จะน ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นในการผลติกระแสไฟฟ้า อีกทัง้ จากการท่ีเทคโนโลยีหม้อไอ
น า้ของกลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการใช้เชือ้เพลงิชีวมวล กลุม่บริษัทฯ จึงมีแผนท่ีจะท าการวิจยัและพฒันาวตัถดุิบอื่น 
เพื่อน ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นในกระบวนการผลติ เพื่อน ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นในกระบวนการผลติ 

 
2) การจัดหาน า้ดิบและน า้เพื่อการอุตสาหกรรม 
กลุม่บริษัทฯ สามารถจดัหาน า้ดิบและน า้เพื่อการอตุสาหกรรมส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตได้จากภายในกลุม่

บริษัทฯ และจดัหาน า้เพื่อการอตุสาหกรรมบางสว่นจากภายนอก ส าหรับการจดัหาน า้เพื่อการอตุสาหกรรมจากภายในกลุม่
บริษัทฯ นัน้ จะจัดหาผ่านทาง NS304 ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้านการจัดการและจัดหาน า้ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดั
ปราจีนบรีุ และรับบริหารจดัการน า้ดิบให้แก่ NPP3 และ NPS PP9 ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ ได้การเข้าท าสญัญากบัผู้จดัหาน า้
เพื่อการอตุสาหกรรม จ านวน 3 ราย ได้แก่ NS304 AA และ EASTW  

ในส่วนของอตัราค่าน า้เพื่อการอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องช าระให้แก่ผู้จัดหาน า้ประปานัน้ เป็นราคาที่
อ้างอิงตามอตัราคา่น า้ประปาของการประปาสว่นภมูิภาค (“กปภ.”) นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้จดัให้มีบ่อน า้ภายในพืน้ที่
ของตนเอง ส าหรับกกัเก็บน า้ไว้ใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถส ารองน า้ไว้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นานประมาณ  
12 เดือน 

 
3) การจัดหาวัตถุดิบหลักอื่น  
กลุม่บริษัทฯ  ใช้หินปนู และ สารเคมีตา่งๆ อนัได้แก่ กรดซลัฟริูก โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโดคลอไรด์ กรด

เกลอื ไตรโซเดียมฟอสเฟต แอมโมเนีย ไฮดราไซต์ สารป้องกนัตะกรัน และสารป้องกนัตะไคร่น า้ เพื่อใช้เป็นสว่นประกอบ
ในการผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่กลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้เข้าท าสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบดงักลา่วในระยะยาวกบัผู้จดัหาวตัถดุิบรายใด 
เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวส่วนใหญ่มีผู้ จัดจ าหน่ายภายในประเทศเป็นจ านวนมาก และมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน  
กลุม่บริษัทฯ จึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบดงักลา่ว และบริหารจดัการการจดัซือ้อยา่งเป็นระบบ 
โดยก าหนดคุณสมบตัิของวตัถดุิบทกุรายการอย่างชดัเจน เพื่อให้ผู้จดัจ าหน่ายเสนอราคาวตัถุดิบเข้ามาให้กลุ่มบริษัทฯ 
พิจารณา ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะท าการสัง่ซือ้ต่อครัง้เป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีอ านาจการต่อรองค่อนข้างสูง นอกจากนี ้  
กลุ่มบริษัทฯ ได้รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้จัดจ าหน่ายวตัถุดิบดงักล่าวมาโดยตลอด ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีผู้จัดหา
วตัถดุิบหลกัอื่นมากกวา่ 5 ราย 

 
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน า้อย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนกัถึงความส าคญัในการป้องกันและควบคุมผลกระทบจาก  
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่รัดกุมและมีการจัดตัง้คณะกรรมการ 
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม เพื่อดแูลจดัการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุม่บริษัทฯ 
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการจดัการด้านสิง่แวดล้อมในด้านตา่งๆ อาทิเช่น คณุภาพอากาศ คณุภาพน า้ และ
ระดับเสียง เป็นต้น โดยการก ากับ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมให้ระดับ  
มลภาวะตา่งๆ อยูภ่ายในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
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 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง 
ในอุณหภูมิต ่าเพื่อลดการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ การเลือกใช้เชือ้เพลิงที่มีคุณภาพสูงเพื่อลดการเกิดก๊าซซลัเฟอร์ 
ไดออกไซด์ และจัดให้มีระบบดักจับฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตเพื่อดักจับฝุ่ นละอองจากการเผาไหม้  ในส่วนของการจัดการ
มลภาวะทางเสยีง กลุม่บริษัทฯ ได้มีการติดตัง้ระบบควบคมุระดบัเสียงที่เกิดจากกระบวนการผลิตภายในโรงงานให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเป็นมิตรตอ่ชมุชม รวมทัง้ ได้มีการควบคมุคณุภาพน า้ ด้วยการจดัให้มีบอ่ตกตะกอนน า้ทิง้ก่อนสง่ไปบ าบดัในระบบ
บ าบดัน า้ของเขตอสุาหกรรม 304 นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม 
โดยการก าหนดตวัแปร (Parameter) ที่จะท าการตรวจวดั และความถ่ีของระยะเวลาในการตรวจวดั ซึ่งตลอดระยะเวลา  
ที่ผา่นมา ผลการตรวจวดัระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับการจัดการด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของบุคลากร  
ที่เก่ียวข้อง โดยได้ก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ ด้วยการระบตุวัแปรตา่งๆ ที่จะตรวจวดั อาทิเช่น ระดบัเสยีง สารเคมี  
ฝุ่ นละออง ระดับความร้อน และความเข้มข้นของก๊าซไวไฟในสถานที่ท างาน เป็นต้น และมีการก าหนดความถ่ี  
ในการตรวจวดัเช่นเดียวกบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อม รวมทัง้ ยงัได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพให้แก่บคุลากรภายในโรงงาน
เป็นประจ า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของ  
กลุม่บริษัทฯ  
  นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวด ล้อม 
ในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
หัวข้อ แนวทางการด าเนินงาน 
การปฏิบตัิตามข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ 

 ดูแลการผลิตและการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 

 ให้การสนบัสนนุหนว่ยงานราชการในเร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมอยา่งเต็มที่ 
การควบคุมและป้องกัน
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 เลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์และวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมน้อยที่สดุ 

 สนบัสนนุผู้จดัหาวตัถดุิบและผู้ ให้บริการที่แสดงความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานสิง่แวดล้อม 

การพัฒนาและปรับปรุง
อยา่งตอ่เนื่อง 

 ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอยา่งใกล้ชิด 
 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทาง

สิง่แวดล้อม และตรวจสอบการด าเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์เป้าหมายดงักลา่ว
เป็นระยะ 

 น าผลการด าเนินงานในอดีตมาปรับปรุงและพฒันาผลการด าเนินงานในปัจจุบนั 
ให้ดีขึน้อยูเ่สมอ 

การสื่อสารภายในองค์กร
และการน าไปปฎิบตัิ 

 จดัโครงการสนบัสนนุการปลกูจิตส านกึด้านสิง่แวดล้อมในหมูพ่นกังาน 
 ฝึกอบรมให้พนกังานมีความเข้าใจเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้ได้

จากกระบวนการผลติ 
 จดัหามาตรการตา่งๆ เพื่อลดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมให้เหลอืน้อยที่สดุ 
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หัวข้อ แนวทางการด าเนินงาน 
การเผยแพร่สูส่าธารณชน  แจ้งสมาชิกชุมชน ผู้ แทนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงลูกค้าให้ทราบถึงมาตรการ  

การด าเนินงานและแผนการด้านสิง่แวดล้อมของกลุม่บริษัทฯ 
  
 ทัง้นี ้การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษา
คณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยกลุม่บริษัทฯ มีหน้าที่จดัท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดส่งให้แก่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติ  
การด าเนินกิจการ ซึ่งโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุ่มบริษัทฯ ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัได้รับการอนุมัติรายงานดงักล่าว  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือปัญหาเก่ียวกับผลกระทบต่อ  
สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 
 
งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

-ไมม่ี-  
(เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจในลกัษณะเป็นโครงการหรือชิน้งาน ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ จึงไม่มีงานที่

ยงัไมส่ง่มอบ) 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

งานด้านการตลาดถือเป็นงานที่มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การรักษา  
และพัฒนาความสมัพนัธ์กับลกูค้าปัจจุบัน รวมไปถึงการแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  
ทัง้นี ้ด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ที่เน้นไปที่การผลิตไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอุตสาหกรรมเป็นหลกั  
จึงท าให้ลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ เป็นลกูค้ารายใหญ่ทัง้หมด ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามเง่ือนไข
และข้อก าหนดในสญัญาซือ้ขายระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับลกูค้าอย่างต่อเนื่อง และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึน้มาโดยตลอด ซึง่สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเป็นท่ียอมรับจากลกูค้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน  

ทัง้นี ้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคญัของธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านสินค้า  กลยุทธ์ 
ด้านราคา กลยทุธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และกลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการขาย โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

 
1) กลยุทธ์ด้านสินค้า 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการสร้างกลยุทธ์ด้านสินค้าที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์  

อนัได้แก่ กระแสไฟฟ้าและไอน า้ กลา่วคือ กลุม่บริษัทฯ ได้ก าหนดจดุขายให้แก่ผลติภณัฑ์ประเภทกระแสไฟฟ้า โดยมุ่งเน้น
ด้านความมีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ด้วยการก าหนดนโยบายบริหารจัดการ อย่างรอบคอบ  
เพื่อให้สามารถสง่มอบกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าตามปริมาณที่ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ  ซึ่งจะช่วยให้ลกูค้ามีความมัน่ใจ  
ในคุณภาพของการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไอน า้นัน้ กลุ่มบริษัทฯ เน้นท า
การตลาดในเชิงนวตักรรมของผลติภณัฑ์ โดยน าเสนอผลติภณัฑ์ที่มีคณุสมบตัิตรงตามความต้องการของลกูค้า  กลา่วคือ 
กลุม่บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองการควบคมุกระบวนการผลติไอน า้ด้วยเทคโนโลยีการผลติที่มีประสทิธิภาพ ซึง่จะท าให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับสดัส่วนการดึงไอน า้ออกมาได้หลายระดับแรงดันผ่านวาล์วควบคุมกังหันไอน า้ ส่งผลให้ 
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กลุม่บริษัทฯ สามารถผลติไอน า้ได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึน้ในขณะที่ใช้พลงังานเท่าเดิม และช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา 
กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์การตัง้ราคาที่สามารถแข่งขนัได้และเหมาะสมกับลกูค้าแต่ละประเภท โดยก าหนดอตัรา

ราคาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้สัญญาซื อ้ขายระยะยาวระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียด  
แตกตา่งกนัตามประเภทผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1) กระแสไฟฟ้า 

 กฟผ. : การก าหนดราคาจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดย กฟผ. เป็นผู้ก าหนดราคาและจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สว่น
หลกั คือ คา่ CP และคา่ EP 

 AA: การก าหนดราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ AA จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า โดยอตัราคา่ไฟฟ้าที่ก าหนดในสญัญาจะอ้างอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งประกอบไป
ด้วย 3 สว่นหลกั ได้แก่ คา่ CP คา่ EP และคา่ Ft 

 ลูกคำ้อตุสำหกรรม: การก าหนดราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตอตุสาหกรรมแต่ละ
รายอาจแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อย แต่โครงสร้างหลกัของสญัญาจะมีความ
คล้ายคลงึกนั โดยอตัราคา่ไฟฟ้าในสญัญาจะอ้างอิงกบัอตัราคา่ไฟฟ้าของ กฟภ. เช่นเดียวกบักรณี
ของ AA 

2.2) ไอน ้า 
ส าหรับผลิตภณัฑ์ประเภทไอน า้ กลุม่บริษัทฯ จะก าหนดราคาขายในสญัญาระยะยาวให้อ้างอิงตาม

ราคาน า้มนั หรือราคาก๊าซธรรมชาติ หรือราคาถ่าหิน และดชันีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) 
 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหนา่ยแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของลกูค้าและผลติภณัฑ์ กลา่วคือ ใน

การจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าผา่น กฟผ. นัน้ กลุม่บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์การขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย  เนื่องจาก กฟผ. เป็น
รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นผู้ประกอบการหลกัในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
ที่สดุแล้ว ยงัเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าแบบขายสง่เพียงรายเดียวและควบคมุระบบสง่ไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศไทย ดงันัน้ กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถที่จะเพิ่มช่องทางการขายผ่านโครงการของ กฟผ. ภายใต้การสนบัสนุนของภาครัฐได้หลายโครงการ 
ส าหรับการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ให้แก่ AA และลกูค้าในเขตอตุสาหกรรม 304 กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ช่อง
ทางการจ าหนา่ยแบบอาศยัความได้เปรียบของท าเลที่ตัง้ เนื่องจากลกูค้ากลุม่ดงักลา่วตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงาน
ของกลุม่บริษัทฯ 

 
4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 
กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์สง่เสริมการขายแบบประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าปัจจุบนั พร้อม

กับการแสวงหาลูกค้ารายใหม่โดยอาศัยภาพลักษณ์และช่ือเสียงที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ  นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ  
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อาจพิจารณาส่วนลดการขายให้แก่ลกูค้าซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องที่ช าระเงินให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้  
กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารเงินทนุหมนุเวียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
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โครงสร้างรายได้ 
 

กลุม่บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้จากกลุม่ธุรกิจไฟฟ้า สว่นรายได้จากกลุ่ม
ธุรกิจอื่นมีสดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ทัง้นี ้รายได้จากการขายน า้และรายได้ค่าบริการมาจากกลุ่มธุรกิจต้นน า้และกลุ่ม
ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการให้บริการแก่ลกูค้า
ภายนอกในกรณีที่มีก าลงัผลิตเหลือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการสร้างรายได้และบริหารต้นทุน โดยโครงสร้าง
รายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามผลติภณัฑ์และบริการในช่วงระหวา่งปี 2554 - 2556   มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

แหล่งที่มาของรายได้ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและ 
ไอน า้ 9,814.32 87.47 10,752.85 89.61 11,299.49 87.45 
รายได้จากการขายน า้ 207.94 1.85 269.33 2.24 350.34 2.71 
รายได้จากการขายน า้มนัร าข้าว 718.64 6.40 473.04 3.94 386.36 2.99 

รายได้คา่บริการ(1) 391.22 3.49 365.22 3.04 462.02 3.58 
รายได้จากการขายเอทานอล - - - - 321.64 2.49 

รายได้อื่น(2) 88.68 0.79 139.5 1.16 101.71 0.79 

รายได้รวม 11,220.80 100.00 11,999.94 100.00 12,921.56 100.00 
หมายเหต:ุ (1) รายได้คา่บริการ คือ รายได้จากการท าวิจยัและพฒันา รายได้จากการให้บริการทุน่ขนถ่ายสินค้ากลางทะเล และรายได้จาก   

    การให้เชา่เรือขนสง่สินค้า 
 (2) รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้รับ โอนกลบัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของที่ดิน และอ่ืนๆ 

 
 

สว่นโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามลกูค้าในช่วงระหวา่งปี 2554-2556 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายชื่อลูกค้า 

งบการเงนิรวม 

ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กฟผ. 4,049.90 36.09 3,612.71 30.11 5,078.99 39.31 
AA 3,040.87 27.10 2,683.08 22.36 2,307.32 17.86 
ลกูค้าอตุสาหกรรม(1) 3,200.85 28.53 5,018.87 41.82 4,485.54 34.71 
อื่นๆ(2) 929.17 8.28 685.27 5.71 1,049.71 8.12 

รวม 11,220.80 100.00 11,999.94 100.00 12,921.56 100.00 
หมายเหต:ุ (1) ลกูค้าอตุสาหกรรม ประกอบไปด้วย บริษัทจากภายนอก และบริษัทที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ภายในเขตอตุสาหกรรม 304     

   จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขต อตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 (2) อ่ืนๆ คือ ลกูค้าที่อยูน่อกเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่งขัน 
 
สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน 

กฟผ. มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยการผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่  
การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และผู้ ใช้พลงังานไฟฟ้ารายอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมทัง้ประเทศใกล้เคียง และด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทางด้านพลงังาน ตลอดจนงานอื่นๆ ที่สง่เสริมกิจการของ กฟผ. 
โดยมีนโยบายหลกัคือการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงเช่ือถือได้ และ
ก าหนดราคาไฟฟ้าให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดย กฟผ. เป็นผู้บริหารและวางแผนการผลิตพลงังานไฟฟ้าให้สอดคล้องกบั
แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ซึง่รวมถึงการผลติเอง และการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) และผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) ตลอดจนการเจรจาซือ้ขายไฟฟ้ากบัประเทศเพื่อนบ้าน 

 
หมายเหต ุ:  (1) Small Power Producer (SPP) : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก มีปริมาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้าอยู่ระหว่าง    

   10.00 – 90.00 เมกะวตัต์ 
  (2) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
  (3) Independent Power Producer (IPP) : ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ หรือผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ มีปริมาณการเสนอ   

   ขายกระแสไฟฟ้ามากกวา่ 90.00 เมกะวตัต์ 
  (4) Very Small Power Producer (VSAPP): ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก มีปริมาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน  

   10.00 เมกะวตัต์ 
ที่มา: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) 

ปัจจบุนัประเทศไทยมีการผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเอกชนภายในประเทศอยู่จ านวนมาก และมีการพึ่งพาจาก
ตา่งประเทศคอ่นข้างน้อย โดย ณ สิน้ปี 2556 ก าลงัผลติติดตัง้ในสว่นท่ีรับซือ้จากตา่งประเทศเพียงร้อยละ 7 จากก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ไฟฟ้าทัง้หมดจ านวน 33,681 เมกะวตัต์  สว่นการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าหลกัของ
ประเทศ ซึง่มีจ านวนก าลงัการผลติติดตัง้ไฟฟ้าอยูท่ี่ร้อยละ 45 รองลงมาเป็นผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่มีสดัสว่นการผลิต
ติดตัง้ไฟฟ้าร้อยละ 38 และผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็มีสดัสว่นการผลติติดตัง้ไฟฟ้าร้อยละ 10 
 
 
 
 

SPPs(1) กฟผ. EGCO(2) 
IPPs(3) 

กฟผ. 

กฟน. กฟภ. ลูกคา้ทางตรง 

VSPPs(4) 

ลูกคา้ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

คณะกรรมการนโยบายและพลงังานแห่งชาติ 

การผลิตไฟฟ้า 

ระบบสายส่งไฟฟ้า 

การจ าหน่ายไฟฟ้า 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ก าลังการผลิตตดิตัง้แยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า 
ณ สิน้เดือนธันวาคม 2556 รวมทัง้สิน้ 33,681 เมกะวัตต์ 

 
ที่มา : กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. 

 
1. การแข่งขันในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

กฟผ. จะรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ซึ่งมีปริมาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้ามากกว่า  90.00 เม
กะวตัต์ โดยวิธีการเปิดประมลู โดยจะมีคณะอนุกรรมการประเมินและคดัเลือกข้อเสนอจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเป็นผู้
ก ากบัดแูลการประเมินและคดัเลอืกข้อเสนอจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชน   

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ ยงัไมม่ีโรงไฟฟ้าในกลุม่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ 
แตก่ลุม่บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการ IPP IP2 ซึง่ผา่นการคดัเลอืกการประมลูโรงไฟฟ้า IPP จากส านกังานนโยบาย
และแผนพลงังาน (“สนพ.”) ในปี 2550 โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้รวมอยู่ที่ 600.00 เมกะวตัต์ โดยโครงการอยู่ระหว่าง
การเจรจาเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. และโครงการได้ยื่นรายงานการประเมินผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อมและสขุภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ตอ่ สผ.  

 
ทัง้นี ้ณ 31 ธันวาคม 2556 มีโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่ท าสญัญากบั กฟผ.และจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์รวมทัง้สิน้ 11 ราย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ล าดับ โรงไฟฟ้า 
ก าลังผลิตติดตัง้ 

(เมกะวัตต์) 
เชือ้เพลิง 

1 บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1,174.99 ก๊าซธรรมชาต ิ

2 บริษัท ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั 748.20 ก๊าซธรรมชาติ/น า้มนัเตา 

3 บริษัท ผลติไฟฟ้า ราชบรีุ จ ากดั 3,481.00 ก๊าซธรรมชาต ิ

4 บริษัท ไตร เอ็นเนอยี่ จ ากดั 700.00 ก๊าซธรรมชาต ิ

EGAT

IPP

SPP

          

12,742 MW 
38% 

15,010 MW 
45% 

3,525 MW 
10% 

2,405 MW 
7% 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

Non-Firm 

พลงัความร้อนร่วม พลงังานหมุนเวียน 

ก าลงัการผลิตรับซือ้ไมเ่กิน 90 MW 
 

อายสุญัญา 5 ปี 

Firm 

พลงังานหมุนเวียน พลงัความร้อนร่วม 

ก าลงัการผลิตรับซือ้ไมเ่กิน 90 MW 

อายสุญัญา 20-25 ปี 

ล าดับ โรงไฟฟ้า 
ก าลังผลิตติดตัง้ 

(เมกะวัตต์) 
เชือ้เพลิง 

5 บริษัท ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั 700.00 ก๊าซธรรมชาต ิ

6 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ากดั 713.00 ก๊าซธรรมชาต ิ

7 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเลค็ตริค จ ากดั 350.00 ก๊าซธรรมชาต ิ

8 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 1,346.50 ถ่านหินบิทมูินสั 

9 บริษัท กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชัน่ จ ากดั 1,468.00 ก๊าซธรรมชาต ิ

10 บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 1,400.00 ก๊าซธรรมชาต ิ

11 บริษัท เก็คโค-่วนั จ ากดั 660.00 ก๊าซธรรมชาต ิ

รวม 12,741.69 
 

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. 

 
2. การแข่งขันในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 

กฟผ. จะรับซือ้กระแสไฟฟ้าจากที่ผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กซึ่งมีการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน  
ของตนเองหรือขายให้กับลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงส่วนหนึ่ง ซึ่งมีปริมาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้าอยู่ระหว่าง  
10.00 – 90.00 เมกะวตัต์ โดยใช้ระบบการผลติไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) ซึง่สว่นใหญ่จะใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหิน หรือพลงังานหมนุเวียน เช่น กากหรือเศษวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ หรือพลงังานแสงอาทิตย์ 
มาเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งจะท าให้การใช้ทรัพยากรภายในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในส่วนของสญัญา  
รับซือ้กระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนัน้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สญัญาประเภท Firm เป็นการท าสญัญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าที่มีอายสุญัญาตัง้แต่ 20 – 25 ปี และมีการจ่ายค่า CP สว่นสญัญาประเภท Non-firm เป็นการท าสญัญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าที่มีอายสุญัญาไมเ่กิน 5 ปี  และมีการจ่ายเฉพาะคา่ EP  

 
 
 
 

 
 
 

ที่มา: สนพ. 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในประเทศไทยทัง้หมด 157 ราย มีก าลงัการผลิต
ติดตัง้ตามสญัญารวม 13,999.51 เมกะวตัต์ และปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญารวม 9,974.52 เมกะวตัต์ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

 จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิตติดตัง้ 
(เมกะวัตต์) 

ปริมาณพลังไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวตัต์) 

จ านวนผู้ผลิตทัง้หมด 157 13,999.51 9,974.52 

     สญัญาประเภท Firm 100 10,243.30 7,236.60 

     สญัญาประเภท Non-Firm 57 3,756.21 2,737.92 
จ านวนผู้ผลิตที่ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
แล้วทัง้หมด 

98 7,137.19 4,435.52 

     สญัญาประเภท Firm 58 5,344.32 3,524.60 

     สญัญาประเภท Non-Firm 25 1,792.87 910.92 
 

กลุม่บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในกลุม่ SPP ทัง้สิน้ 8 โรง โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้
ไฟฟ้ารวมอยูจ่ านวน 493.15 เมกะวตัต์ และมีปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาประเภท Firm รวมอยู่จ านวน 304.00 เม
กะวตัต์ ซึ่งด าเนินงานโดย บริษัทฯ NPP2 NPP3 NPP5 และ NPP11 คิดเป็นร้อยละ 9.23 และ 8.63 ของก าลงัผลิตติดตัง้
และปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาของโรงไฟฟ้าที่มีสญัญาประเภท Firm ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว โดยกลุม่บริษัทฯ มี
ก าลงัการผลิตติดตัง้และปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาสงูเป็นอนัดบัที่ 5 ในกลุ่ม SPP ที่มีสญัญาประเภท Firm 
ทัง้หมดที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว รองจากกลุม่โกลว์ กลุม่กลัฟ์ กลุม่อมตะ และกลุม่เอ็กโก ตามล าดบั และสงูสดุเป็นอนัดบั
ที่ 1 ในกลุม่ SPP ที่มีสญัญาประเภท Firm แบบ Renewable โดยรายช่ือกลุม่บริษัท/บริษัท 5 อนัดบัแรกของกลุม่ SPP ที่มี
สญัญาประเภท Firm ทัง้หมดที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2556 เป็นดงันี ้
 

บริษัท ก าลังผลิตติดตัง้ 
(เมกะวัตต์) 

ร้อยละ ปริมาณพลังไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์) 

ร้อยละ ประเภท 

1. กลุ่มโกลว์ 1,192.21 22.31 844.00 23.95 
 

   - บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 377.00 
 

254.00 
 

Cogeneration 

   - บริษัท โกลว์ เอส พีพี 1 จ ากดั 134.03 
 

110.00 
 

Cogeneration 

   - บริษัท โกลว์ เอส พีพี 2 จ ากดั 140.00 
 

120.00 
 

Cogeneration 

   - บริษัท โกลว์ เอส พีพี 3 จ ากดั 320.00 
 

180.00 
 

Cogeneration 

   - บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ ากดั 221.18 
 

180.00 
 

Cogeneration 

2. กลุ่มกัลฟ์ 785.61 14.70 630.00 17.87 
 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี เคพี 1 จ ากดั 106.20 
 

90.00 
 

Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี เคพี 2 จ ากดั 113.30 
 

90.00 
 

Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี ทีแอลซี จ ากดั 106.20 
 

90.00 
 

Cogeneration 

   -บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จ ากดั 107.79 
 

90.00 
 

Cogeneration 

   -บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ ากดั 124.13 
 

90.00 
 

Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จ ากดั 118.89 
 

90.00 
 

Cogeneration 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ก าลังผลิตติดตัง้ 
(เมกะวัตต์) 

ร้อยละ ปริมาณพลังไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์) 

ร้อยละ ประเภท 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นเค2 จ ากดั 109.10 
 

90.00 
 

Cogeneration 

3. กลุ่มอมตะ 716.38 13.40 450.00 12.77 
    - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 168.00 

 
90.00 

 
Cogeneration 

   - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 108.00 
 

90.00 
 

Cogeneration 

    - บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 3 จ ากดั 165.82 
 

90.00 
 

Cogeneration 

    - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 
1 จ ากดั 165.82 

 
90.00 

 
Cogeneration 

    - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 
2 จ ากดั 108.74 

 
90.00 

 
Cogeneration 

4. กลุ่มเอ็กโก 522.90 9.78 359.00 10.19 
 

   - บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 120.00 
 

60.00 
 

Cogeneration 

    - บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 131.00 
 

90.00 
 

Cogeneration 

    - บริษัท สมทุรปราการ โคเจนเนอเรชั่น 
จ ากดั 128.00 

 
90.00 

 
Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั(1) 111.00 
 

90.00 
 

Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ ยะลา กรีน จ ากดั(1) 23.00 
 

20.20 
 

Renewable 

   - บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ ากดั 9.90 
 

8.80 
 

Renewable 

5. กลุ่มเอ็นพีเอส (กลุ่มบริษัทฯ) 493.15 9.23 304.00 8.63 
     - บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย 

จ ากดั 328.00 
 

180.00 
 

Cogeneration 

   - บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 2 
จ ากดั 10.4 

 
8.00 

 
Renewable 

   - บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 3
จ ากดั 47.55 

 
41.00 

 
Renewable 

   - บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 5 
จ ากดั 74.3 

 
50.00 

 
Renewable 

   - บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 11 
จ ากดั 32.9 

 
25.00 

 
Renewable 

รวม SPP ประเภทสัญญา Firm 5 
อันดับแรก 3,710.25 69.42 2,587.00 73.40 

 รวม SPP ประเภทสัญญา Firm ทัง้หมด 5,344.32 
 

3,524.60 
  หมายเหต ุ(1) กลุม่เอ็กโกถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 

 ที่มา: ฝ่ายสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กฟผ. 
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ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการใช้เชือ้เพลิงผสมระหว่างถ่านหินและเชือ้เพลิงชีว
มวล สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาอตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานให้มีเสถียรภาพได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากเชือ้เพลิงชีว
มวลมีต้นทนุคอ่นข้างต ่า และกลุม่บริษัทฯ ยงัได้มีการก าหนดนโยบายขยายการลงทนุในโครงการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
พลงังานเชือ้เพลงิ ธุรกิจพลงังานทดแทน เพื่อมุง่เน้นที่จะเป็นผู้น าในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชือ้เพลิงชีวมวลแบบผสมผสาน 
โดยการใช้วสัดเุหลอืใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึ่งท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขนัในสว่นของประสิทธิภาพ
ในการท าก าไรสงูสดุ (Profit Maximization)  
 นอกจากนีก้ารขายไฟฟ้าและไอน า้ให้แก่ลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ นัน้เป็นไปตามเง่ือนไขภายใต้สญัญาซือ้ขายระยะ
ยาว ซึ่งโดยหลกั เป็นการท าสญัญาซือ้ขายกบัทาง AA ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้อง และกบัทางลกูค้าอตุสาหกรรมในเขต
อตุสาหกรรม 2 แหง่ ได้แก่ เขตอตุสาหกรรม 304 ต าบลท่าตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 
304 สว่นท่ี 2 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งทางกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเพียง
รายเดียวในเขตอตุสาหกรรมดงักลา่ว ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ จึงประเมินวา่ การแขง่ขนัในธุรกิจที่กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ใน
ระดบัท่ีคอ่นข้างต ่า 
 นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีการพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัมาโดยตลอดทัง้ในด้านคณุภาพและการให้บริการ ด้วย
การก าหนดนโยบายการด าเนินงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในการผลิตและการจดัสง่กระแสไฟฟ้า 
การปรับปรุงและพฒันาระบบสายส่ง การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบเชือ้เพลิง การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการผลติและการพฒันาบคุลากรในองค์กร เพื่อรองรับทัง้ความต้องการกระแสไฟฟ้าภายในประเทศที่เพิ่มมาก
ขึน้มาโดยตลอดและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียน
อยา่งเป็นทางการในปี 2558 ซึง่เป็นปัจจยัที่สง่ผลให้ธุรกิจผลติไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขยายตวัเพิ่มขึน้อีกใน
อนาคต 
 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 การผลิตไฟฟ้าในปี 2556 มีจ านวนทัง้สิน้ 179,201 ล้านหน่วย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 1.3 โดยการผลิต
ไฟฟ้านัน้สามารถแบง่ตามวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติได้ดงันี ้การใช้ก๊าซธรรมชาติซึง่มีสดัสว่นอยู่ที่ร้อยละ 67.0 การใช้ลิกไนต์
และ/หรือถ่านหินซึ่งมีสดัส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20.0 การน าเข้าและการใช้พลงังานหมุนเวียนซึ่งมีสดัส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9.0             
การใช้พลงัน า้ซึง่มีสดัสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 3.0 และการใช้น า้มนัซึง่มีสดัสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 1.0 
 ในสว่นการใช้ไฟฟ้าในปี 2556 มีจ านวนทัง้สิน้ 165,560 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.3 โดยการใช้ไฟฟ้า
ดงักลา่วสามารถแบ่งได้โดย ภาคอตุสาหกรรมในสดัสว่นร้อยละ 46 ภาคครัวเรือนในสดัสว่นร้อยละ 23.0 ภาคธุรกิจใน
สดัสว่นร้อยละ 23.0 และภาคเกษตรกรรมและอื่นๆ ในสดัสว่นร้อยละ 8.0 

แนวโน้มของการใช้พลงังานในปี 2557 นัน้ คาดว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 ตามเศรษฐกิจที่จะขยายตวัร้อยละ    
4.0 – 5.0 (ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (“สศช.”)) โดยสง่ผลมาจากการฟืน้ฟู
และการปรับตวัขึน้ของเศรษฐกิจโลก และการขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าที่ส าคัญ นอกจากนี ้มีการคาดการณ์
ความต้องการน า้มนัและก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากการคาดการณ์ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ที่เพิ่มขึน้ในปี 2557 ที่สง่ผลมาจากการขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจ และการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า โดยจะมี
โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึน้ ซึง่อตัราการเพิ่มขึน้ของน า้มนัและก๊าซธรรมชาตอิยู่
ที่ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 4.0 ตามล าดบั สว่นการใช้ลกิไนต์และ/หรือถ่านหินจะใกล้เคียงกบัปี 2556 ในขณะที่พลงัน า้และ
ไฟฟ้าน าเข้าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.0 และคาดว่าในช่วงต้นปี 2557 ราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ายงัคงมีความผนัผวน 
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เช่นเดียวกบัในช่วงปี 2556 ซึง่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเอฟที (Ft) จ านวน 3 ครัง้ โดยค่าเอฟทีดงักลา่วย่อมาจาก Float time 
ซึ่งหมายถึงการลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่  ราคาเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่างๆ โดยปัจจุบันค่าเอฟทีดังกล่าวเกิดจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่มาจาก
เชือ้เพลงิและคา่ซือ้ไฟฟ้าเป็นหลกั ดงันัน้สดัสว่นท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้าจึงเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้า 
โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี 2556 ค่าเอฟทีอยู่ที่อตัรา 52.0 สตางค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึน้ 4.0 สตางค์ต่อหน่วย 
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสงิหาคมปี 2556 คา่เอฟท่ีอยูท่ี่อตัรา 46.9 สตางค์ตอ่หนว่ย ปรับลดลง 5.1 สตางค์ตอ่หนว่ย และ
ในช่วงเดือนกนัยายนถึงธนัวาคมปี 2556 คา่เอฟท่ีอยูท่ี่อตัรา 54.0 สตางค์ตอ่หนว่ย ปรับเพิ่มขึน้ 7.1 สตางค์ตอ่หน่วย สว่น
ในเดือนมกราคมถึงเมษายนปี 2557 ค่าเอฟทีก็มีการปรับเพิ่มขึน้ โดยอยู่ที่อตัรา 59.0 สตางค์ต่อหน่วย หรือปรับเพิ่มขึน้ 
5.0 สตางค์ตอ่หนว่ย  

ในสว่นของสภาวะการแขง่ขนัในอนาคตนัน้ ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าหลายราย โดยมี กฟผ. 
เป็นผู้ผลติไฟฟ้าหลกัของประเทศ และมีผู้ผลติไฟฟ้ารายใหญ่และรายเลก็ที่ภาครัฐบาลได้พยายามสง่เสริมให้เอกชนเข้ามา
มีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึน้อย่ างต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้ยงัมีผู้ผลติไฟฟ้าจากตา่งประเทศ ซึง่จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าที่ผลติได้เกือบทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าระยะยาว ทัง้นี ้สภาพการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าจดัวา่ไมรุ่นแรง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทนุ
สงู และต้องอาศยัความช านาญในการด าเนินการ ถึงแม้ภาครัฐจะสนบัสนุนให้มีการลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าหลาย
โครงการ เพื่อขยายก าลงัการผลติตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ใน PDP 2010 ซึง่อาจท าให้มีการแข่งขนัเพิ่มขึน้ในช่วงดงักลา่ว 
เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลายราย อย่างไรก็ตาม หลงัจากที่แต่ละโครงการเร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 
ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีกบั กฟผ. แล้ว สภาพการแขง่ขนัก็จะกลบัเข้าสูภ่าวะปกติ นอกจากนี ้การจ าหน่าย
ไฟฟ้าของผู้ ผลิตไฟฟ้าบางส่วนให้แก่ภาคเอกชนโดยตรงนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใน  
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตัง้อยู่ และส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการโดยเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเอง  
หรือมีเจ้าของนิคมอตุสาหกรรมเป็นผู้ ร่วมทนุ จึงท าให้ไมม่ีการแขง่ขนักนัข้ามพืน้ท่ีประกอบการแตอ่ยา่งใด  

นอกจากนี ้แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้พลงังานทดแทนเป็นเชื อ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ได้แก่ เชือ้เพลงิชีวมวล ซึง่เป็นการลดต้นทนุและกระจายความเสีย่งในการจดัหาเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า อีกทัง้ยงั
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ .ศ. 2555-2564 (Alternative Energy 
Development Plan:  AEDP 2012-2021) และแผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554-2573 (Energy Efficiency: EE) ซึ่ง
สง่ผลให้มีการปรับปรุงแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3) 
ในสว่นของการใช้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกเพื่อทดแทนเชือ้เพลิงฟอสซิล ตามกรอบแผนการพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลอืก อนัจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 
บริษัทฯ ตระหนกัในความส าคญัของการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ 

สามารถด าเนินงานอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดความเป็นไปได้ที่จะเกิด  
ความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด รวมทัง้ลดความไม่แน่นอนของผลการด าเนินงานในอนาคต อันจะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ การลงทนุในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายในครัง้นีม้ีความเสี่ยง ก่อนการตดัสินใจ
ลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลูทัง้หมดที่ปรากฏในเอกสารฉบบันีอ้ย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัความเสี่ยง  
ที่มีนยัส าคญัต่างๆ ดงัจะกลา่วต่อไปนี ้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุม่บริษัทฯ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่กลุ่ม
บริษัทฯ พิจารณาแล้วอาจเห็นวา่ในปัจจบุนัไมม่ีผลกระทบในสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็น
ความเสีย่งที่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ อาจต้องเผชิญ
กบัความเสีย่งอื่นๆ ที่ไมอ่าจทราบลว่งหน้าได้ ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรพิจารณาถึงปัจจยัความเสีย่งอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารฉบบันีด้้วย 

 
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเชือ้เพลิงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ต้นทุนหลกัในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ คือ ต้นทุน
เชือ้เพลิง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการใช้เชือ้เพลิงและวตัถุดิบหลกัในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 
ขึน้อยู่กับเทคโนโลยีการผลิตที่น ามาใช้ โดยความเสี่ยงแบ่งได้ตามประเภทของเชือ้เพลิงและวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
กระบวนการผลติ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้า 7 (“PP7”) และโรงไฟฟ้า 8 (“PP8”) ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทฯ ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง
หลกัในการผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่ถ่านหินท่ีใช้เป็นถ่านหินคณุภาพสงู โดยมีสว่นประกอบของก ามะถนัต ่า ประเภทของถ่าน
หินที่มีลกัษณะดงักล่าวประกอบไปด้วย แอนทราไซต์บิทูมินสั ซบับิทูมินสั ทัง้นี ้PP7 และ PP8 มีก าลงัผลิตรวมกันที่ 
328.00 เมกะวตัต์ จากก าลงัผลติรวมของทัง้กลุม่บริษัทฯ ที่ 493.15 เมกะวตัต์ ดงันัน้ เชือ้เพลงิประเภทถ่านหินท่ี PP7 และ 
PP8 ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงมีสดัส่วนค่อนข้างสงูตามสดัส่วนขนาดของโรงไฟฟ้า โดยในปี 2554 ปี 2555 และ          
ปี 2556 ปริมาณถ่านหินท่ี PP7 และ PP8 ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีสดัสว่นอยู่ที่ร้อยละ 90.01 ร้อยละ 85.24 และร้อย
ละ 82.93 ของปริมาณเชือ้เพลงิทัง้หมดที่โรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรงใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาดงักลา่ว ซึ่งค านวณจาก
ค่าความร้อนที่ได้จากเชือ้เพลิงทัง้หมดในกระบวนการผลิตตามล าดบั จากตวัเลขดงักลา่วจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิในสดัสว่นท่ีคอ่นข้างสงู ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสีย่งจากการพึ่งพิงเชือ้เพลิงประเภทถ่านหินในการ
ประกอบธุรกิจ ทัง้นี ้ความเสีย่งดงักลา่วอาจมีสาเหตมุาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาถ่านหิน และจากการท่ีผู้จดัหาและ
จ าหน่ายถ่านหินอาจไม่สามารถจดัหาถ่านหินตามปริมาณและคณุภาพที่กลุม่บริษัทฯ ต้องการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ได้มีการด าเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อลดความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาถ่านหินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้
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มาตรการในการลดความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของราคาถ่านหิน 
ต้นทุนซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดหาถ่านหินที่มีนัยส าคัญ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ต้นทุนค่าถ่านหิน  

และต้นทุนในการขนส่งถ่านหิน ในส่วนของต้นทุนค่าถ่านหินนัน้  บริ ษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยง 
โดยการท าสญัญาระยะยาวกบัผู้จดัหาถ่านหินโดยตรง ซึง่รายละเอียดของสญัญาดงักลา่วจะมีการก าหนดราคาจดัซือ้ถ่าน
หินไว้อย่างชดัเจน โดยอ้างอิงตามดชันีราคาซือ้ขายถ่านหิน JPU สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มต้นทนุค่า
ถ่านหินลว่งหน้าได้ นอกจากนี ้ภายใต้สญัญาจ าหนา่ยไฟฟ้าระหวา่งบริษัทฯ กบัลกูค้ามีการก าหนดอตัราคา่ไฟฟ้าบางสว่น
อ้างอิงตามดชันี JPU เช่นเดียวกนั จึงท าให้บริษัทฯ สามารถลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราก าไรขัน้ต้นได้ อีกทัง้ 
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีการผสมถ่านหินท่ีมีคา่ความร้อนสงูกบัถ่านหินท่ีมีคา่ความร้อนต ่า เพื่อเป็นการควบคมุต้นทนุเชือ้เพลงิ
ประเภทถ่านหินไมใ่ห้เพิ่มสงูขึน้มากจนเกินไป เนื่องจากถ่านหินท่ีมีคา่ความร้อนต ่ามีราคาถกูกว่าถ่านหินที่มีค่าความร้อน
สงูโดยเฉลีย่ ซึง่การผสมถ่านหินดงักลา่วมีสว่นช่วยในการควบคมุต้นทนุค่าถ่านหินของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีที่ราคา
ถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัสงูขึน้มาก 

ส าหรับต้นทุนในการขนส่งถ่านหินนัน้ บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งถ่านหิน  
โดยการคดัเลอืกผู้ให้บริการการขนสง่ทัง้ทางน า้และทางบกที่มีช่ือเสยีงและไว้วางใจได้มาโดยตลอด  

ส าหรับการขนสง่ทางน า้นัน้ บริษัทฯ ได้ลงนามสญัญาว่าจ้างระยะยาวกบั Eversky Company Limited (“ESL”) 
เพื่อให้ ESL ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องเข้ามาเป็นผู้บริหารจดัการการขนสง่ถ่านหินทางเรือให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี ้ได้จดัตัง้
บริษัทยอ่ย คือ NPS OS,NPS OR และ NPS Cape เพื่อประกอบกิจการขนสง่ทางทะเล โดย NPS OS มีความสามารถใน
การขนสง่ถ่านหินท่ี 52,000 ตนัตอ่เที่ยว หรือคิดเป็นจ านวนรวมที่ 624,000 ตนัตอ่ปี NPS OR มีความสามารถในการขนสง่
ถ่านหินอยูท่ี่ 40,000 ตนัตอ่เที่ยว หรือคิดเป็นจ านวนรวมที่ 120,000 ตนัตอ่ปีและ NPS Cape มีความสามารถในการขนสง่
ถ่านหินอยูท่ี่ประมาณ 170,000 ตนัตอ่เที่ยว หรือคิดเป็นจ านวนรวมที่ 1,020,000 ตนัตอ่ปี ทัง้นี ้NPS OR ได้เร่ิมขนสง่ถ่าน
หินในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2555 และในสว่นของ NPS Cape เร่ิมให้ขนสง่ถ่านหินในคร่ึงปีหลงัของปี 2556 อย่างไรก็ดี
ปริมาณความสามารถในการขนสง่ถ่านหินเทียบกบัปริมาณถ่านหินทัง้หมดที่บริษัทฯ ใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าในปี 2554 
ปี 2555 และ ปี 2556 โดยปรับปริมาณความสามารถในการขนส่งเป็นเต็มปีคิดเป็นสดัสว่นอยู่ที่ร้อยละ 65.40 ร้อยละ 
89.79 และร้อยละ 178.04 

ทัง้นี ้ESL ได้ลงนามในสญัญาเช่าเรือกบั NPS OS และ NPS OR เพื่อน าเรือดงักลา่ว ไปใช้ในการขนสง่ถ่านหิน
ให้กับบริษัทฯ ส่วนการขนถ่ายถ่านหินจากเรือขึน้มาที่ท่าเรือ บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญากับ ITS5 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้วา่จ้าง บริษัท เลศินภา บริการ จ ากดั (“LNS”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นผู้ดแูลการขนสง่ถ่าน
หินจากทา่เรือดงักลา่วมายงัโรงงาน โดยใช้รถบรรทกุที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของในการขนสง่ ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้
ให้บริการทัง้ 5 ราย คือ ESL,NPS OS,NPS OR, ITS5 และ LNS สามารถขนสง่ถ่านหินให้กบับริษัทฯ ได้ตามระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสญัญา ท าให้บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนค่าขนส่งถ่านหินได้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่เกิดขึน้จริง รวมทัง้ ช่วยให้
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนถ่านหินในส่วนที่เกิดจากการขนส่งได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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มาตรการในการลดความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการที่ ผู้จัดหาและจ าหน่ายถ่านหินอาจไม่สามารถจัดหา
ถ่านหินในปริมาณและคุณภาพได้ตามที่บริษัทฯ ต้องการ 

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผู้ จัดหาและจ าหน่ายถ่านหิน  
ไมส่ามารถจดัหาถ่านหินได้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ โดยจะท าการคดัเลือกบริษัทผู้จดัหาและจ าหน่ายถ่านหิน
ตัง้แต ่2 – 3 รายขึน้ไป ที่มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล มีประสบการณ์ในการจดัหาถ่านหินเป็นอยา่งดี มีฐานะทาง
การเงินท่ีแข็งแกร่ง และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัทฯ มาโดยตลอด  ปัจจบุนั บริษัทฯ มีผู้จดัหาและจ าหน่ายถ่านหินหลกั
จ านวน 2 ราย ได้แก่ Glencore International AG (“Glencore”) และ Noble Resources International Pte Ltd 
(“Noble”) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีผู้จดัหาและจ าหนา่ยถ่านหินเสริมในกรณีที่ผู้จดัหาหลกัไม่สามารถจดัหาถ่านหินให้กบั
บริษัทได้ไว้อีก 1 ราย คือ PT. Advance Marketing and Services (“PT AMS”) ทัง้นี ้ผู้จดัหาและจ าหน่ายถ่านหินทัง้ 3 
ราย มีแหลง่จดัหาถ่านหินหลกัจากประเทศอินโดนีเซีย  

ผู้จัดหาและจ าหน่ายถ่านหินในตารางข้างต้น มีข้อผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องจัดหาถ่านหินให้แก่บริษัทฯ ใน
ปริมาณและคุณภาพตามที่ระบุไว้ในสญัญาโดยที่ผ่านมาบริษัทเหล่านีย้งัไม่เคยมีข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ ก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกผู้จัดหาถ่านหินการท าสญัญาซือ้ขาย  
ถ่านหินกับผู้จัดหาถ่านหินอย่างรัดกุม และการกระจายการสัง่ซือ้ถ่านหินให้แก่ผู้จัดหาและจ าหน่ายถ่านหินแต่ละราย  
รวมไปถึงการมีทีมงานจดัหาถ่านหินโดยเฉพาะนัน้ ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงอนัเนื่องมาจากการที่ผู้จดัหาและจ าหน่าย
ถ่านหินไมส่ามารถจดัหาถ่านหินในปริมาณและคณุภาพได้ตามที่บริษัทฯ ต้องการอยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่า 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง Foster Wheeler Service (Thailand) Company Limited (“ฟอสเตอร์ วีลเลอร์”)  
ซึง่เป็นผู้ผลติหม้อไอน า้ให้แก่ PP7 และ PP8 เข้ามาท าการศกึษาวิจยัเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มสดัสว่นการใช้เชือ้เพลิงชีว
มวล ชิน้ไม้สบั ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยฟอสเตอร์ วีลเลอร์ จะน าผลจากการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการพฒันา
ปรับปรุงหม้อไอน า้ที่โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง ใช้อยู่ในปัจจุบนัให้รองรับปริมาณการใช้เชือ้เพลิงชีวมวลอื่นได้เพิ่มขึน้ อีกทัง้     
กลุม่บริษัทฯ ได้ท าการศกึษาวิจยัเพิ่มเติมในเร่ืองดงักลา่ว โดยได้มุ่งเน้นไปที่วิธีการลดการกดักร่อนภายในหม้อไอน า้ ด้วย
การลดค่าความชืน้และค่าคลอไรด์ของเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นที่น ามาใช้ในการเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนแก่หม้อไอน า้ของ
โรงไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้เชือ้เพลิงชีวมวลอื่นได้ในปริมาณที่เพิ่มขึน้ และลดการพึ่งพิงถ่านหินใน
กระบวนการผลติ  

ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่วา่ มาตรการในการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดที่กลา่วมาในข้างต้น จะสามารถช่วย
ลดความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาถ่านหินเพื่อใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าได้ในระดบัหนึง่ 

 
2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน า้มันยางด าเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เนื่องจากโรงไฟฟ้า 6 (“PP6”) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP5 และโรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) ซึ่งอยู่

ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP11 ใช้น า้มันยางด าเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ทัง้นี ้
น า้มนัยางด าทัง้หมดที่บริษัทยอ่ยทัง้สองแหง่ใช้เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษของ 
AA  ซึง่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้อง ซึ่งหากเกิดกรณีที่การด าเนินธุรกิจของ  AA หยดุชะงัก ท าให้ไม่สามารถจดัสง่น า้มนัยางด า
ให้แก่ NPP5 และ NPP11 ได้ ยอ่มสง่ผลตอ่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัททัง้ 2 แห่ง ดงันัน้ NPP5 และ NPP11 
จึงมีความเสีย่งจากการจดัหาน า้มนัยางด าเพื่อใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า  

อยา่งไรก็ตาม NPP5 และ NPP11 ได้มีการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว โดยการเข้าท าสญัญาซือ้ขาย
น า้มันยางด าระยะยาวกับ AA และก าหนดให้ระยะเวลาของสญัญาดังกล่าวสอดคล้องกับอายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  
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ที่บริษัทยอ่ยแต่ละแห่งลงนามไว้กบั กฟผ. นอกจากนี ้NPP5 และ NPP11 ได้จดัให้มีถงัเก็บส ารองน า้มนัยางด าจ านวน 3 
ใบ ปริมาตรรวม 88,000 ตนั ไว้ใช้ส าหรับเก็บส ารองน า้มนัยางด าร่วมกนั โดยถงัดงักลา่วสามารถส ารองน า้มนัยางด าไว้ใน
การผลติกระแสไฟฟ้าได้นานประมาณ 5 วนั นอกจากนี ้การที่ PP6 และ PP11ใช้เทคโนโลยีหม้อไอน า้แบบน าสารเคมีกลบั 
(Chemical Recovery) ในกระบวนการผลิต ท าให้โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหม้อไอน า้ให้
รองรับการใช้เชือ้เพลงิอื่น เช่น น า้มนัเตา หรือก๊าซธรรมชาติ แทนน า้มนัยางด าได้ในกรณีที่ AA ไมส่ามารถจดัสง่น า้มนัยาง
ด าให้แก่ NPP5 และ NPP11 ได้ ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา AA สามารถจดัสง่น า้มนัยางด าให้กบั NPP5 และ NPP11 
ได้ตามปริมาณที่ก าหนดไว้ในสญัญา  

อนึ่ง จากการที่ NPP5 และ NPP11 ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้มนัยางด าระยะยาว และการจดัให้มีถงัส ารอง
น า้มันยางด า สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาน า้มันยางด าเพื่อใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าลงได้ 

 
3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 เชือ้เพลิงชีวมวลอื่น หมายถึง เชือ้เพลิงชีวมวลประเภทอื่นนอกเหนือจากถ่านหินและน า้มันยางด าที่ใช้ใน
กระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ชิน้ไม้สบั แกลบ และเปลือกไม้ ปัจจุบนั PP7และ PP8
ใช้เชือ้เพลิงชีวมวลอื่นเป็นเชือ้เพลิงรองผสมกบัถ่านหินซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิต โดยในปี 2554 ปี 2555 และปี 
2556 PP7 และ PP8 มีสดัสว่นการใช้เชือ้เพลิงชีวมวลอื่นอยู่ที่ร้อยละ 9.99 ร้อยละ 14.74 และร้อยละ 17.07 ของปริมาณ
เชือ้เพลิงเทียบเท่าค่าความร้อนทัง้หมดที่โรงไฟฟ้าแต่ละโรงใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวตามล าดับ 
ในขณะท่ีโรงไฟฟ้าอีก 6 โรง อนัได้แก่ โรงไฟฟ้า 2 (“PP2”)  ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP2โรงไฟฟ้า 3 (“PP3”) 
และโรงไฟฟ้า 4 (“PP4”) ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NPP3โรงไฟฟ้า 5 (“PP5”) ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ 
NPP5 และโรงไฟฟ้า 5A ในสว่นของหนว่ยผลติไอน า้ (“PP5A”) ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NPP5A ใช้เชือ้เพลิงชีว
มวลอื่นทัง้หมดในการกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้า ทัง้นี ้ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นท่ีกลุม่บริษัทฯ ใช้ใน
การผลติกระแสไฟฟ้าประกอบด้วย ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคา และความเสี่ยงจากการจดัหาเชือ้เพลิงชีวมวล
อื่น ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่แน่นอนทางด้านผลผลิต เนื่องมาจากเชือ้เพลิงประเภทนีไ้ด้จากการท าเกษตรกรรม ซึ่ง
ผลผลติจะขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อีกทัง้ ผลผลิตดงักลา่วยงัสามารถน าไปใช้ในอตุสาหกรรมอื่นได้อีกด้วย 
ดงันัน้ ปริมาณความต้องการเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นจึงอาจแปรผนัไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในแตล่ะช่วง ซึง่จะสง่ผลตอ่
ราคาและการจดัหาเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นของกลุม่บริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการในการจัดหาเชือ้เพลิงชีวมวลอื่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  
กลุ่มบริษัทฯ มีเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับโอนพนักงาน
บางสว่นมาจาก KNKT ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องเพื่อท าหน้าที่ในการจดัหาเชือ้เพลงิชีวมวลให้กบัโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ 
บางแหง่โดยตรง ซึง่พนกังานที่ได้รับการโอนย้ายมาจากบริษัท KNKT เป็นพนกังานที่มีประสบการณ์และเครือข่ายในการ
จดัหาเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นอยา่งกว้างขวาง โดย ก่อนหน้านี ้กลุม่บริษัทฯ วา่จ้าง KNKT ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจดัหา
เชือ้เพลิงชีวมวลอื่นที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ จากกลุม่เกษตรกรหรือผู้ผลิตเชือ้เพลิงชีว
มวลอื่นตามปริมาณและคณุภาพที่ระบุไว้ในสญัญา โดยกลุม่บริษัทฯ จะช าระค่าเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นให้กบักลุม่เกษตรกร
หรือผู้ผลติชีวมวลโดยตรง และจะช าระคา่นายหน้าในการจดัหาเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นให้กบั KNKT ซึง่ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา KNKT และ AA สามารถจดัหาเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นให้แก่กลุม่บริษัทฯ ได้ตรงตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญา 
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 นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีนโยบายที่จะพฒันาและส่งเสริมการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ท าการวิจัยและพฒันาสายพนัธุ์ยูคาลิปตสั ท าให้ได้กล้าไม้พนัธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลกูตาม
สภาพดินฟ้าอากาศและภมูิประเทศของประเทศไทย ใช้เวลาปลกูเพียง 3 – 5 ปี และให้เนือ้เยื่อที่เหมาะกบัการน ามาผลิต
กระดาษคณุภาพสงู ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแผนที่จะจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากต้นกระดาษให้แก่ AA เป็นหลกัส่วนต้น
พลงังานนัน้เป็นกล้าไม้เนือ้เยื่อคณุภาพท่ีได้จากการวิจยัและพฒันาสายพันธุ์เช่นเดียวกบัต้นกระดาษ แตไ่ด้รับการปรับปรุง
สายพนัธุ์ให้เติบโตไวกว่าต้นกระดาษ สามารถให้เนือ้ไม้ที่มีความหนาแน่นสงู และให้ค่าพลงังานความร้อนที่สงูกว่าสาย
พนัธุ์ดัง้เดิม ซึง่กลุม่บริษัทฯ จะน ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นในการผลติกระแสไฟฟ้า อีกทัง้ จากการท่ีเทคโนโลยีหม้อไอ
น า้ของกลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการใช้เชือ้เพลงิชีวมวล กลุม่บริษัทฯ จึงมีแผนท่ีจะท าการวิจยัและพฒันาวตัถดุิบอื่น 
เพื่อน ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นในกระบวนการผลติ  

จากมาตรการในการลดความเสีย่งที่กลา่วมาข้างต้น ทัง้ในสว่นของการท าสญัญาจดัหาเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นระยะ
ยาวและการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษและต้นพลังงาน ท าให้กลุ่มบริษัทฯ เช่ือมั่นว่า ความเสี่ยง  
ที่เก่ียวข้องกบัเชือ้เพลงิชีวมวลอื่นของกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นระดบัท่ีสามารถควบคมุและจดัการได้ 

 
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบหลักอื่นเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

นอกจากวตัถดุิบประเภทเชือ้เพลงิแล้ว  กลุม่บริษัทฯ ใช้น า้เพื่อการอตุสาหกรรมและสารเคมีเป็นวตัถดุิบที่ส าคญั 
ในกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าด้วย โดยกลุม่บริษัทฯ  มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัวตัถดุิบดงักลา่ว 
ดงันี ้ 

1)  น า้ดิบและน า้เพื่อการอุตสาหกรรม 
น า้ดิบและน า้เพื่อการอุตสาหกรรมถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีความจ าเป็นต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน า้  

เพื่อการอตุสาหกรรม ผู้ที่สามารถจดัหาน า้ดิบและผลิตน า้เพื่อการอตุสาหกรรมได้ด้วยตวัเองย่อมสามารถลดความเสี่ยง
จากการขาดแคลนวัตถุดิบและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ ปัจจุบัน NS304 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ให้บริการ 
การจัดการและจัดหาน า้ประปาในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี โดยมีโรงกรองน า้เพื่อการอุตสาหกรรม 
เป็นของตวัเองจ านวน 2 โรง ก าลงัการผลติรวม 80,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั กลุม่บริษัทฯ จึงสามารถจดัหาน า้ดิบและน า้
เพื่อการอตุสาหกรรมส าหรับใช้ในกระบวนการผลติได้จากภายในกลุม่บริษัทฯ และจดัหาน า้เพื่อการอตุสาหกรรมบางสว่น
จากภายนอก ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าภายในกลุม่บริษัทฯ จ านวน 5 โรง คือ PP5, PP6, PP7, PP8 และ PP11 ซึ่งตัง้อยู่ในเขต
อตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ จดัหาน า้เพื่อการอตุสาหกรรมจาก NS304 และ AA  ส าหรับ PP2 ซึ่งตัง้อยู่ในต าบล
บางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา จัดหาน า้ดิบทัง้หมดจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวนัออกจ ากดั (มหาชน) (“EASTW”) สว่น PP3 และ PP4 ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จดัหาน า้ดิบทัง้หมดจาก NS304 เช่นเดียวกนั โดย NS304 รับจ้างเป็นผู้บริหารจดัการน า้ดิบให้แก่ NPP3 นอกจากนี ้ PP3 
มีโรงกรองน า้ของตวัเองที่ผลิตขึน้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3 เอง โดยส่วนที่เหลือถกูจ าหน่ายให้ลกูค้า
อตุสาหกรรม  

ส าหรับข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงในการจัดหาน า้ดิบและสัญญาจัดหาน า้เพื่อการอุตสาหกรรมดังกล่าว 
คู่สญัญาจะต้องจดัหาน า้ดิบและ/หรือน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้แก่กลุม่บริษัทฯ ตามปริมาณและคุณภาพที่ก าหนดไว้  
ในบันทึกข้อตกลงและ/หรือสัญญาทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีบ่อน า้ภายในพืน้ที่ของตนเองส าหรับกักเก็บน า้ไว้ใช้  
ในการด าเนินงาน โดยบ่อน า้ดังกล่าวสามารถส ารองน า้ไว้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นานประมาณ 12 เดือน  
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ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอที่กลุ่มบริษัทฯ จะจัดหาน า้ดิบและ /หรือน า้เพื่อการอุตสาหกรรมจากผู้ จัดหารายใหม่ 
เข้ามาแทนคู่สญัญาเดิมได้ หากคู่สญัญาดงักลา่วไม่สามารถจดัหาน า้ดิบและ /หรือน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้ได้ตามที่ 
ระบุไว้ในสญัญาและ/หรือบนัทึกข้อตกลง นอกจากนี ้สญัญาบางฉบับระบุให้กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับจาก
คู่สญัญาได้หากเกิดกรณีดังกล่าว ดังนัน้ การขาดแคลนน า้ดิบและ /หรือน า้เพื่อการอุตสาหกรรมจากผู้ ให้บริการหลกั 
ในระยะสัน้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
ผู้ ใ ห้บริการจัดหาน า้ดิบและ /หรือน า้ เพื่อการอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ท าไว้กับกลุ่มบริษัทฯ  
มาโดยตลอด 

 
2)  สารเคมี 
กลุม่บริษัทฯ  ใช้หินปนู และ สารเคมีตา่งๆ อนัได้แก่ กรดซลัฟริูก โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโดคลอไรด์ กรด

เกลือ ไตรโซเดียมฟอสเฟต แอมโมเนีย ไฮดราไซต์ สารป้องกันตะกรัน (Anti-scaling) และสารป้องกันตะไคร่น า้  
(Non-oxidizingBiocides) เป็นส่วนประกอบในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการท าสญัญาซือ้ขาย
สารเคมีในระยะยาว แต่จะจัดหาวัตถุดิบโดยการสัง่ซือ้สารเคมีจากผู้จัดจ าหน่ายเป็นจ านวนมากต่อการสัง่แต่ละครัง้  
สง่ผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีอ านาจในการต่อรองที่ค่อนข้างสงู อีกทัง้ สารเคมีสว่นใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษัทฯ มีผู้ จัดจ าหน่ายภายในประเทศเป็นจ านวนมาก และผู้ จัดจ าหน่ายสารเคมีดังกล่าวมีมาตรฐาน  
ใกล้เคียงกัน ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการท าสัญญาระยะยาวกับผู้ จัดจ า หน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  
อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ได้พยายามรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัจ าหน่ายสารเคมีดงักลา่วมาโดยตลอด และได้มี
การก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้จดัหาสารเคมีดงักลา่วและวางแผนในการจดัซือ้อยา่งเป็นระบบ เช่นเดียวกบัการจดัหา
วตัถดุิบประเภทอื่นๆ เพื่อให้มัน่ใจวา่กลุม่บริษัทฯ  จะสามารถจดัหาสารเคมีได้ในปริมาณและคณุภาพที่เหมาะสมต่อการ
ผลติกระแสไฟฟ้าปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ มีการจดัหาสารเคมีที่จ าเป็นตอ่กระบวนการผลติจากผู้จดัจ าหนา่ยมากกวา่ 5 ราย 

จากนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการจัดหา
วตัถดุิบอื่นเพื่อใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างต ่า 

 
3. ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถปรับราคาจ าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้สอดคล้องกับต้นทุนเชือ้เพลิง 

ต้นทนุผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบด้วยต้นทนุเชือ้เพลิงเป็นหลกั หากราคาเชือ้เพลิงเพิ่มสงูขึน้ก็อาจสง่ผลกระทบ
ต่อความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ  
อาจไม่สามารถปรับราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ น้ของต้นทุนเชือ้เพลิงดังกล่าวได้ ส่งผลให้ 
กลุม่บริษัทฯ ผลกัภาระที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเชือ้เพลิงให้แก่ลกูค้าผู้ซือ้ไฟฟ้าได้เพียงบางสว่นเท่านัน้ โดย  
ขึน้อยู่กับข้อก าหนดในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าแต่ละฉบับ โดยลูกค้าหลักที่ซื อ้ขายไฟฟ้ากับกลุ่มบริษัทฯ สามารถ  
แบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กฟผ. AA และลกูค้าอตุสาหกรรม ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากการท่ีไมส่ามารถปรับราคาจ าหนา่ยไฟฟ้าบางสว่นให้สอดคล้องกบัต้นทนุเชือ้เพลงิ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

1) ข้อก าหนดในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และ กฟผ. 
กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างกัน ทัง้นี ้ข้อก าหนด  

ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบั กฟผ. ก าหนดให้กลุม่บริษัทฯ สามารถผลกัภาระต้นทนุเชือ้เพลิง
ที่เพิ่มขึน้ให้แก่ กฟผ. ได้เพียงบางสว่นเทา่นัน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ผู้ท าสัญญา วันลงนามสัญญา วันเร่ิมด าเนินการ 
เชิงพาณิชย์ (COD) 

วันสิน้สุดสัญญา อายุสัญญา 
 

ก าลังไฟฟ้าตามสัญญา 
(เมกะวตัต์) 

บริษัทฯ 6 มกราคม 2541 12 มีนาคม 2542 11 มีนาคม 2567 25 ปี 90.00 
บริษัทฯ 6 มกราคม 2541 12 กรกฎาคม 2542 11 กรกฎาคม 2567 25 ปี 90.00 
NPP2(1) 16 เมษายน 2542 7 พฤษภาคม 2542 6 พฤษภาคม 2563 21 ปี 8.00 
NPP3(2) 16 เมษายน 2542 21 เมษายน 2542 20 เมษายน 2567 25 ปี 41.00 
NPP5(3) 22 กนัยายน 2546 5 พฤศจิกายน 2546 4 พฤศจิกายน 2571 25 ปี 50.00 
NPP11(4) 22 กนัยายน 2546 2 ธนัวาคม 2546 1ธนัวาคม 2571 25 ปี 25.00 
รวม     304.00 

หมายเหต ุ: (1) ได้เปลี่ยนคูส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จากเดิม BPKPS เป็น NPP2 เม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
(2) ได้เปลี่ยนคูส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จากเดิม TPS เป็น NPP3 เม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
(3) ได้เปลี่ยนคูส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จากเดิม AA เป็น NPP5 เม่ือวนัที่ 26 มกราคม 2553 
(4) ได้เปลี่ยนคูส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จากเดิม AA เป็น NPP11 เม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม 2552 

 
1.1) สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ กับ กฟผ.  

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งบริษัทฯ กบั กฟผ. ก าหนดให้ราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าอ้างอิงกบัต้นทนุ
เชือ้เพลิงประเภทถ่านหินเพียงบางส่วนเท่านัน้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินการลดความเสี่ยง  
ในประเด็นดังกล่าว ด้วยการก าหนดราคาซือ้ขายถ่านหินในสัญญาระยะยาวกับผู้ จัดหาถ่านหิน 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการก าหนดราคาจ าหน่ายไฟฟ้าที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  
กับ กฟผ. กล่าวคือ อัตรารับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กของ กฟผ. มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งแปรผัน 
ตามราคาถ่านหินซึ่งอ้างอิงกับดัชนี JPU ดังนัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดราคาซือ้ขายถ่านหินในสญัญา 
ให้อ้างอิงจากดชันีเดียวกัน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ ปรับตวัไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี ้การที่บริษัทฯ เลือกใช้เทคโนโลยี  
หม้อไอน า้แบบ Circulating Fluidized Bed (“CFB”) ที่มีความยืดหยุ่นต่อประเภทเชือ้เพลิงที่สามารถ
น ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ท าให้บริษัทฯ สามารถผสมถ่านหินกับเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นให้อยู่ใน
สดัสว่นท่ีก่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการผลติในระดบัต้นทนุท่ีเหมาะสม สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถ
ลดความเสี่ยงจากการที่ ไม่สามารถปรับราคาจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ . ให้สอดคล้องกับ 
ต้นทนุเชือ้เพลงิลงได้ 
 

1.2) สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทย่อย กับ กฟผ.  
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของ NPP2 กบั กฟผ. และ NPP3 กบั กฟผ.ก าหนดให้ราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
อ้างอิงกบัราคาน า้มนัเตาและราคาก๊าซธรรมชาติในตลาด และในสว่นของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่ง 
NPP5 และNPP11 กบั กฟผ.ได้ก าหนดให้ราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าอ้างอิงกบัราคาก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดในขณะที่ราคาเชือ้เพลิงที่บริษัทย่อยทัง้ 4 แห่ง ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ได้แปรผนัตามราคา
น า้มนัเตาและ/หรือก๊าซธรรมชาติในตลาดโดยตรง  
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อย่างไรก็ตาม เชือ้เพลิงที่โรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารจัดการของ NPP2 และ NPP3 ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้านัน้ เป็นเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นทัง้หมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวสัดุเหลือใช้จากโรงสบัชิน้ไม้สบั  
และโรงเลื่อยไม้ และสามารถจัดหาเพิ่มเติมได้จากเกษตรกรในพืน้ที่ บริเวณใกล้เคียงกับที่ตัง้ 
ของโรงไฟฟ้าซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนัน้ NPP2 และ NPP3 จึงมีความคล่องตัวในการจัดหา
เชือ้เพลงิคอ่นข้างมาก 
ในส่วนของ NPP5 และ NPP11 ได้มีการลงนามในสัญญาซือ้ขายเชือ้เพลิงกับผู้ จัดหาเชือ้เพลิง  
ซึ่งก าหนดให้ราคาเชือ้เพลิงบางส่วนอ้างอิงตามราคาก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ต้นทุนเชือ้เพลิง 
ของบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า อีกทัง้ เชือ้เพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยแต่ละแห่งนัน้ เป็นวัสดุเหลือใช้  
และบางส่วนเป็นผลพลอยได้ (By-product) จากธุรกิจโรงกระดาษของ AA ซึ่งจะถูกน าไปใช้เป็น
เชือ้เพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านัน้ โดยโรงไฟฟ้าที่สามารถใช้วัตถุดิบประเภทนีไ้ด้  
จะต้องถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งท าให้กลุ่มผู้ ใช้เชือ้เพลิงดงักล่าวจึงมีจ านวนจ ากัด นอกจากนี ้
เชือ้เพลิงบางสว่นสามารถจดัหาได้จากบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้โรงไฟฟ้า ดงันัน้ บริษัทย่อยในฐานะผู้ซือ้
วตัถดุิบจึงมีอ านาจการตอ่รองที่คอ่นข้างสงู  
จากแนวทางในการด าเนินงานท่ีกลา่วมาในข้างต้น สง่ผลให้บริษัทย่อยสามารถควบคมุต้นทนุดงักลา่ว
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถปรับราคาจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.  
ให้สอดคล้องกบัต้นทนุเชือ้เพลงิลงได้อยา่งมีนยัส าคญั 
 

 2)  ข้อก าหนดในสัญญาจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับAA และลูกค้าอุตสาหกรรม 
กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ AA โดยตรง และจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตัง้อยู่ 

ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มบริษัทฯ  
ได้ก าหนดราคาจ าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการขนาดใหญ่ของ กฟภ .ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ที่ท าหน้าที่จ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคในพืน้ท่ีเขตจงัหวดัปราจีนบรีุและฉะเชิงเทรา อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้วา่อตัราค่าไฟฟ้า
ของ กฟภ. จะสะท้อนถึงความผนัผวนของราคาเชือ้เพลิง โดยใช้สตูรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ (Fuel Transfer 
Charge: Ft) รวมอยูด้่วย แตก็่เป็นการอ้างอิงกบัดชันีราคาเชือ้เพลิงที่ก าหนดโดย กฟผ. ซึ่งไม่ได้ถกูออกแบบให้สะท้อนถึง
ต้นทุนเชือ้เพลิงที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทฯ ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงผลักภาระต้นทุนเชือ้เพลิงที่เพิ่มขึน้ให้แก่ลูกค้า
อตุสาหกรรมได้เพียงบางสว่นเท่านัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มีการน าค่า Ft มาปรับใช้และ/หรือน ามาปรับใช้อย่างไม่สมบรูณ์ 
ในการก าหนดอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ในช่วงเวลาที่ต้นทุนเชือ้เพลิงเพิ่มสงูขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จะไม่สามารถปรับราคา
จ าหน่ายไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมให้สอดคล้องกบัราคาเชือ้เพลิงที่เพิ่มสงูขึน้ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
อตัราก าไรของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่วด้วยการบริหารสดัส่วน
เชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้าให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมทัง้ บริหารจดัการกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน า้
ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถปรับราคาจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ลกูค้าอตุสาหกรรมให้สอดคล้องกบัต้นทนุเชือ้เพลงิได้บางสว่น 
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4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
ในการช าระค่าตอบแทนตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับคู่สญัญา กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติม

นอกเหนือจากค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) และค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) โดยอ้างอิงตาม
เกณฑ์การวดัประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การก าหนดดชันี
ก าลงัไฟฟ้ารายเดือน (Monthly Capacity Factor: MCF) ขัน้ต ่าที่ร้อยละ 51 ซึ่งหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษา
ประสทิธิภาพและเง่ือนไขในการผลติให้เป็นไปตามที่ระบใุนสญัญา กลุม่บริษัทฯ จะต้องเสียค่าปรับให้แก่คู่สญัญา และใน
กรณีร้ายแรง กลุม่บริษัทฯ อาจถกูยกเลิกสญัญาได้ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงเผชิญความเสี่ยงอนัเนื่องมาจากประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้KPI ที่กลุม่บริษัทฯ น ามาใช้ในการประเมินประสทิธิภาพในการด าเนินงานประกอบไปด้วย 

 ดชันีควำมพร้อม (Availability Factor): สดัสว่นจ านวนชัว่โมงที่สามารถเดินเคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้าได้
จริงภายหลงัจากที่พิจารณาถึงการหยดุซอ่มเพื่อบ ารุงรักษาและการหยดุซอ่มฉกุเฉินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตอ่
จ านวนชัว่โมงทัง้หมดในปีปฏิทิน ซึง่ดชันีนีส้ะท้อนถึงความมัน่คงของการผลติกระแสไฟฟ้าให้กบัลกูค้า 

 ดชันีกำรหยดุซ่อมฉุกเฉิน (FMO): สดัส่วนจ านวนชั่วโมงที่หยดุการผลิตกระแสไฟฟ้านอกเหนือจากแผน
ซอ่มบ ารุง ตอ่จ านวนชัว่โมงทัง้หมดในปีปฏิทิน ซึง่ดชันีนีส้ะท้อนให้เห็นถึงระยะเวลาในการหยดุการผลิตอนั
เนื่องมาจากเคร่ืองจกัรหรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ 

 ดชันีกำรหยดุซ่อมเพือ่บ ำรุงรักษำ (PMO): สดัสว่นจ านวนชัว่โมงที่หยดุซ่อมบ ารุงตามที่ได้วางแผนไว้ ต่อ
จ านวนชัว่โมงทัง้หมดในปีปฏิทิน  

 ปริมำณกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้เทียบเท่ำ (EGG): ปริมาณกระแสไฟฟ้าและไอน า้ที่ผลิตได้ทัง้หมด 
ตามจ านวนชัว่โมงที่สามารถเดินเคร่ืองจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงเทียบเท่าเป็นหน่วยเดียวกัน โดยการ
แปลงหน่วยของปริมาณไอน า้ที่ผลิตได้มาเป็นกิโลวตัต์–ชัว่โมง ทัง้นี ้ปริมาณไอน า้ที่น ามาค านวณนัน้คิด
เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10  ของปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลติได้เทียบเทา่ทัง้หมด 

 ดชันีพลงัไฟฟ้ำรำยเดือน (MCF): สดัสว่นของหน่วยไฟฟ้าที่ขายให้กบั กฟผ. ต่อพลงังานไฟฟ้าที่ต้องขาย
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบั กฟผ.  

 พลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะยำว (Capacity PPA): พลงัไฟฟ้าที่ต้องจัดส่งให้ กฟผ. ตาม
สญัญาซือ้ขายไฟระยะยาว  

โดยประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของธุรกิจโรงไฟฟ้าเฉลี่ยของทัง้กลุม่บริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มี
รายละเอียดดงันี ้

KPI หน่วย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
Availability factor(1) ร้อยละ 87.49 83.29 86.02 
FMO(1) ร้อยละ 3.93 5.26 4.03 
PMO(1) ร้อยละ 8.58 11.46 9.95 

EGG '000 MWh(3) 3,591 3,526 3,786 
MCF(2) > 51 
Capacity PPA(2) 304 
หมายเหต ุ:       (1) ค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัด้วยก าลงัการผลิตติดตัง้ของทัง้กลุม่บริษัทฯ  

   (2) ดชันีชีว้ดัท่ีถกูก าหนดอยูใ่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบั กฟผ. 
   (3) เมกะวตัต์-ชัว่โมง (Megawatt-Hour: MWh) 
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อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ด้วยการก าหนด  
KPI ของโรงไฟฟ้าให้ครอบคลมุเกณฑ์ในการวดัประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า อาทิเช่น 1) ดชันีความพร้อม (Availability 
Factor) 2) ดชันีการหยดุซ่อมบ ารุงฉกุเฉิน (Force Maintenance Outage: FMO) 3) ดชันีการหยดุซ่อมเพื่อบ ารุงรักษา 
(Plant Maintenance Outage: PMO) 4) ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Equivalent Gross Generation: EGG) และ 5) 
พลงัไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว (Capacity PPA) เป็นต้น ซึ่งดชันีทัง้หมดดงักลา่วข้างต้นจะถกูน ามาเป็น
เกณฑ์ในการดแูล เฝ้าระวงั ตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ศกัยภาพการท างานของโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ  

นอกจากนี ้จากการท่ีเทคโนโลยีในการผลติกระแสไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้เชือ้เพลิงผสม 
จึงท าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งของกลุ่มบริษัทฯ มีการใช้เชือ้เพลิงชีวมวลอื่นผสมกับเชือ้เพลิงหลกั เพื่อเพิ่มความสามารถ  
ในการท าก าไร เนื่องมาจากเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นมีต้นทุนค่อนข้างต ่าเมื่อเทียบกับเชือ้เพลิงหลกั แต่การใช้เชือ้เพลิงผสม
ดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยท าให้อัตราการหยุดการผลิตค่อนข้างสูง ดังนัน้  
กลุ่มบริษัทฯ จึงจัดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ  
และจดัให้มีการบ ารุงรักษาตามตารางบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance Plan) เป็นประจ าโดยช่างผู้ช านาญงาน 
รวมทัง้ มีการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิงานของแต่ละสว่นงาน  
จะบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์การวดัประสทิธิภาพโรงไฟฟ้า  

จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นท าให้กลุ่มบริษัทฯ เช่ือมั่นว่าจะสามารถลดความเสี่ยงที่เ ก่ียวเนื่องกับ
ประสทิธิภาพของโรงงานให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 
5. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานหยุดชะงกัเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย 

การด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรมของกลุม่บริษัทฯ อาจหยดุชะงกัได้ 
เนื่องจากกระบวนการผลติเกิดปัญหา หรือทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสยีหาย หรือได้รับผลกระทบ
ร้ายแรงจากภยัธรรมชาติและเหตกุารณ์อื่นๆ เช่น อบุตัิเหตรุ้ายแรง การก่อการร้าย เป็นต้น กลุม่บริษัทฯ จึงได้วางแนวทาง
ในการป้องกนัและลดผลกระทบจากการด าเนินงานหยดุชะงกัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยั ตัง้แต่การก่อสร้าง การด าเนินงาน 
และการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและทรัพย์สินหลกั ตามมาตรฐานเชิงวิศวกรรมชัน้สงูและมาตรฐานของผู้ผลิตเค ร่ืองจักร  
เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตสุดุวิสยัดงักลา่วขึน้ อย่างไรก็ตาม แนวทางดงักลา่ว อาจไม่สามารถรองรับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสยัอื่นที่อาจเกิดขึน้ได้ทัง้หมด ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย  
กบัสถาบนัประกนัภยัที่มีฐานะการเงินที่มัน่คง และมีประสบการณ์ในการรับประกนัภยัให้แก่กิจการผู้ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม  

ทัง้นี ้ประเภทของการประกนัภยัหลกัที่กลุม่บริษัทฯ จดัท าไว้ประกอบไปด้วย 1) การประกนัภยัความเสีย่งทกุชนิด 
ตอ่ทรัพย์สนิและธุรกิจหยดุชะงกัและ 2) การประกนัความเสยีหายตอ่บคุคลที่ 3 โดยครอบคลมุความเสยีหายของทรัพย์สิน
หลกัและบคุคลที่มีสาเหตมุาจากการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งประกนัภยัทัง้ 2 ประเภทนี ้สามารถครอบคลมุความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากภยัธรรมชาติหรือเหตสุดุวิสยัอื่นๆ ที่อาจ เกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจและ
ทรัพย์สินของที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างทัว่ถึง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุ
ดงักลา่วขึน้ ซึ่งการป้องกนัดงักลา่วมีสว่นในการลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานหยดุชะงกัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยัของ
กลุม่บริษัทฯ ได้ 
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6. ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
การซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าถือเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า  

เพื่อให้ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องมัน่ใจได้ว่า โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามข้อก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว ดังนัน้  กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ลงนาม  
ในสญัญาจ้างบริการงานซอ่มบ ารุงโรงไฟฟ้ากบั PMC เพื่อวา่จ้าง PMC ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการในการซ่อมบ ารุง รักษาทั่วไปให้แก่โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี  ้PMC เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญในการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ามายาวนาน และมีความเข้าใจเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าในกลุม่บริษัทฯ เป็น
อยา่งดี  

นอกจากนี  ้หากกลุ่มบริษัทฯ จ าเป็นต้องท าการซ่อมบ ารุง รักษาเคร่ืองจักรหลักหรือระบบการผลิต 
ที่มีลกัษณะซับซ้อน กลุ่มบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ ผลิตและ /หรือผู้ ติดตัง้
เคร่ืองจกัรให้แก่กลุม่บริษัทฯ เข้ามาด าเนินการดงักลา่ว อาทิเช่น ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อไอน า้ และ Alstom 
(Thailand) Limited (“อลัสตอม”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตกังหนัไอน า้และเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าท า
สญัญาการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามระยะเวลาที่ก าหนดกับบริษัทผู้ เช่ียวชาญดังกล่าวเป็นรายครัง้ ซึ่งขอบเขตของสญัญา
ดงักลา่วจะรวมไปถึงในสว่นของการจดัหาอะไหลท่ี่ส าคญั ดงันัน้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุม่บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงบริษัทภายนอกในการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า หากผู้ เช่ียวชาญในการซ่อมบ ารุงต้องการยกเลิกสญัญาการซ่อม
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ากับกลุม่บริษัทฯ หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขต่างๆ ในการซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า หรือไม่อาจเข้ามา
ด าเนินการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามที่ตกลงกนัได้ อาจสง่ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
ในกลุม่บริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ สามารถพิจารณาจัดหาผู้ เ ช่ียวชาญรายอื่นเพิ่มเติมได้ เนื่องจากสัญญา  
การซ่อมบ ารุงดังกล่าวไม่ได้ระบุข้อห้ามมิให้กลุ่มบริษัทฯ เข้าท าสัญญากับผู้ ซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ารายอื่น  
อีกทัง้ สญัญาดงักลา่วมีการก าหนดระยะเวลาลว่งหน้าในการยกเลิกสญัญา โดยฝ่ายที่ต้องการจะยกเลิกสญัญาจะต้อง
แจ้งคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กลุม่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า 
เพียงพอที่จะคัดเลือกผู้ช านาญการในการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้ารายใหม่เข้ามาด าเนินการแทนคู่สญัญาเดิม นอกจากนี ้  
จากการท่ีกลุม่บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทจากภายนอกที่มีความน่าเช่ือถือ และปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญาอย่างสม ่าเสมอ 
รวมทัง้ สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วมาโดยตลอด ท าให้ความเสีย่งที่กลุม่บริษัทฯ จะถกูคูส่ญัญายกเลกิ
สญัญาการซอ่มบ ารุงรักษาก่อนครบอายสุญัญา หรือไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว มีความเป็นไปได้คอ่นข้างต ่า 

 
7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิ ตของชุมชนที่ อยู่ ใ ก ล้ เคี ยง โร ง ไฟฟ้า ไ ด้  กลุ่มบ ริ ษัทฯ  จึ ง ใ ห้ความส าคัญต่อการควบคุม  
และป้องกันผลกระทบดังกล่าว โดยก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุมและมีกา รจัดตัง้คณะกรรมการ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลจัดการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวของธุรกิจโรงไฟฟ้า  
ในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งนโยบายนี มุ้่ ง เ น้นไปที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  
ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ และก่อให้เกิดมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ โดยคณะกรรมการชุดดงักลา่วจะมีการติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เช่น ระดับเสียง สารเคมี ฝุ่ นละออง ระดับ     
ความร้อน  เป็นต้น นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้จดัโครงการสนบัสนนุการปลกูจิตส านกึด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่พนกังานด้วย 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ NPP2,NPP3, NPP5, NPP5A และ NPP11ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในสว่นของ
ระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 และได้จดัให้มีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฎิบตัิตามระบบ 
ISO 14001 โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ และในสว่นของบริษัทฯ NPP5, NPP5A และ NPP11 ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากลในสว่นของระบบการจดัการด้านชีวอนามยัและความปลอดภยั  TIS 18001 และ OHSAS 
18001  เพิ่มเติมอีกด้วย ปัจจุบนักลุม่บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

ผลจากการด าเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง  
ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ การจัดตัง้คณะกรรมการ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมขึน้เพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน รวมไปถึงการได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลด้านสิง่แวดล้อม ท าให้กลุม่บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่จะสามารถควบคมุความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได้ 

 
8. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนการด าเนินงานเน่ืองจากการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯ  ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเก่ียวข้องกับ 
การควบคุมมลภาวะทางน า้ ทางอากาศและทางเสียง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหา 
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หรือความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่ยงัไม่สามารถตรวจพบได้ หรือตรวจพบในระดบั 
ที่มากกว่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ทัง้นี ้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรือความเสียหาย  
ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ และท าให้ต้นทุน  
การด าเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุม่บริษัทฯ  เพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 
ยังได้ก าหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องบรรจุแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการวางแผนและการด าเนินงานโครงการ  
ระยะต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งอาจกลายเป็นข้อจ ากดัในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ 
ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) และมาตรฐานของกรมโรงงานมาโดยตลอด รวมทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคญัในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact  Assessment :HIA) ด้วย โดย 
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนโดยรอบ โดย
เลอืกใช้กระบวนการผลติ อปุกรณ์ และวตัถดุิบ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ รวมทัง้ มีการติดตามและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคมุดแูลให้กระบวนการผลิตและการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุม่บริษัทฯ เป็นไปตามกฏระเบียบด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง  

จากแนวทางการด าเนินงานที่กลา่วมาข้างต้น สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงอนัเนื่องมาจาก
การเพิ่มขึน้ของต้นทนุการด าเนินงานอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิตามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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9. ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่  
ลูกค้าหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย กฟผ. AA และลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม 304  

จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยกลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จาก กฟผ. และ 
AA แต่ละรายเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมจึงอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานปกติของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จะมีการลงนามใน
สญัญาจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้กบัลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย และมีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายที่คล้ายคลงึ
กนั ทัง้นี ้ในการเข้าท าสญัญาดงักล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาลกูค้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
ความเสีย่งทางด้านรายได้ และลดโอกาสที่ปริมาณจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ จะต ่ากว่าจุดคุ้มทนุ นอกจากนี ้
กลุม่บริษัทฯ ยงัได้รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและสร้างช่ือเสยีงให้เป็นท่ียอมรับมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขยายฐานธุรกิจผา่นทางนโยบายของภาครัฐที่สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเพิ่มขึน้ในอนาคต 
ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ป็นแนวทางที่ช่วยท าให้กลุม่บริษัทฯ สามารถลดความเสีย่งที่อาจเกิดจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ลงได้ 

 
10. ความเสี่ยงด้านภยัพิบัติทางธรรมชาติ 

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภยัในหลายพืน้ที่ทัว่ประเทศไทย รวมทัง้พืน้ที่ในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยตรง โดยโรงไฟฟ้าและโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงสามารถด าเนินงานได้ตามปกติ และไม่มีเหตุฉุกเฉินจาก
สถานการณ์น า้ทว่มที่กระทบถึงขัน้ต้องหยดุโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เหตอุทุกภยัดงักลา่วได้สง่ผลกระทบต่อภาค
ธุรกิจโดยรวม ทัง้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงผลกระทบเชิงลบในด้านการคมนาคมที่
ยากล าบากมากขึน้ ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้มีการติดตามขา่วสารอยา่งใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากภาวะน า้
ท่วมในพืน้ที่ตัง้โรงไฟฟ้า และโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ และพืน้ที่อื่นๆ  เพื่อน ามาปรับแผนด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึน้และเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที รวมทัง้ได้มีการเตรียมการเฝ้าระวงัอย่าง
ตอ่เนื่อง  

ทัง้นี ้ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลให้กิจการของกลุม่บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะอทุกภยั เนื่องจากท าเลที่ตัง้
ของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ และกิจการอื่น ซึ่งตัง้อยู่บริเวณอ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบรีุเป็นพืน้ท่ีที่เป็นเนิน สงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 16-20 เมตร รวมทัง้กลุม่บริษัทฯ มีแผนในการบริหารจดัการ
น า้ที่มีประสทิธิภาพ โดยมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายและบริหารจดัการปัญหาอทุกภยัที่อาจเกิดขึน้ และได้มี
ด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอทัง้ในสภาวะปกติและสภาวะที่มีความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 1) การจดัระบบระบาย
ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมรองรับการระบายน า้ในปริมาณที่สงู เช่น การลอกท่อไม่ให้มีสิ่งอดุตนั 2) การจ ากดัเส้นทางการ
ไหลของน า้เข้าสูพ่ืน้ทีตัง้โรงไฟฟ้า และโรงงาน โดยการสร้างพนงักัน้น า้ด้วยกระสอบทรายขนาดใหญ่ และ 3) การระบาย
น า้ออกจากพืน้ท่ีในสภาวะวิกฤตน า้ทว่ม เช่น การใช้เคร่ืองสบูน า้ เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ท าประกันภยัที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภยัธรรมชาติและอุบตัิภยัไว้ส าหรับ
โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการผลติไฟฟ้าแล้วของกลุม่บริษัทฯ โดยด าเนินการท าประกนัภยัความเสีย่งทกุชนิด (Allriskinsurance) 
ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งทกุประเภท บริษัทฯ จึงมัน่ใจวา่จะสามารถควบคมุความเสีย่งด้านภยัพิบตัิทางธรรมชาติให้อยู่ใน
วงจ ากดัได้ และสามารถลดขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ 
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11. ความเสี่ยงจากการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ในขัน้ตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (“กองทุน   

รวมฯ”) ซึง่ในเบือ้งต้นบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินในการจดัตัง้กองทนุรวมฯ ได้พิจารณาที่จะน าโรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 
11 เข้าจดัตัง้กองทนุรวมฯ โดยกระแสเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากกองทนุรวมฯ ที่จดัตัง้ขึน้นี ้บริษัทฯ คาดวา่จะน ามาใช้ใน
โครงการลงทนุและขยายกิจการของกลุม่บริษัทฯ เป็นหลกั  

ทัง้นี ้การน าโรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 11 เข้าจดัตัง้กองทุนรวมฯ จะท าให้ก าลงัการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ใน
ปัจจุบนัลดลงคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 18.42 ของก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้หมดของโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการใน
ปัจจุบนั และก าลงัการผลิตไอน า้ลดลง คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 40.51 ของก าลงัการผลิตไอน า้รวมทัง้หมดของ
โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการในปัจจบุนั ทัง้นี ้รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ของโรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 11 ในปี 2556   คิดเป็น
ร้อยละ 25.99 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ทัง้หมด และมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ถาวรของโรงไฟฟ้าทัง้ 
4 แหง่ ณ 31 ธนัวาคม 2556 ที่น าเข้ากองทนุรวมฯ เป็นจ านวน 2,773.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.84 ของมลูค่าตาม
บญัชีของสนิทรัพย์ถาวรของโรงไฟฟ้าทกุแหง่ของกลุม่บริษัทฯ  

ส าหรับกระแสเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากกองทนุรวมฯ นี ้นอกเหนือจากน ามาใช้ในโครงการลงทนุและขยาย
กิจการของกลุม่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะน ามาช าระคืนหนีส้ิน โดยเฉพาะภาระหนีท้ี่มีหลกัประกนัของโรงไฟฟ้าทัง้ 4 แห่ง 
ได้แก่ หนีส้นิตามสญัญาเงินกู้ยืมที่มีหลกัประกนั สญัญาเช่าซือ้ และสญัญาเช่าการเงิน โดย ณ สิน้ปี 2556 ภาระหนีส้ินที่มี
หลกัประกนัของโรงไฟฟ้าทัง้ 4 แห่ง มีจ านวน 1,152.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.30 ของภาระหนีส้ินที่มีหลกัประกนั
รวมของกลุม่บริษัทฯ ในปัจจบุนั ดงันัน้จึงคาดวา่ภายหลงัจากการน าโรงไฟฟ้าทัง้ 4 แห่งเข้าจดัตัง้กองทนุรวมฯ แล้ว ภาระ
หนีส้นิของกลุม่บริษัทฯ จะลดลงในสดัสว่นท่ีมากกวา่สนิทรัพย์ถาวรท่ีลดลงจากการน าเข้ากองทนุรวมฯ 

อยา่งไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีสนิทรัพย์ถาวรจากโรงไฟฟ้าที่เหลืออีก 5 แห่ง จ านวนประมาณ 11,203.10 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 80.16 และมีภาระหนีส้ินที่มีหลกัประกนัคงเหลือ 4,257.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.70 และเมื่อ
พิจารณาอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามประมาณการทางการเงินเบือ้งต้นภายหลงัจากการน า
โรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 11 เข้ากองทนุรวมฯ และน ากระแสเงินสดที่ได้รับจากการจดัตัง้กองทนุรวมฯมาช าระภาระหนีส้ินที่มี
หลกัประกนัของกลุม่บริษัทฯ แล้ว กลุม่บริษัทฯ จะมี D/E Ratio ลดลง ซึง่สะท้อนถึงความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดีขึน้ใน
ภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบในด้านลบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและ     
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว และ Debt Covenant ของเจ้าหนีอ้ื่น ซึ่งรวมถึง Debt Covenant ของ     
หุ้นกู้ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2557 และปี 2558 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีก 3 แหง่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าของ NPP5A โรงไฟฟ้า
ของ NPS PP9 และโรงไฟฟ้า Turbine 9.9 MW ของบริษัทฯ ซึง่มีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 232.90 เมกะวตัต์ และก าลงัการ
ผลิตไอน า้รวม 384.00 ตนั/ชม. ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมสงูกว่าโรงไฟฟ้าทัง้ 4 แห่งข้างต้นที่คาดว่าจะน าเข้ากองทุน
รวมฯ ถึง 1.56 เท่า และคาดว่าโรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งใหม่นี ้จะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ให้กบักลุม่
บริษัทฯ ได้ประมาณ 5,950.00 ล้านบาท ในปีที่เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ได้ ซึ่งมีจ านวนประมาณการรายได้จากการ
ขายไฟฟ้าและไอน า้โดยรวมสงูกวา่โรงไฟฟ้าทัง้ 4 แหง่ ท่ีคาดวา่จะน าเข้ากองทนุรวมฯ ท าให้ในภาพรวมกลุม่บริษัทฯยงัคง
มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ในจ านวนที่เพิ่มขึน้ แม้วา่จะได้มีการน าโรงไฟฟ้าบางแห่งเข้ากองทนุรวมฯ แล้วก็ตาม
ทัง้นี ้คาดว่าโรงไฟฟ้า Turbine 9.9MW ของบริษัทฯจะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2557 โรงไฟฟ้าของ NPP5A จะเร่ิม
รับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2557 และโรงไฟฟ้าของ NPS PP9 จะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 ปี 2558  
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ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถด าเนินการจดัตัง้กองทนุรวมฯ นีไ้ด้ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า และตามแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯซึง่มีเจตนารมณ์ที่จะน าเงินท่ีได้รับจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทนุรวมฯ กลบัเข้าไปลงทนุในฐานะผู้ลงทนุใน
กองทนุรวมฯ  สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุรวมฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย ซึ่ง
ตามประกาศคณะท างานก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 1/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานก าหนดให้บริษัทจดัการจดัสรรหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฯ ให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้
ไมเ่กินอตัราดงัตอ่ไปนี ้

1) หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และ 
2) ร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
อนึง่ บริษัทฯ อาจพิจารณาน าโรงไฟฟ้าแหง่อื่นเข้าจดัตัง้กองทนุรวมฯ  
 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ภาระหนีท้ี่มีอตัราดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทฯ ประกอบไปด้วย หนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้

แบบคงที่ และหนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั โดยกลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 5,955.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 35.52 ของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมดไม่รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย 
ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงต้องเผชิญความเสี่ยงจากการที่อตัราดอกเบีย้ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจท าให้ภาระดอกเบีย้
จ่ายและต้นทนุทางการเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานหรือการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 
อยา่งไรก็ตาม แผนการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในอนาคตจะท าให้สดัสว่นของหนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัต่อหนีส้ิน
ที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมดของกลุม่บริษัทฯ ปรับลดลง ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถประมาณการต้นทนุการด าเนินงาน
ทัง้หมดได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ และสามารถควบคมุต้นทนุทางการเงินให้อยูใ่นระดบัท่ีมีเสถียรภาพได้รวมทัง้จะ
ท าให้กลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นเงินกู้ยืมระยะยาวต่อเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ด้วย ซึ่งจะช่วยในการบริหารจดัการโครงสร้าง
เงินกู้ยืมได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า  
ของกลุ่มบริษัทฯ มีสาเหตหุลกัมาจากการที่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างกลุม่บริษัทฯ กับ กฟผ . มีการก าหนด
อตัราคา่ไฟบางสว่นอิงตามคา่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้นทนุเชือ้เพลิงบางสว่นที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน จึงช่วยลดความเสี่ยงจาก  
อตัราแลกเปลี่ยนลงได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ใ ช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง
ดงักลา่วร่วมด้วย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
1) อัตราค่าพลังไฟฟ้าภายใต้สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 

ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. ราคาจ าหน่ายไฟฟ้าจะอ้างอิงตามสูตรไฟฟ้า ซึ่งมี
สว่นประกอบหลกั 2 สว่น อนัได้แก่ อตัราค่า CP และอตัราค่า EP โดยในสว่นของอตัราค่า CP ซึ่งเป็นสว่นหนึ่ง
ของรายได้จากการจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนเงิน
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สกลุดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้ก าหนดต้นทนุเชือ้เพลิงถ่านหินอ้างอิงตามเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
เช่นเดียวกนั ดงันัน้ ในกรณีที่คา่เงินบาทแข็งขึน้ยอ่มสง่ผลให้คา่ CP ลดลง เช่นเดียวกบัต้นทนุเชือ้เพลงิถ่านหินใน
การผลิตของบริษัทฯ ก็จะลดลงด้วยเช่นกนั และในทางกลบักนั กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าจะท าให้ค่า CP และ
ราคาต้นทนุเชือ้เพลงิถ่านหินปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ในทิศทางเดียวกนั จากการท่ีต้นทนุคา่เชือ้เพลงิถ่านหินและรายได้
จากการจ าหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั จะช่วยให้ธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ 
สามารถรักษาอตัราสว่นก าไรขัน้ต้นให้มีเสถียรภาพไว้ได้ระดบัหนึง่ 

 
2) เคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยได้เข้าท า  
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้ากบัสถาบนัการเงินภายในประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกิน 1 
ปีโดยวิธีการดงักลา่วสามารถช่วยลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้ในระดบัหนึ่ง และ
สง่ผลให้ความเสีย่งดงักลา่วอยูใ่นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

จากการที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าภายในกลุม่บริษัทฯ สามารถรักษาอตัราส่วนก าไรขัน้ต้นไว้ได้ในช่วงที่อตัรา
แลกเปลีย่นมีความผนัผวน รวมไปถึงการท่ีกลุม่บริษัทฯ ใช้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นมาตรการป้องกนัความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลี่ยนนัน้ ท าให้ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกลุม่
บริษัทฯ ลดน้อยลง 

 
3. ความเสี่ยงจากการช าระคืนหนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าทางการเงิน รวมทัง้เงินกู้ยืมจาก

สถาบันการเงนิ  
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จัดหาสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการด าเนินงานบางส่วนมาจากการเข้าท าสัญญาเช่าซือ้  

และสัญญาเช่าทางการเงิน รวมทัง้ ได้มีการจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถา บันการเงิน  
เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจตามปกติและลงทนุในโครงการใหม ่โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2556 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินภายใต้
สญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงินรวมทัง้สิน้ 762.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเป็น
จ านวน 289.41 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทัง้หมดเป็นสกุลเงินบาทรวมทัง้สิน้ 5,927.83  ล้าน
บาท ซึง่เป็นสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเป็นจ านวน 2,377.86 ล้านบาท ซึ่งภาระหนีส้ินดงักลา่วท าให้กลุม่บริษัทฯ 
จ า เ ป็นที่ จ ะ ต้อง รักษาสภาพคล่อ ง ใ ห้ เพี ย งพอที่ จะสามารถช า ระคืน เ งิ น ต้น ไ ด้ ตรงตามที่ ก าหนดไ ว้ ใน 
สญัญาเช่าซือ้ สญัญาเช่าทางการเงิน และสญัญากู้ ยืมเงิน เพื่อไม่ให้การช าระคืนเงินกู้ ยืมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้สญัญากู้ ยืมเงินระหว่าง  
กลุ่มบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแต่ละราย ได้ก าหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ  
รวมทัง้ การด ารงอตัราสว่นทางการเงินให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม อาทิเช่น อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio: D/E) อตัราส่วนหนีส้ินระยะยาวต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น อตัราส่วนความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและ
ดอกเบีย้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) เป็นต้น โดยหากกลุม่บริษัทฯ ไม่สามารถปฎิบตัิตามเง่ือนไขหรือ
ข้อก าหนดของสญัญากู้ยืมเงินได้ จะมีผลให้เจ้าหนีเ้งินกู้สามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดเง่ือนไขหรือก าหนด
เง่ือนไขอื่นใดเพิ่มเติม หรืออาจด าเนินการยดึหลกัประกนัของกลุม่บริษัทฯ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง ฐานะทางการเงิน  
และผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
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อยา่งไรก็ตาม ที่ผา่นมา กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารกระแสเงินสดให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและรัดกุม 
เพื่อรักษาความสามารถในการช าระหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ซึง่สามารถช่วยลดความเสีย่งจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมของกลุม่
บริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายที่จะพยายามรักษาสัดส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น และ
โครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม รวมทัง้ พยายามรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกับสถาบนัการเงิน
ต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ เช่ือว่าจะท าให้
ความเสีย่งจากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัทฯอยูใ่นระดบัต ่า 

 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าท ารายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เก่ียวข้องกับ  
กลุ่มที่มีความเก่ียวโยงกันดังนัน้ การเข้าท ารายการระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรืออาจก่อให้เกิดช่องทางที่ท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามตามกลไกของตลาด  
ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง  
ทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ปัจจุบันการเข้าท ารายการะหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มที่มีความเก่ียวโยงกันนัน้ ส่วนใหญ่เป็น
รายการที่เก่ียวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส าคัญ อาทิเช่น การซือ้ขายสินค้า การให้บริการ  
การกู้ ยืมระหว่างกัน เป็นต้น โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวได้แสดงไว้ในส่วนที่ 2  
หวัข้อที่ 12 รายการระหวา่งกนั 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และด าเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยง  
โดยได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาถึงความจ าเป็นในการเข้าท ารายการระหว่างกนั และมีนโยบายในการด าเนินงาน  
ที่ชดัเจน เป็นธรรม และโปร่งใส ส าหรับการเข้าท ารายการระหว่างกนัทกุรายการ รวมทัง้ มีการก าหนดราคาและเง่ือนไข
ของรายการระหว่างกัน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก  
ที่มีลกัษณะรายการเทียบเท่ากัน  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคับอื่นใด 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการเข้าท ารายการระหว่างกนัจะเป็นไปอย่างถกูต้องและโปร่งใส เช่น การจดัให้มีความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก การขออนุมตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการเข้าท ารายการดงักล่าวแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง  
หรืออาจมีสว่นได้เสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อมจะไมส่ามารถใช้สทิธิออกเสยีงเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการได้ เป็นต้น 

ทัง้นี ้จากการท่ีกลุม่บริษัทฯ ด าเนินนโยบายที่เก่ียวข้องกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่วมาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้
ทกุฝ่ายมัน่ใจได้วา่ กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 
ความเสี่ยงในเร่ืองความเหมาะสมของการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 

1. การเข้าซือ้ที่ดินเพื่อด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2  
ตัง้แตปี่ 2551 จนถึงปี 2553 NPS IPP (“ผู้จะซือ้”) ได้เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินกบั 304IP2 (“ผู้จะขาย”) ซึง่

ประกอบกิจการด้านพฒันาที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรมเพื่อน าที่ดินดงักลา่วไปใช้เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าของNPS IPP 
โดยการด าเนินการดงักลา่วถือเป็นการท ารายการระหวา่งกนั ซึง่ ณ ขณะเข้าท ารายการ 304IP2 และ NPS IPP มีกรรมการ
และ/หรือผู้บริหารร่วมกันคือนายวชัเรนทร์นิสากรเสนและมีผู้มีอ านาจควบคุมร่วมกันคือนายโยธินด าเนินชาญวนิชย์ซึ่ง
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ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯทัง้นีใ้นการเข้าท ารายการดงักลา่ว  NPS IPP ได้ช าระเงินมดัจ า
คา่ที่ดินให้แก่ 304 IP2 เป็นจ านวนมากและคิดเป็นสดัสว่นค่อนข้างสงูเมื่อเทียบกบัมลูค่าที่ดินเบือ้งต้นที่ระบไุว้ในสญัญา
จะซือ้จะขายท่ีดินดงักล่าวซึ่งปัจจุบนัยงัไม่ได้ด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวให้แล้วเสร็จอีกทัง้ภายหลงัจากท่ี
บริษัทฯได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้เข้ามาประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิดงักลา่วพบวา่มลูคา่ที่ดินท่ีมีการตกลงจะซือ้จะขาย
กันนัน้สูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระอย่างมีนัยส าคัญโดยมูลค่าที่ดินตามเนือ้ที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2554 ในสญัญาจะซือ้จะขายคิดเป็นจ านวน 2,567.63 ล้านบาทและมลูคา่เงินมดัจ าค่าที่ดินดงักลา่วที่จ่ายช าระ
แล้วคิดเป็นจ านวน 2,422.19 ล้านบาทในขณะที่รายงานประเมินมลูค่าทรัพย์สินลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2555 ระบรุาคา
ประเมินรวมทัง้สิน้ 1,041.22 ล้านบาทอย่างไรก็ตามรายการดงักลา่วเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุในการด าเนินธุรกิจของ
กลุม่บริษัทฯโดยมีความเป็นมาและสาเหตขุองการเข้าท ารายการดงักลา่วดงันี  ้

ในปี 2550 ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) ได้ออกประกาศรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ซึง่บริษัทฯในฐานะท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าราย
หนึ่งณขณะนัน้และมีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 10 ปีเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมประกอบกบัความ
ต้องการไฟฟ้าภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องย่อมที่จะส่งผลให้บริษัทฯมีศักยภาพในการสร้างรายได้
เพิ่มขึน้บริษัทฯจึงได้ตดัสนิใจเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอประมลูโครงการรับซือ้ไฟฟ้าดงักลา่วซึง่ความเหมาะสมของสถานที่ตัง้
โรงไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลกัปัจจยัหนึ่งที่คณะกรรมการคดัเลือก (Bid Management Committee) ใช้ในการพิจารณาเป็น
ส าคญัทัง้นีโ้ครงการของบริษัทฯเป็นหนึ่งในโครงการที่ผ่านการพิจารณาคดัเลือกส าหรับการประมลูโรงไฟฟ้า  IPP ในช่วง
เวลาดงักล่าวโดยระเบียบของการรับซือ้ไฟฟ้าของสนพ. ระบุให้บริษัทฯต้องจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทใหม่ขึน้เพื่อบริหาร
จัดการโรงไฟฟ้าตามโครงการดงักล่าวและให้บริษัทฯในฐานะผู้ ยื่นข้อเสนอประมูลโครงการเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท
ดงักลา่วดงันัน้บริษัทฯจึงได้จดทะเบียนจดัตัง้ NPS IPP ขึน้เป็นบริษัทย่อยเพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าIPP IP2 ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าถ่านหินมีก าลงัการผลติติดตัง้รวม 600 เมกะวตัต์โดยมีสถานท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าอยู่ที่ต าบลเขาหินซ้อนอ าเภอพนม
สารคามจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ส าหรับกระบวนการจดัหาที่ดินเพื่อใช้พฒันาโครงการดงักลา่วแบ่งออกเป็น  2 ช่วงช่วงแรกคือช่วงที่บริษัทฯยื่น
ข้อเสนอประมลูโครงการโดยบริษัทฯได้เข้าท าหนงัสือค ามัน่จะซือ้จะขายที่ดินกบั  304IP2 ซึ่งครอบครองที่ดินเป็นจ านวน
มากที่มีสภาพเหมาะสมส าหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ทัง้นีใ้นหนงัสือค ามัน่จะซือ้จะขายที่ดินดงักลา่วได้
ระบจุ านวนท่ีดินไว้เป็นจ านวนมากเนื่องจากในขัน้ตอนการยื่นข้อเสนอประมลูโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 บริษัทฯไม่มีเวลา
เพียงพอที่จะท าการส ารวจที่ดินโดยละเอียดเพื่อวางผังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมบริษัทฯจึง
จ าเป็นต้องส ารองที่ดินไว้ในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการจดัวางผงัก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 และบอ่เก็บน า้ที่จะใช้ภายใน
โครงการช่วงที่ 2 คือภายหลงัจากที่บริษัทฯได้รับคดัเลือกข้อเสนอและจดัตัง้ NPS IPP ขึน้เพื่อรับผิดชอบโครงการดงักลา่ว 
NPS IPP จึงเข้ามารับช่วงตอ่ในการด าเนินการจดัหาที่ดินให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า IPP เพื่อให้กลุม่บริษัทฯสามารถด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ได้ตามระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจาก IPP IP2 (Request for Proposals from Independent 
Power Producers for Commercial Operation Commencing in the Years 2012 – 2014) โดยท าเลที่ตัง้โครงการ
ดงักลา่วไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไปจากที่ระบไุว้ในข้อเสนอประมลูโครงการรับซือ้ไฟฟ้าเว้นแตม่ีเหตสุดุวิสยั 

ดงันัน้ในระหวา่งปี 2551 ถึงปี 2553 NPS IPP เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินกบั 304IP2 จ านวนทัง้สิน้ 3 ฉบบั
รวมพืน้ที่ในสญัญาประมาณ 2,390.96 ไร่คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 3,124.02 ล้านบาท(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 
2554) โดยราคาที่ดินตามสญัญาสว่นใหญ่ก าหนดไว้อยู่ที่ไร่ละ 1.50 ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ 304IP2 เสนอขายที่ดินที่
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จดัสรรแล้วและอยูร่ะหวา่งจดัสรรในบริเวณเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 จงัหวดัฉะเชิงเทราให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น
จากภายนอกและเป็นราคาที่อ้างอิงตามประกาศของกรมธนารักษ์ในปีเดียวกนักบัที่มีการลงนามในสญัญาจะซือ้จะขาย
ที่ดินส าหรับราคาที่ดินตามสญัญาสว่นที่เหลือก าหนดราคาไว้อยู่ที่ไร่ละ  0.76 ล้านบาทซึ่งเป็นราคาทุนเฉลี่ยของที่ดินที่ 
304IP2 จดัหามาได้โดยราคาตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินดงักล่าวเป็นเพียงแคก่ารตกลงราคาเบือ้งต้นยงัไม่ใช่ราคาที่จะ
ช าระกนัเพื่อส่งมอบทรัพย์สินเนื่องจากเง่ือนไขในสญัญาก าหนดให้ที่ดินดงักลา่วต้องถกูประเมินราคาใหม่โดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระก่อนท่ีจะมีการโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินเพ่ือน าราคาประเมินดงักลา่วมาใช้เป็นราคาสดุท้ายในการเข้าซือ้ขายที่ดิน
ทัง้นี ้NPS IPP ได้ช าระเงินมดัจ าค่าที่ดินให้แก่ 304IP2 แล้วเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,959.73 ล้านบาทซึ่งสาเหตทุี่ NPS IPP 
ช าระเงินมดัจ าดงักลา่วเป็นสดัสว่นคอ่นข้างสงูเมื่อเทียบกบัมลูคา่ที่ดินตามสญัญาเนื่องมาจากสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิทัง้ 
3 ฉบบัระบใุห้สทิธิแก่ NPS IPP ในการปรับเปลีย่นปริมาณพืน้ท่ีของที่ดินที่จะซือ้จะขายตามที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ
จริงและจะได้รับเงินมดัจ าส าหรับที่ดินสว่นดงักลา่วคืนซึ่งสิทธิตามสญัญาดงักลา่วถือเป็นเง่ือนไขพิเศษที่ให้ประโยชน์แก่  
NPS IPP ในฐานะผู้ซือ้เพียงฝ่ายเดียวดงันัน้ NPS IPP จึงจ าเป็นต้องช าระเงินมดัจ าค่าที่ดินจ านวนดงักลา่วให้แก่ 304IP2 
เป็นการตอบแทนและชดเชยการเสยีโอกาสในการขายที่ดินดงักลา่วให้กบัผู้ซือ้รายอื่นนอกจากนีก้ารช าระเงินมดัจ าคา่ทีด่นิ
เกือบเต็มมลูค่าที่ดินที่ระบไุว้ในสญัญาเป็นการแสดงเจตจ านงของ  NPS IPP ในฐานะผู้ด าเนินโครงการให้แก่นกัลงทุน
ภายนอกที่สนใจจะเข้ามาเป็นผู้ ร่วมทนุเห็นวา่ NPS IPP มีที่ดินเพียงพอส าหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 และ
มีความพร้อมที่จะลงทุนในโครงการดงักล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการระดม
เงินทนุเพิ่มเติมในอนาคต 

โดยปกติแล้ว 304IP2 จะวางผงัจดัสรรท่ีดินไว้เป็นเฟสและทยอยเสนอขายแก่ผู้จะซือ้โดย 304IP2 พร้อมที่จะโอน
กรรมสทิธิในท่ีดินให้แก่ผู้สนใจจะซือ้ได้ทนัทีหากผู้สนใจจะซือ้เข้าจองที่ดินในเฟสที่ด าเนินการจดัสรรแล้วแต่ในกรณีที่ผู้จะ
ซือ้ประสงค์ที่จะซือ้ที่ดินในเฟสใหมท่ี่ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรผู้จะซือ้จะต้องตกลงเข้าจองที่ดินในเฟสดงัลา่วให้เป็นท่ีเรียบร้อย
ก่อน 304IP2 จึงด าเนินการยื่นเร่ืองเพื่อขออนญุาตจดัสรรที่ดินต่อคณะกรรมการจดัสรรที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรมจงัหวดั
ฉะเชิงเทราโดยภายหลงัจากที่ได้รับอนญุาตจดัสรรรที่ดินแล้ว 304IP2 จึงจะสามารถโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่ผู้ซือ้ได้ซึ่งวิธีการนี ้
ถือเป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจจดัสรรที่ดินเป็นการทัว่ไปเนื่องจากการยื่นจดัสรรที่ดินไว้เป็นจ านวนมากๆพร้อมกนั
หลายเฟสจะท าให้เกิดคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการค่อนข้างสงูนอกจากนัน้ท าเลที่ตัง้ของที่ดินที่ผ่านการวางผงัและจดัสรร
แล้วอาจไมส่อดคล้องความต้องการของลกูค้าในอนาคต 

ส าหรับที่ดินที่ระบไุว้ในสญัญาจะซือ้จะขายระหว่าง NPS IPP และ 304IP2 นัน้ 304IP2 ในฐานะผู้จะขายยงัไม่
สามารถด าเนินการยื่นขออนญุาตจดัสรรที่ดินดงักลา่วให้แล้วเสร็จเนื่องจาก  NPS IPP ในฐานะผู้จะซือ้ยงัไม่สามารถระบุ
เนือ้ท่ีและต าแหนง่ท่ีดินท่ีแนน่อนท่ีต้องการรับโอนกรรมสทิธ์ิเพ่ือน าไปใช้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ได้อนัเป็นผลมา
จากการที่ NPS IPP อยู่ระหว่างการพิจารณาคดัเลือกพืน้ที่ที่เหมาะสมที่สดุส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  IPP ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนที่เก่ียวข้องกบัการออกแบบทางวิศวกรรมเบือ้งต้นและวางผงัก่อสร้างโรงไฟฟ้า  (Basic Engineering and Lay 
Out) โดยที่ดินท่ีเป็นทางเลอืกในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 นัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่คือที่ดินกลุม่ที่ 1 ซึ่งอยู่
ด้านหน้าของพืน้ที่เขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 โดย NPS IPP ได้ส ารวจสภาพพืน้ที่เบือ้งต้นร่วมกบัผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
(EPC Contractor) แล้วเห็นวา่ที่ดินสว่นนีม้ีขนาดเพียงพอท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 ได้หากแต่ต าแหน่งที่ตัง้ของที่ดินอยู่
ติดกบัทางหลวงหมายเลข 331 ซึง่อาจท าให้บคุคลภายนอกที่สญัจรผ่านบริเวณนัน้มีโอกาสเห็นรายละเอียดของโรงไฟฟ้า 
IPP IP2 ของกลุม่บริษัทฯมากเกินไปจึงได้พิจารณาที่ดินกลุม่ที่ 2 ซึง่อยูถ่ดัเข้ามาในพืน้ท่ีโรงงานชัน้ในของเขตอตุสาหกรรม 
304 สว่นที่ 2 เพื่อส ารองไว้เป็นทางเลือกในการสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 อย่างไรก็ตามที่ดินกลุม่ที่ 2 นีม้ีทางสาธารณะตดั
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ผ่านกลุ่มที่ดินท าให้ไม่สะดวกในการจดัวางผงัโรงไฟฟ้าจึงยงัต้องรอเจรจาและปรึกษารายละเอียดกับผู้ รับเหมาก่อสร้าง
ตอ่ไปในเร่ืองของการด าเนินการไมใ่ห้ที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า IPP IP2 ทบัซ้อนทางสาธารณะ 

นอกจากนีส้าเหตทุี่ NPS IPP ยงัอยู่ระหว่างการออกแบบและวางผงัก่อสร้างโรงไฟฟ้าและบ่อเก็บน า้แต่ยงัไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ได้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หรือมาตรการใดๆ หรือการประกาศ
กฎหมายใหมจ่ากหนว่ยงานภาครัฐ 2 ประการ อนัมีผลกระทบตอ่การด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2อนัประกอบไปด้วย 

ประการแรก คือ ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาด และ
วิธีปฏิบตัิส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสขุภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 (“ประกาศโครงการรุนแรงฯ”) โดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบงัคบั
เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2550 และได้มีประกาศโครงการรุนแรงฯ ในวนัที่ 31 สิงหาคม 2553ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนด
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และความหมายของ “โครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทัง้ทำงด้ำน
คณุภำพส่ิงแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสขุภำพ” ไว้ด้วย ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน ขนาด 600 เมกะวตัต์ ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ และมีขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้ารวมเกินกวา่ 
100 เมกะวตัต์ ถกูจดัเป็นโครงการรุนแรงที่จะต้องด าเนินการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สขุภาพ(“รายงาน EHIA”)เพื่อน าเสนอตอ่ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (“สผ.”) เพื่อให้
ได้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อน (“คชก.”)ตามล าดบั ทัง้นี ้การออกแบบและวางผงัก่อสร้างโรงไฟฟ้าและบอ่เก็บน า้นัน้ จะต้องอ้างอิงข้อมลูจาก
รายงาน EHIA ที่ผา่นการพิจารณาเห็นชอบเป็นส าคญั 

ประการที่สอง คือ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2552ที่ก าหนดให้ “สญัญำที่รัฐท ำกบัเอกชนใน
ไทยหรือในต่ำงประเทศไม่ควรเขียนมดัในสญัญำให้มอบข้อพิพำทให้คณะอนญุำโตตลุำกำรเป็นผูชี้้ขำด แต่หำกมีปัญหำ
หรือมีควำมจ ำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สญัญำอีกฝ่ำยทีมิ่อำจหลีกเสีย่งไดใ้หเ้สนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนมุติัเป็น
รำยๆ ไป” ซึง่กรณีโรงไฟฟ้า IPP IP2 ของบริษัทฯ นัน้ จะต้องเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“สัญญา PPA”) กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ (“กฟผ.”) ซึง่เป็นสญัญาที่เข้าขา่ยตามมติคณะรัฐมนตรี กฟผ.จึงผกูพนัท่ีจะต้องปฏิบตัิตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวและไม่อาจที่จะลงนามในสญัญา PPA ฉบบัมาตรฐานได้ แต่ต้องปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าว คือ จะต้องได้รับอนุมตัิให้สามารถใช้การระงับข้อพิพาทโดยผู้ เช่ียวชาญหรืออนุญาโตตุลาการในสญัญา PPA 
จากคณะรัฐมนตรีก่อนบริษัทฯ และ กฟผ. จึงได้หารือไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (“ส านักงาน
กกพ.”) โดย กกพ. ได้พิจารณาและมีมติเมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2552 ว่าเห็นควรให้คงเง่ือนไขกระบวนการการระงบัข้อ
พิพาทของ ร่างสัญญาซื อ้ขายไฟฟ้าของ โครงการโรง ไฟฟ้าไ ว้ตามเดิม  โดยได้น า เ ร่ืองดังกล่าว เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (“กพช”) เพื่อพิจารณาและน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามขัน้ตอนต่อไป ซึ่งปัจจุบนั
อยูใ่นระหวา่งการน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะรัฐมนตรีตามกรณี 

ทัง้นีจ้ากปัจจยัภายนอกดงักลา่วที่เกิดขึน้สง่ผลให้ NPS IPP ยงัไม่ได้เข้ารับโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินในสญัญาจะ
ซือ้จะขายตามระยะเวลาที่ได้คาดการณ์ไว้ท าให้กลุ่มบริษัทฯเผชิญความเสี่ยงในการด าเนินโครงการหาก  304IP2 ไม่
สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญาในเร่ืองของการรับคืนท่ีดินและจ่ายเงินมดัจ าค่าที่ดินในสว่นดงักลา่วคืนให้แก่  NPS 
IPP ซึง่จะท าให้ NPS IPP เสยีโอกาสเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุตอ่การด าเนินโครงการและเสียประโยชน์
ในการน าเงินมดัจ าที่อาจจะได้รับคืนไปก่อให้เกิดรายได้หรือมลูค่าเพิ่มแก่กลุม่บริษัทฯอย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯได้ประเมิน
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ความเสี่ยงดังกล่าวเบือ้งต้นก่อนการเข้าท ารายการแล้วเห็นว่า  304IP2 เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจพฒันาที่ดินเพื่อการ
อตุสาหกรรมและให้บริการพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องภายในนิคมอตุสาหกรรมดงักลา่วมาอยา่งยาวนานจึงท าให้ 304IP2 มีกระแส
เงินสดรับอยา่งตอ่เนื่องจากการด าเนินธุรกิจดงักลา่วอีกทัง้ 304IP2 ได้แสดงการรับรองและยืนยนัถึงความสามารถในการ
ช าระคืนเงินมดัจ าค่าที่ดินดงักลา่วให้กบั NPS IPP ไว้แล้ว ประกอบกบับริษัทไอทาวน์โฮลดิง้จ ากดั (มหาชน)      (“I-
TOWN”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ 304IP2 ที่มีทนุจดทะเบียนมากกว่า 6,040.00 ล้านบาทและเป็นผู้ประกอบกิจการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีได้ให้การรับรองและยืนยนัในการเป็นแหลง่เงินทนุให้กับ 
304IP2 ด้วยอีกล าดบัหนึ่งซึ่ง 304IP2 และ I-TOWN มีข้อมลูฐานะการเงินโดยสรุปจากงบการเงินปี 2554 และปี 2555 
แสดงได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(ล้านบาท) 

304 IP2 I-TOWN 

ณ 31 ธันวาคม 
2555 

ณ 31 ธันวาคม 
2554 

(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธันวาคม 
2555 

ณ 31 ธันวาคม 
2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์     

 
  

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,547.90 2,085.96 4,509.84 3,801.44 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 851.06 654.56 5,955.30 6,018.91 

รวม 2,398.96 2,740.52 10,465.13 9,820.35 
หนี ้สินและส่วนของผู้
ถอืหุ้น 

    

 

  

หนีส้นิหมนุเวียน 2,137.82 2,464.91 3,706.71 2,865.51 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 0.11 0.03 2.35 2.21 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 261.03 275.58 6,756.08 6,952.63 

รวม 2,398.96 2,740.52 10,465.13 9,820.35 
 

งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

304 IP2 I-TOWN 

(ล้านบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 

2555 

ณ 31 ธันวาคม 
2554 

(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธันวาคม 
2555 

ณ 31 ธันวาคม 
2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
รายได้รวม 128.94 220.61 444.43 817.22 
คา่ใช้จ่ายรวม 143.49 202.19 640.98 301.36 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (14.55) 18.41 (196.55) 515.85 

 
จากการตรวจสอบประวตัิการด าเนินงานฐานะทางการเงินและแหลง่เงินทนุของ  304IP2 และ I-TOWN ท าให้

กลุม่บริษัทฯมีความมัน่ใจวา่ 304IP2 มีความสามารถที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาได้อยา่งครบถ้วนอีกทัง้กลุม่
บริษัทฯได้ประเมินถึงความสามารถในการช าระคืนเงินมดัจ าของ 304IP2 ในกรณีที่โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ไม่สามารถ
ด าเนินการตอ่ได้ด้วยปัจจยัใดๆก็ตามซึ่งมีผลท าให้ NPS IPP ต้องท าการคืนที่ดินทัง้จ านวนพบว่า 304IP2 มีแนวทางที่จะ
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จดัหาแหลง่เงินทนุจากภายนอกเพิ่มเติมให้เพียงพอท่ีจะช าระคืนเงินมดัจ าคา่ที่ดินดงักลา่วได้ครบถ้วนนอกจากนี ้NPS IPP 
ได้ท าการส ารวจพืน้ที่ตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินเพื่อก าหนดบริเวณที่จะใช้ในการด าเนินโครงการจริงซึ่งได้มีการหารือ
กบัผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการถึงความเหมาะสมดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 

ในส่วนของเร่ืองการก าหนดราคาที่ดินในสญัญาจะซือ้จะขายนัน้คู่สญัญาทัง้  2 ฝ่ายได้ตกลงราคาที่ดินเกือบ
ทัง้หมดอยูท่ี่ไร่ละ 1.50 ล้านบาทซึง่เป็นราคาที่อ้างอิงจากตามประกาศของกรมธนารักษ์ในปีเดียวกนักบัที่มีการลงนามใน
สญัญาจะซือ้จะขายและราคาที่ดินในสว่นที่เหลือภายหลงัจากการปรับผงัที่ดิน โดยเฉลี่ยอยู่ที่  0.73 ล้านบาททัง้นีร้าคา
ดงักลา่วเป็นราคาที่ดินเบือ้งต้นณขณะเวลาที่ได้มีการเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินเท่านัน้ซึ่งณขณะนัน้  NPS IPP มอง
วา่การด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆดงักลา่วเป็นกระบวนการทัว่ไปในการจดัท าโครงการ  IPP และเป็นวิธีปฏิบตัิโดยปกติ
ทางธุรกิจ (Arm’s Length) นอกจากนีบ้ริษัทฯขอรับรองว่าก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักลา่วบริษัทฯจะจัดให้มีผู้
ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้ามาประเมินมลูค่าที่ดิน
ดงักลา่วเพื่อน าราคาประเมินที่ได้ไปก าหนดเป็นราคาตลาดและยตุิธรรมในการเข้าซือ้ขายที่ดินระหวา่งกนั 

นอกจากนีส้ านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (“ส านกังานกลต.”) ได้มีหนงัสือที่
กลต.จต. 515/2555 ขอให้บริษัทกรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ีจ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นีจ้ดัท ารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัความเหมาะสมของการเข้า
ท ารายการดงักลา่วทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินได้สง่รายงานความเห็นดงักลา่วให้แก่ส านกังานกลต .เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วนัที่ 8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้แสดงความเห็นในรายงานดังกลา่วไว้ว่าการเข้าท ารายการจะซือ้จะ
ขายที่ดินระหว่าง NPS IPP และ 304IP2 เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯและเพื่อให้สามารถ
ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ได้ตามข้อเสนอประมลูโครงการดงักลา่วที่บริษัทฯได้ยื่นไว้ตอ่สนพ. และผา่นการคดัเลอืก
ทัง้นีผู้้บริหารของ NPS IPP ได้ตดัสินใจเข้าท ารายการดงักลา่วโดยใช้วิจารณญาณและความรอบคอบสงูสดุประกอบการ
พิจารณาและตัง้อยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ปัจจยัแวดล้อมต่างๆในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า  IPP IP2ณขณะนัน้จะไม่มีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัที่จะสง่ผลกระทบตอ่โครงการ IPP IP2 ในเชิงลบดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงเห็นวา่การเข้า
ท ารายการดงักลา่วของ NPS IPP เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯอยา่งไรก็ตามการท่ี NPS IPP ช าระเงินมดัจ าคา่ซือ้ที่ดินเป็นจ านวนมากอาจท าให้กลุม่บริษัทฯเสยีโอกาสทางธุรกิจ
จากการน าเงินจ านวนดงักล่าวไปใช้ลงทุนในโครงการอื่นที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯได้ในระหว่างที่  
NPS IPP ยงัไม่ได้เข้าซือ้ขายและโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักลา่วสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นอาจไม่ได้รับประโยชน์จากเงินลงทนุของ
ตนเองอยา่งเต็มที่จากทางเลอืกการลงทนุอื่นของบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ดี ในปี 2554 NPS IPP ได้คืนที่ดินจ านวนประมาณ 370.92 ไร่ ให้แก่ 304IP2 โดยคิดเป็นมลูค่าเงินมดั
จ ารวมทัง้สิน้ 537.54 ล้านบาท และต่อมาในปี 2555 NPS IPP ได้ท าสญัญาแนบท้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงที่ดิน ซึ่งโดยรวม
แล้ว NPS IPP ได้คืนที่ดินจ านวนประมาณ 513.26 ไร่ให้แก่ 304IP2 โดยคิดเป็นมลูค่าเงินมดัจ ารวมทัง้สิน้ 806.79 ล้าน
บาทซึ่ง 304IP2 ได้ด าเนินการคืนเงินมดัจ าค่าที่ดินในสว่นดงักลา่วให้แก่ NPS IPP ได้ครบถ้วนทัง้จ านวนเป็นที่เรียบร้อย
แล้วดงันัน้กลุม่บริษัทฯจึงมองวา่ความเสี่ยงจากการเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินระหว่าง  NPS IPP กบั 304IP2      อยู่
ในระดบัที่ยอมรับได้โดย ณ วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2555 NPS IPP มีที่ดินตามเนือ้ที่คงเหลือจ านวน 1,506.78 ไร่ คิดเป็น
มลูค่าที่ดินตามเนือ้ที่คงเหลือในสญัญาจะซือ้จะขายจ านวนรวม 1,670.45 ล้านบาท และมลูค่าเงินมดัจ าค่าที่ดินที่จ่าย
ช าระแล้วจ านวนรวม 1,615.40 ล้านบาท 
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อนึ่ง เมื่อเดือนธันวาคม 2552 NPS IPP ได้ตกลงเข้าซือ้ที่ดินจากบริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จ ากดั (“SHSC”) 
เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกบักลุ่มบริษัทฯโดยกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯเป็นกรรมการของ SHSC และมีนายโยธิน 
ด าเนินชาญวนิชย์เป็นผู้มีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายการจดัการและด าเนินงานของ  NPS IPP และ SHSC โดย NPS 
IPP ได้เข้าท ารายการซือ้ที่ดินจ านวน 3 แปลง ได้แก่ ที่ดินในต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ที่ดิน
ในต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ และที่ดินต าบลขวาว อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ดประมาณ
เนือ้ที่รวมประมาณ 806.81 ไร่ ในราคาไร่ละประมาณ 0.90 – 1.50 ล้านบาท โดยมีมลูค่ารวมตามสญัญาจะซือ้จะขาย
ที่ดิน จ านวน 1,077.39 ล้านบาท ซึ่งได้ช าระเงินครบแล้วทัง้จ านวนและด าเนินการรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเสร็จสิน้เมื่อ
วนัที่ 22 มกราคม 2553 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการซือ้ที่ดินดงักลา่วนัน้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นสถาน
ที่ตัง้ทางเลือกของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 เช่นเดียวกนั ประกอบกบัที่ดินทัง้ 3 แปลงดงักลา่ว มีปริมาณที่ดินมีขนาด
ใหญ่และตอ่เนื่องกนั ซึง่เหมาะสมกบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า หรือเพื่อพฒันาเป็นพืน้ที่อตุสาหกรรมเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯในอนาคต ดงันัน้ ราคาซือ้ขายที่ดินของคู่สญัญาจึ งต้องอ้างอิงจากราคาตลาดของพืน้ที่ดิน
บริเวณใกล้เคียงของที่ดินแตล่ะแปลง ซึง่อาจจะสงูกวา่ประกาศของกรมธนารักษ์ แตเ่นื่องจากโอกาสในการจดัหาที่ดินและ
ความเหมาะสมในการพฒันาที่ดินในอนาคต ประกอบกบัในทางปฏิบตัิแล้วการจดัหาที่ดินที่มีขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้
ยากและมีราคาสงู NPS IPP จึงต้องซือ้ที่ดินตามราคาตลาด ณ ช่วงเวลานัน้ ที่ผ่านมา NPS IPP อยู่ระหว่างการวาง
แผนการพฒันาเป็นที่ดินจัดสรรเพื่อจ าหน่ายต่อไป จึงแสดงรายการที่ดินดงักล่าวไว้เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดงักล่าวโดยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด โดยที่ดินดงักลา่วมีมูลค่ายตุิธรรมรวม 41.10 ล้านบาทซึ่งการซือ้ที่ดินดงักลา่วนีม้ีมลูค่าซือ้ขาย
ตามสญัญาสงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรม จ านวน 1,036.29 ล้านบาท  ซึ่งตามหลกัเนือ้หาส าคญักว่ารูปแบบ จึงอาจถกูพิจารณา
เสมือนว่าสว่นเกินนีเ้ป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในปี 2554 บริษัทฯและ NPSIPP ได้สะท้อนผลของรายการดงักลา่วใน
งบการเงินโดยบนัทกึผลต่างระหว่างราคาซือ้ขายตามสญัญาและมลูค่ายตุิธรรมของที่ดินดงักลา่วจ านวน 1,036.29 ล้าน
บาท เป็นรายการในส่วนของผู้ ถือหุ้นภายใต้หวัข้อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และ
บนัทึกมลูค่าที่ดินในราคายุติธรรม ซึ่งเป็นการปรับใช้ “แนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกนั”และตอ่มาในไตรมาส 3 ปี 2555 NPS IPP ได้พิจารณาเลอืกกลุม่ที่ดินที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้า และ
ได้เลอืกให้ IPP IP2 เป็นบริษัทท่ีจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. แทน(รายละเอียดตามข้อ 3.4.2) 

 
2. การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และการปรับเปลี่ยนผู้ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (the 

“Generator”)เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2  
ด้วยในช่วงที่ผ่าน NPS IPP ได้มีการจดัหาและถือครองกรรมสิทธ์ิตลอดจนสิทธิในท่ีดิน ทัง้ในจงัหวดัปราจีนบรีุ 

ฉะเชิงเทรา และร้อยเอ็ด เพื่อจดัเตรียมที่ดินท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 และพืน้ท่ีรองรับธุรกิจอื่น
ที่เก่ียวเนื่องกนั ซึ่งภายหลงัเมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  (RFP : 
Request for Proposals from Independent Power Producers) โดยละเอียดแล้วนัน้ พบวา่ บริษัทท่ีด าเนินการผลิตและ
จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า (the “Generator”)นัน้ จะต้องเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า
ในโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 (Single Asset Company) เท่านัน้ มิเช่นนัน้ อาจถกูพิจารณาเพิกถอนคณุสมบตัิตาม
ระเบียบดงักล่าวได้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ประกอบกับการพิ จารณาถึงต้นทุนที่จะ
เกิดขึน้จากการโอนที่ดินบางแห่งที่ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 ที่ NPS IPP ถือครอง
กรรมสิทธ์ิอยู่ออกไปให้กบับริษัทอ่ืนภายในกลุม่บริษัทฯ แล้ว พบว่า จะท าให้เกิดต้นทนุเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมในการโอน
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ที่ดินและภาษีที่สงูกว่าการโอนสิทธิตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินเฉพาะพืน้ที่ที่จะน ามาใช้เป็นสถานที่ตัง้ของโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP IP2 ที่ NPS IPP มีอยูก่บั 304IP2 ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารต้นทนุบริษัทฯ จึงตดัสนิใจจดัตัง้บริษัท
ย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากดั (“IPP IP2”) ขึน้ เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2555 เพื่อท าหน้าที่ในฐานะผู้ผลิต
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (“the Generator”) แทน NPS IPP และให้ IPP IP2 รับโอนสิทธิตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน
เฉพาะพืน้ที่ที่จะน ามาใช้เป็นสถานที่ตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 มาจาก NPS IPP และปัจจุบนับริษัทฯ ในฐานะผู้
เข้าประมลูโครงการ (“the Sponsor”) ยงัไม่ได้แจ้งให้ กฟผ. ทราบว่าบริษัทย่อยบริษัทใดจะเป็น the Generator ที่ด าเนิน
กิจการโรงไฟฟ้า IPP IP2 และเป็นผู้ที่จะเข้าลงนามในสญัญา PPA กบั กฟผ. ต่อไปในอนาคต ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลง
บริษัทท่ีจะเข้าท าหน้าที่ในฐานะ the Generator จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่เง่ือนไขการปฏิบตัิตาม RFP แตอ่ยา่งใด รวมทัง้ IPP 
IP2 มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ RFP ก าหนดไว้ 

ทัง้นีเ้มื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2555NPS IPP, IPP IP2 และ 304IP2 ได้เข้าท าสญัญาแนบท้ายเปลี่ยนแปลง
คู่สญัญาโดย IPP IP2 เป็นผู้ รับโอนสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินจาก NPS IPP จ านวนที่ดิน 1,207.12 ไร่ คิดเป็นมลูค่าที่ดิน
ตามเนือ้ที่คงเหลือในสญัญาจะซือ้จะขายที่โอนให้ IPP IP2 จ านวน รวม 1,220.95 ล้านบาท และมลูค่าเงินมดัจ าค่าที่ดิน
ดงักลา่วที่จ่ายช าระแล้วคิดเป็นจ านวน 1,181.16 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2  โดย IPP IP2 ได้น า
เงินท่ีได้จากการช าระคา่หุ้นจากบริษัทฯมาซือ้สิทธิตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน  (IPP IP2 มีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
1,278.00 ล้านบาท) ซึง่จากการเปลีย่นแปลงคูส่ญัญาดงักลา่วข้างต้น NPS IPP มีที่ดินคงเหลือจ านวน 299.66 ไร่ คิดเป็น
มลูคา่ที่ดินตามสญัญาจะซือ้จะขายจ านวน 449.49 ล้านบาท และมลูค่าเงินมดัจ าค่าที่ดินที่จ่ายช าระแล้วคิดเป็นจ านวน 
434.24 ล้านบาท  

ตอ่มาบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความชดัเจนในการประกอบธุรกิจของ NPS IPP ซึง่ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ด าเนินธุรกิจใดๆ 
มีเพียงการถือครองกรรมสทิธ์ิท่ีดินบางแหง่ไว้ รวมถึงสทิธิในการท่ีจะได้ถือครองท่ีดินท่ีจะซือ้จาก 304IP2 บางสว่น บริษัทฯ 
จึงพิจารณาเห็นควรให้ NPS IPP ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แทน และเมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ ได้ขาย
หุ้นท่ีถือครองใน NPS IPP ทัง้หมดให้กบั I-TOWN ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
เป็นกรรมการของ I-TOWN และผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของบริษัทฯ ได้แก่ นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้อมของ I-TOWN โดยบริษัทฯ ก าหนดราคาขายหุ้น ไว้ที่จ านวน 1,647.40 ล้านบาท และได้จดัให้มีการประเมินราคา
ยตุิธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดราคาซือ้ขายหุ้น โดยผู้สอบบญัชีอิสระที่ได้รับอนญุาต ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ทู้ช
โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีอยูท่ี่ 512.94 ล้านบาท และราคาตลาดที่ 206.51 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ราคาที่
บริษัทฯก าหนดเพื่อขายหุ้นของ NPS IPP ให้กบั I-TOWN นัน้ มีมลูค่าสงูกว่าราคาที่ประเมินไว้ โดยบริษัทฯ ได้ค านึงถึง
ราคาต้นทนุของบริษัทฯซึง่ปัจจบุนัมีมลูคา่เทา่กบัทนุท่ีออกและช าระแล้วของ NPS IPP บริษัทฯ จึงได้ขายหุ้น NPS IPP ใน
ราคา 1,647.40 ล้านบาท ซึง่ถือเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นปกติในทางธุรกิจ รวมถึงบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ที่มากกว่า
การขายที่ราคาที่ประเมินไว้  

นอกจากนี ้เมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้น NPS IPP ให้กบั I-TOWN เรียบร้อยแล้ว NPS IPP จึงได้กลบั
รายการ “ผลตา่งจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท” จ านวน 1,036.29 ล้านบาท ตามที่ได้บนัทึกไว้ในปี 
2554 ออกทัง้จ านวน (รายละเอียดตามข้อ 3.4.1) โดยไม่ได้บนัทึกรายการดงักลา่วเป็นก าไรแต่อย่างใด ทัง้นี ้ตามหลกั
เนือ้หาส าคญักวา่รูปแบบจึงอาจถกูพิจารณาเสมือนวา่สว่นเกินนีเ้ป็นการคืนเงินจากผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับช าระเงินค่าหุ้นจาก I-TOWN บางสว่นแล้ว เป็นจ านวน 668.00 ล้านบาท ณ วนัที่ลงนามใน
สญัญาซือ้ขายหุ้น คือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 โดยสว่นท่ีเหลอืจ านวน 979.40 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้นค้างรับ
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ดงักลา่วแล้วเต็มจ านวนเมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2557   ซึ่งตามหลกัเนือ้หาส าคญักว่ารูปแบบ ในงบการเงินส าหรับงวดปี 
2556 บริษัทฯ จึงแสดงรายการคา่หุ้นค้างรับเป็นรายการสว่นผู้ ถือหุ้นภายใต้หวัข้อ “ผลตา่งจากการจดัโครงสร้างการด าเนนิ
ธุรกิจของกลุม่บริษัท”  อนึง่ แผนการด าเนินงานของ NPS IPP ในอนาคต จะขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นใหญ่อยา่งI-
TOWN ตอ่ไป 

ส าหรับท่ีดินจ านวน 1,207.12 ไร่ ท่ี NPS IPP ได้โอนสทิธิตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินที่มีอยูก่บั 304IP2 ให้ IPP 
IP2 นัน้ ในเบือ้งต้น บริษัทฯ ค่อนข้างแน่ชัดว่าจะสามารถใช้ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ได้อย่างเหมาะสมซึ่ง
ประโยชน์ในการใช้ที่ดินโดยประมาณ คือ ตวัโรงไฟฟ้า 439 ไร่ และพืน้ที่อ่างน า้ จ านวน 768 ไร่ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯอยู่
ระหว่างพิจารณารายละเอียดของการออกแบบทางวิศวกรรมในการวางผังโรงไฟฟ้า โดยจะต้องปรึกษาร่วมกับ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง (“EPCContractor”) เพื่อให้การใช้ที่ดินดงักล่าวมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุต่อไป ณ 
ขณะนี ้จึงยงัไมไ่ด้ข้อสรุปวา่จะเป็นท่ีดินในกลุม่ใดตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น โดยจะต้องรอการพิจารณาทางวิศวกรรมก่อน 

ทัง้นีร้ายละเอียดของการเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและการคืนท่ีดินสรุปได้ดงันี ้

 
หมายเหต:ุ(1) ที่ดินจดัสรรแล้วหมายถึงที่ดินที่ผู้จดัสรรที่ดิน (304IP2) ได้มีการแบง่เป็นแปลงย่อยเพื่อจดัจ าหน่ายและได้รับอนญุาตตามเงื่อนไข

และข้อก าหนดของการจดัสรรที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทราพ .ศ.2550 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีการก าหนด
ราคาอยูท่ี่ไร่ละ 1.50 ล้านบาทและจะได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ  (“BOI”) ในการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 7 ปีทัง้นี ้NPS IPP มีแผนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

(2)ที่ดินอยู่ระหว่างจดัสรรหมายถึงที่ดินที่อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตจดัสรรที่ดินตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของการจดัสรรที่ดิน
เพ่ือการอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ.2550 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมของผู้จดัสรรที่ดิน (304IP2) โดยมีการก าหนดราคาอยู่ที่
ไร่ละ 1.50 ล้านบาทและเม่ือจดัสรรแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ตามที่กล่าวไว้ใน(1)ทัง้นี ้ NPS IPP มีแผนที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

(3) ที่ดินนอกจดัสรรหมายถึงที่ดินที่ไม่อยู่ในแผนผังการยื่นจดัสรรที่ดินของผู้จดัสรรที่ดิน  (304IP2) โดยมีการก าหนดราคาอยู่ที่ไร่ละ 
0.76 ล้านบาทและจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียง 3 ปีทัง้นี ้NPS IPP มีแผนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง
บอ่เก็บน า้เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า IPP  

(4) ปรับผงัที่ดิน โดยย้ายที่ดินแปลงที่จดัสรรไมไ่ด้มาอยูใ่นกลุม่นอกจดัสรร 

วนัทีล่งนามในสญัญา/

วนัทีแ่กไ้ขสญัญาเพิม่เตมิ มูลคา่ มูลคา่

ตามสญัญา เงนิมดัจ า

การเขา้ท าสัญญาจะซือ้จะขาย

·    ทีด่นิแปลงที ่1: 22 พฤษภาคม 2551                    -                      129.22                        -                      129.22                  193.85                    20.00

·    ทีด่นิแปลงที ่2: 1 กันยายน 2552                    -                   1,267.24                        -                   1,267.24                1,900.86                  896.00

·    ทีด่นิแปลงที ่3: 10 กุมภาพันธ ์2553                    -                      709.02                        -                      709.02                1,063.52                    50.00

รวม                    -                  2,105.48                       -                  2,105.48              3,158.23                 966.00

การแกไ้ขสัญญาจะซือ้จะขาย/บันทกึขอ้ตกลง

·    ทีด่นิแปลงที ่1: 9 พฤษภาคม 2554                29.55                    215.45                        -                      245.00                  367.51                  333.00

·    ทีด่นิแปลงที ่2: 9 พฤษภาคม 2554                    -                   1,517.21                        -                   1,517.21                2,275.81                2,198.73

·    ทีด่นิแปลงที ่3: 9 พฤษภาคม 2554                    -                            -                   628.75                    628.75                  480.70                  428.00

ทีด่นิจะซือ้จะขาย ณ ปจัจบุนั               29.55                1,732.66                628.75                2,390.96              3,124.02              2,959.73

การคนืทีด่นิและรับเงนิมัดจ าคนื/ ตัดทีด่นิออก

·    ทีด่นิแปลงที ่2: 16 ธันวาคม 2554                    -                    (370.92)                        -                     (370.92)                 (556.38)                 (537.54)

ทีด่นิทีม่กีารคนืและรบัเงนิมดัจ าคนื                    -                   (370.92)                       -                   (370.92)               (556.38)               (537.54)

การเปลีย่นแปลงทีด่นิ

·    ทีด่นิแปลงที ่1 : 8 พฤศจกิายน 2555                    -                      (16.29)                        -                      (16.29)                   (24.44)                         -   

·    ทีด่นิแปลงที ่2 : 8 พฤศจกิายน 2555                    -                    (636.36)                        -                     (636.36)                 (954.54)                 (922.23)

·    ทีด่นิแปลงที ่3: 8 พฤศจกิายน 2555 (4)                    -                            -                   139.39                    139.39                    81.79                  115.44

ทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลง                    -                   (652.65)                139.39                 (513.26)               (897.19)               (806.79)

ยอดคงเหลอืทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย               29.55                   709.09                768.14                1,506.78              1,670.45              1,615.40

การซือ้ขายเงนิมัดจ าเพือ่จา่ยซือ้ทีด่นิให ้IPP IP2

·    ทีด่นิแปลงที ่1 : 9 พฤศจกิายน 2555                29.55                    199.16                        -                      228.71                  343.06                  333.00

·    ทีด่นิแปลงที ่2 : 9 พฤศจกิายน 2555                    -                      210.27                        -                      210.27                  315.40                  304.72

·    ทีด่นิแปลงที ่3 : 9 พฤศจกิายน 2555                    -                            -                   768.14                    768.14                  562.49                  543.44

ทีด่นิทีท่ าการซือ้ขายเงนิมดัจ าให ้IPP IP2               29.55                   409.43                768.14                1,207.12              1,220.95              1,181.16

ยอดคงเหลอืทีด่นิที ่NPS IPP                    -                     299.66                       -                     299.66                 449.49                 434.24

เนือ้ทีข่องทีด่นิ (ไร)่ มูลคา่ทีด่นิ (ลา้นบาท)

จดัสรรแลว้(1) ระหวา่งจดัสรร(2) นอกจดัสรร(3 ) รวมเนือ้ทีด่นิ
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิดขึน้มาจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐที่ส่งผล
กระทบตอ่แผนงานโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ซึง่อยูน่อกเหนือการคาดการณ์และการควบคมุของบริษัทฯ อนัได้แก่ 

1)     การเลือ่นก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสูร่ะบบ (“SCOD”) ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 เนื่องจาก
ใน ปี 2552 ภาครัฐได้มีประกาศเลือ่นแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบั
ปรับปรุงครัง้ที่ 3) (Power Development Plan: PDP) ออกไป 1 ปี ท าให้มีการเลื่อนก าหนดการ SCOD 
ของโรงไฟฟ้าตา่งๆ ออกไปแล้วแตก่รณี สง่ผลให้ NPS ต้องเลือ่นก าหนดการ SCOD ออกไปตามที่ได้รับแจ้ง
จากภาครัฐ  

2)    การประกาศกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสขุภาพ ที่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 2553 
ออกมาบงัคบัใช้ สง่ผลโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ซึ่งเข้าข่ายกิจการฯ ดงักลา่ว จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจดัท า 
HIA เพิ่มเติม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับความเห็นชอบในรายงาน EIA จากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (“สผ.”) เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2552 แล้วก็ตาม 

3)    การเลอืกใช้กระบวนการระงบัข้อพิพาทในสญัญา PPA เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 
2552 ระบุว่า “สญัญาที่รัฐท ากบัเอกชนในไทยหรือในต่างประเทศไม่ควรเขียนมดัในสญัญาให้มอบข้อ
พิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ ชีข้าด แต่หากมีปัญหาหรือมีความจ าเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของ
คูส่ญัญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเสี่ยงได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิเป็นรายๆ ไป” สง่ผลให้บริษัทฯ
และ กฟผ. ต้องกลบัมาหารือร่วมกนั และท้ายที่สดุ บริษัทฯ และ กฟผ. ได้พิจารณาร่วมกนั และเห็นควรว่า 
เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดซือ้ขายไฟฟ้า ณ ขณะที่บริษัทฯ ยื่นประมลู และเป็นมาตรฐานเดียวกบัผู้ยื่น
ข้อเสนอประมูลโครงการโรงไฟฟ้า IPP รายอื่นที่ได้ลงนามในสญัญา PPA เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ จึงได้
ข้อสรุปในการเลือกใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในสญัญา PPA ซึ่งจะต้องด าเนินการน าเสนอผ่าน
ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (“สกพ.”) เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป โดย
ปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับทราบจาก กฟผ. ว่า กฟผ. ได้มีหนงัสือเพื่อแจ้งเจตจ านงของบริษัทฯ และ กฟผ. ใน
ฐานะคู่สญัญาของสญัญา PPA ไปยงักกพ. ว่าประสงค์จะเลือกใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทในสญัญา 
PPA ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และอยู่ในระหว่างการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

4)    จากการประกาศเพิ่มเติมกฎหมายและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเลื่อน
ก าหนดการ SCOD ออกไป ซึ่งการเลื่อนก าหนดการ SCOD ดงักลา่ว ท าให้บริษัทฯได้รับผลกระทบด้าน 
Capital Cost ที่เพิ่มขึน้ บริษัทฯ จึงได้น าสง่หนงัสอืชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วให้กบั สนพ. เพื่อเสนอขอให้มีการเพิ่ม
อตัราคา่ไฟฟ้า โดยขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ สนพ. 

 
 รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วยงัเกิดขึน้ภายหลงัจากการเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ส่งผลให้  IPP 
IP2 จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ให้เรียบร้อย ทัง้ในด้านการจดัท ารายงานEHIA และการน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้การระงับข้อพิพาทในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onep.go.th%2F&ei=IpdSUof2L8PSrQeeo4H4DA&usg=AFQjCNHGYoE4j9nJO7VRAh5nHKcH4jJR8w&bvm=bv.53537100,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onep.go.th%2F&ei=IpdSUof2L8PSrQeeo4H4DA&usg=AFQjCNHGYoE4j9nJO7VRAh5nHKcH4jJR8w&bvm=bv.53537100,d.bmk


   

-78- 

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อให้เกิดความชดัเจนตอ่ทกุฝ่ายและมัน่ใจได้วา่ โครงการจะสามารถด าเนินตอ่ไปได้ในอนาคต ดงันัน้  IPP IP2 จึงยงัมิได้
เข้ารับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงักลา่วจาก 304IP2 จากเดิมท่ีคาดวา่จะโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงักลา่วในไตรมาส 4 ปี 2555 
โดยได้วางแผนไว้วา่จะด าเนินการรับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินภายหลงัจากท่ี EHIA ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. และได้ลงนาม
ในสญัญา PPA  กบั กฟผ.เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว IPP IP2 จึงจะด าเนินการตามแผนงานของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ต่อไป 
ซึ่งบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า 304IP2 จะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินหรือในกรณีท่ีมีการคืนท่ีดิน จะสามารถช าระคืนเงินมดัจ า
ให้กบั IPP IP2 ได้ โดย 304IP2 ได้แสดงการรับรองและยืนยนัถึงความสามารถในการช าระคืนเงินมดัจ าคา่ที่ดินดงักลา่วไว้
ในหนงัสือยืนยนัความสามารถในการช าระคืนเงินมดัจ าค่าที่ดินและค่าที่ดินลว่งหน้าให้แก่  NPS IPP และ IPP IP2 ลง
วนัท่ี 21 มกราคม 2557 และ I-TOWN ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ304IP2 ได้แสดงเจตจ านงค์ที่จะให้การสนบัสนนุทางด้าน
การเงินไว้ในหนงัสอืยืนยนัการช าระคืนเงินกู้ยืมเงินลงทนุเพิ่มและ/หรือการให้กู้ยืมแก่ 304 IP2 ลงวนัที่ 22 มกราคม 2557 
ไว้ด้วยเช่นกนั 

โดย ณ เดือนเมษายน 2557 โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 มีความคืบหน้าและแผนงานเบือ้งต้น สรุปพอสงัเขปได้ 
ดงันี ้ 

1)       การจดัท ารายงาน EHIA กลา่วคือ วนัที่ 16 กนัยายน 2556  บริษัทฯ ได้น าเสนอรายงาน EHIAให้ สผ. 
พิจารณาและตอ่มาเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 สผ. มีมติไมใ่ห้ความเห็นชอบรายงาน EHIA โดย ให้ท า
การแก้ไขเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ สผ. ก าหนด ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงาน EHIA 
และคาดว่าจะน าเสนอให้ทาง สผ. พิจารณาอีกครัง้ได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2557 และคาดว่าจะได้รับการ
พิจารณาจาก สผ. ประมาณไตรมาส 2 ปี 2558จากเดิมที่คาดว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบในไตรมาส 
4 ปี 2556  

2)       การปรับปรุงวิธีการคิดค่าเชือ้เพลิงและค่าไฟฟ้า กลา่วคือ จากสาเหตกุารการประกาศเพิ่มเติมกฎหมาย
และหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐ อนัอยู่นอกเหนืออ านาจและการควบคุมของบริษัทฯ ด้านต้น ส่งผลให้
บริษัทฯ ไมส่ามารถลงนามในสญัญา PPA ได้ และท าให้ก าหนดการ SCOD ต้องถกูเลื่อนและชลอออกไป
และสง่ผลตอ่แผนการด าเนินงานหลกัของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 อนัท าให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือต้นทนุของ
โครงการท่ีเพิ่มมากขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ และอยูน่อกเหนืออ านาจควบคมุหรือความรับผิดชอบชองบริษัท
ฯ ซึง่บริษัทฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ทาง กกพ. และอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของ กกพ. ต่อไปโดยบริษัท
ฯ คาดว่าจะได้รับข้อสรุปเก่ียวกับสตูรในการวิธีการคิดค านวณอตัราค่าไฟฟ้า ภายในไตรมาส 4 ปี 2557 
และคาดวา่ได้รับการอนมุตัิสตูรในการวิธีการคิดค านวณอตัราค่าไฟฟ้าดงักลา่วจาก สกพ. ภายในไตรมาส 
1 ปี 2559 อยา่งไรก็ตาม สตูรในการวิธีการคิดค านวณอตัราคา่ไฟฟ้าดงักลา่วจะเก่ียวเนื่องกบัระยะเวลาใน
การจดัท ารายงาน EHIA และการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนมุตัิให้ใช้กระบวนการ
ระงบัข้อพิพาทในสญัญา PPAเป็นส าคญั 

3)       ก าหนดการ SCOD: จากสาเหตทุี่อยูน่อกเหนืออ านาจและการควบคมุของบริษัทฯ ด้านต้น สง่ผลให้บริษัท
ฯ ยงัไมส่ามารถลงนามในสญัญา PPA ได้ และท าให้ก าหนดการ SCOD ต้องถกูเลือ่นและชลอออกไป ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับเลื่อนก าหนดการ SCOD ให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ในปัจจุบนั โดยคาดว่าจะท า
การปรับเลื่อน SCOD ของโครงการ IPP IP2 เป็นดงันี ้SCOD หน่วยที่ 1 จากเดิม ปี 2559 ไปเป็นปี 2564 
และ SCOD หน่วยที่ 2 จากเดิม ปี 2560 ไปเป็นปี 2565 แต่ทัง้นี ้ก าหรดการSCOD ดงักลา่ว ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการจดัท ารายงาน EHIA และและการน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนมุตัิให้
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ใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทในสญัญา PPAโดยคาดว่าจะได้รับข้อสรุปเก่ียวกับก าหนดการ SCOD 
ภายในไตรมาส 1ปี 2559 ทัง้นี ้ก าหนดการ SCOD นัน้ จะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการเวนคืนที่ดิน
และด าเนินการก่อสร้างระบบสง่กระแสไฟฟ้าของ กฟผ. อนัเป็นแผนการด าเนินงานท่ีส าคญั (Critical Path) 
ระหวา่ง กฟผ. และบริษัทฯ ประกอบด้วย 

4)       กระบวนการระงบัข้อพิพาทในสญัญา PPA: บริษัทฯ และ กฟผ. ได้หารือร่วมกนัและได้ข้อสรุปว่า เห็นควร
ให้คงเง่ือนไขกระบวนการการระงบัข้อพิพาทของร่างสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าไว้ตามเดิม
เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดการซือ้ขายไฟฟ้า ณ ขณะที่บริษัทฯ ยื่นประมลู และเป็นมาตรฐานเดียวกบัผู้
ยื่นข้อเสนอประมลูโครงการโรงไฟฟ้า IPP รายอื่นท่ีได้ลงนามในสญัญา PPA เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการน าเสนอตอ่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคาดว่าจะได้รับข้อสรุปภายในไตร
มาส 1 ปี 2559 จากเดิมไตรมาส 2 ปี 2557  

จากประมาณการแผนงานข้างต้น บริษัทฯ ประมาณการวา่จะสามารถลงนามในสญัญา PPA ได้ในไตรมาส 1 ปี 
2559 ซึ่งเมื่อ IPP IP2 และ กฟผ. ได้ลงนามในสญัญา PPA ร่วมกนัเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่แผนการด าเนินงานก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า IPP IP2 โดย กฟผ. จะต้องใช้ระยะเวลาในการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างสายสง่กระแสไฟฟ้าและก่อสร้างสายส่ง
กระแสไฟฟ้าเพื่อเช่ือมต่อระบบไฟฟ้ากบัโรงไฟฟ้า IPP IP2 โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 60 เดือน สว่น IPP IP2 จะใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ประมาณ 38-42 เดือน และเมื่อ กฟผ. สามารถด าเนินการก่อสร้างสายส่ง
กระแสไฟฟ้าแล้วเสร็จ จะด าเนินการก าหนดการเช่ือมระบบไฟฟ้า และทดลองเดินเคร่ือง ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าตาม
ก าหนดการ SCOD ต่อไป โดยมีแผนงานเบือ้งต้นส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 แบ่งเป็น 2 ระยะ ส าหรับหน่วย
ผลติไฟฟ้า หนว่ยที่ 1 และหนว่ยที่ 2 โดยสรุปได้ตามแผนภาพด้านลา่งนี ้

 
ส าหรับเงินทนุในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 นัน้ ด้วยที่ผ่านมา บริษัทฯ ยงัไม่มีการตกลงกบัผู้สนใจ

ร่วมทนุรายใดที่ชดัเจน หรือด าเนินการจดัหาผู้ ร่วมทนุส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ต่อ บริษัทฯ จึงอาจจะน ามาจาก
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินทัง้ในและต่างประเทศ หรือการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้  หรือการน าทรัพย์สินเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯได้มีการเจรจาติดต่อกบัสถาบนั
การเงินทัง้ในและตา่งประเทศไว้บ้างแล้ว   

จากที่กลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้วา่แผนก าหนดการ SCOD นัน้ ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 
ของบริษัทฯ เพียงปัจจยัเดียวเท่านัน้ ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัแวดล้อมภายนอกในการก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้าของ กฟผ . 
และการเวนคืนท่ีดินประกอบด้วย จะเป็นได้วา่การก าหนดการ SCOD จึงเป็นความร่วมมือกนัระหว่าง IPP IP2 และ กฟผ. 
ดงันัน้ ในกรณีของบริษัทฯ ที่ขอขยายระยะเวลา SCOD ออกไปเป็นไตรมาส 4 ปี 2564 จากเดิมที่ก าหนดไว้ในปี 2561 นัน้ 
จึงมีความเป็นไปได้คอ่นข้างมากที่จะได้รับความเห็นชอบจาก สนพ. และ กฟผ. ซึง่ ณ เดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ คาดวา่
จะได้ข้อสรุปเก่ียวกบัก าหนดการ SCOD ภายในไตรมาส 1ปี 2559 และคาดว่าจะสามารถเร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ภายใน
ไตรมาส 2 ปี 2561  

Q1/59 Q2/61 Q1/64 Q4/64 Q1/65
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ทัง้นี ้ความคืบหน้าของแผนงานและประมาณการช่วงเวลาที่แผนงานดงักลา่วจะแล้วเสร็จอาจมีการเปลีย่นแปลง
ไปจากช่วงเวลาข้างต้น อนัอาจสบืเนื่องมาจากปัจจยัภายนอกที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของกลุม่บริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี จากแผนงานเบือ้งต้น สามารถแสดงผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ในภาพรวมที่มีต่อ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นกู้  พอสงัเขปแบง่เป็น 3 กรณี ได้ดงันี ้

อย่างไรก็ดี จากแผนงานเบือ้งต้น สามารถแสดงผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ในภาพรวมที่มีต่อ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นกู้  พอสงัเขปแบง่เป็น 3 กรณี ได้ดงันี ้

1) กรณีที่ IPP IP2 สำมำรถลงนำมในสญัญำ PPA ได้  และสร้ำงโรงไฟฟ้ำโดยจ่ำยกระแสไฟฟ้ำทนัตำม
ก ำหนด SCOD 

ในกรณีนีก้ระแสเงินสดที่จะน ามาใช้ช าระคืนหุ้นกู้ ที่ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 
ตามล าดบันัน้ ไม่ได้มาจากรายได้ของโรงไฟฟ้า IPP IP2 เนื่องจากโรงไฟฟ้า IPP IP2 จะสามารถเร่ิมสร้างรายได้ได้ในไตร
มาส 4 ปี 2564 เป็นต้นไป ดงันัน้ กระแสเงินสดที่จะน ามาใช้ช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนในแต่ละปีดงักลา่ว จะมา
จาก      ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ซึง่รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ไมส่ามารถลงนามในสญัญา PPA บริษัทฯ จะยงัคง
สามารถจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนดงักลา่วได้อยา่งครบถ้วนเช่นเดียวกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่จะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะน ามาจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ ได้ตามก าหนดระยะเวลา และไม่
สง่ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีหุ้้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบนักลุม่บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าอีก 3 แหง่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าของ NPP5A โรงไฟฟ้าของ NPS PP9 และโรงไฟฟ้า Turbine 9.9 MW ของบริษัทฯโดย
คาดว่าโรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งใหม่นี ้จะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้ประมาณ 
5,950.00 ล้านบาท และคาดวา่โรงไฟฟ้า Turbine 9.9MW ของบริษัทฯจะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาส 2ปี 2557 โรงไฟฟ้าของ 
NPP5A จะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2557 และโรงไฟฟ้าของ NPS PP9 จะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาส 1ปี 2558
ถึงแม้ว่าในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ อาจมีการน ากิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ จ านวน 4 แห่ง เข้าจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งจะท าให้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้บางส่วนลดลง โดยในปี 2556 รายได้จากการ
จ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้ของโรงไฟฟ้าทัง้ 4 แห่ง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.99ของรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้
ทัง้หมด 

2) กรณีที่ IPP IP2 สำมำรถลงนำมในสญัญำ PPA ได้  แต่ไม่สำมำรถสร้ำงโรงไฟฟ้ำโดยจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้
ทนัตำมก ำหนด SCOD 

ในกรณีที่ IPP IP2 ลงนามในสญัญา PPA เรียบร้อยแล้ว แตไ่มส่ามารถสร้างโรงไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทนั
ก าหนด SCOD ซึ่งเป็นผลจากการไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามสญัญา PPA โดยทัว่ไปเง่ือนไขบทปรับในสญัญา PPA ฉบบั
มาตรฐานของ กฟผ. จะระบบุทปรับไว้ว่า ในกรณีที่คู่สญัญาไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าตามก าหนดการ SCOD ได้ จะมีอตัรา
คา่ปรับตามเง่ือนไขในสญัญา PPA ประมาณ 4 บาท/กิโลวตัต์/วนั หรือคิดเป็นจ านวนคา่ปรับประมาณ 51.84 ล้านบาทต่อ
วนัซึง่กรณีดงักลา่วโดยสว่นใหญ่จะเกิดขึน้จากความลา่ช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ จะด าเนินการป้องกนัความเสี่ยงจากกรณีดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้ได้ โดยการก าหนดแผนงาน
และก าหนดเวลาที่ชดัเจนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไว้ในสญัญรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (“EPC Contract”) พร้อมทัง้เจรจา
กบัผู้ รับเหมาก่อสร้าง (“EPC Contractor”) เพื่อขอก าหนดเง่ือนไขอตัราค่าปรับในกรณีการก่อสร้างลา่ช้าไม่เป็นไปตาม
แผนงานไว้ในสญัญา EPC Contract โดยให้มีมลูคา่ครอบคลมุกบัอตัราคา่ปรับความลา่ช้าในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า
ตามก าหนดการ SCOD ตามที่ก าหนดในสญัญา PPA ซึ่งถือเป็นปกติในการเข้าท าสญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ NPS 
รวมทัง้จะด าเนินการจดัท าประกนัให้กบัโรงไฟฟ้า IPP IP2 ด้วย ซึง่เป็นปกติของธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ที่จะมีการ
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ท าประกนัไว้ โดยการประกนัจะครอบคลมุถึง Construction all risk อนัเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายและความ
ลา่ช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทฯ คาดวา่ความเสีย่งที่จะเกิดความเสยีหายในสว่นนีม้ีโอกาสที่จะสง่ผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่บริษัทฯ ในระดบัท่ีคอ่นข้างน้อย 

3) กรณีที ่IPP IP2 ไม่สำมำรถลงนำมในสญัญำ PPA ได ้
กรณีที่ IPP IP2 ไม่สามารถลงนามในสญัญา PPA ได้ จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตาม RFP 

ได้ โดยความเสยีหายที่จะเกิดขึน้มีเพียงการถกูริบเงินค า้ประกนัการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า (Bid Security) ตอ่ สนพ. มลูค่า 
270.00 ล้านบาท เท่านัน้ ซึ่งความเสี่ยงในการถูกริบเงินประกันนีม้ีโอกาสเกิดขึน้ได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากที่ผ่านมา 
นบัตัง้แตว่นัท่ีผา่นการพิจารณาข้อเสนอขายไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม RFP อยา่งครบถ้วนตลอดมาจึงคาดว่าจะไม่เกิด
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบตัิตาม RFP ได้ และเมื่อ IPP IP2 ลงนามในสญัญา PPA แล้ว บริษัทฯ จะได้รับเงิน
ประกนัดงักลา่วคืนทัง้จ านวนซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามลูค่าดงักลา่วไม่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ เมื่อเทียบกบัรายได้รวมของทัง้กลุม่บริษัทฯ 

อนึ่ง หากเกิดกรณีที่ สนพ. และกฟผ. ไม่สามารถพิจารณาเลื่อน SCOD ออกไปได้ การลงนามในสญัญา PPA 
อาจไมเ่กิดขึน้ ซึง่กรณีดงักลา่วนีม้ีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึน้น้อยมาก เนื่องจากทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องนอกเหนือจากบริษัทฯ 
แล้ว ทัง้ สนพ. และ กฟผ. อาจได้รับผลกระทบจากความเสยีหายที่ไมส่ามารถด าเนินการให้มีปริมาณการผลติกระแสไฟฟ้า
ได้ตามแผน PDP ของภาครัฐที่ก าหนดไว้ 



   

-82- 

 

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

แผนท่ีแสดงบริเวณที่ดินของ 304 IP2  

 

พืน้ที่ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของ 304IP 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

แผนท่ีแสดงบริเวณที่ดินของ IPPIP 2 และ NPS IPP ในเขตพืน้ท่ีอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

LAND FOR IPP IP2 

LAND FOR IPP IP2 

LAND FOR IPP IP2 

LAND FOR NPS IPP 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 
 

1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 53.80 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และบริษัท 

ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (“AA”) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 36.20 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด สง่ผลให้ท าให้ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ดงักล่าวสามารถใช้สิทธิคดัค้านหรือไม่อนมุตัิการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ืองต่ าง ๆ ที่ข้อบงัคบั
บริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และระดบัการอนมุตัิ
ในการเข้าท ารายการตา่งๆ ส าหรับการด าเนินธุรกิจไว้อยา่งชดัเจน เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ สามารถควบคมุและก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 
เพื่อปกป้องทรัพย์สนิและผลประโยชน์ขององค์กร และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ง
ท าหน้าที่ตรวจสอบและดแูลให้ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ รวมถึงการด าเนนการตามมติผู้ ถือหุ้นต่างๆ ให้อยู่
ในระดบัที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนดไว้โดยมุ่งเน้นถึง
ความส าเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาวเป็นส าคญั   

 
2. ความเสี่ยงจากการให้สิทธิบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบก าหนด 

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ (Call Option) ทัง้จ านวนหรือบางสว่น
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้นี ้โดยสิทธิดงักลา่วเป็นสิทธิเฉพาะของบริษัทฯ เท่านัน้ ผู้ลงทนุจึงมี
ความเสี่ยงในการได้รับช าระหนีค้ืนก่อนก าหนด หากบริษัทฯ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดย
การไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักลา่ว บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ ณ วนัครบรอบปีที่ 1 ของวนัที่ออกหุ้นกู้  และวนัที่ตรง
กบัวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ ไม่ว่างวดใดๆ ภายหลงัจากหุ้นกู้ครบรอบ 1 ปี ซึ่งกรณีดงักลา่วนีอ้าจเกิดขึน้ก่อนหรือ
หลงัจากการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (รายละเอียดตามข้อ 3.1.11 ข้างต้น) ทัง้นี ้การที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้หรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาสภาวการณ์โดยรวม และปัจจยัต่างๆ เป็นหลกั อย่างไรก็ดี การไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนดดงักลา่วอาจท าให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามที่ผู้ลงทนุคาดไว้และผู้ลงทนุยงัได้รับความเสีย่งจาก
การลงทุนต่อ อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่สามารถน า
ดอกเบีย้ที่ได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักล่าวไปลงทุนต่อภายในอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัในระดบัเดิมที่เคยได้รับ
และยงัสง่ผลตอ่ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตามอตัราดอกเบีย้นัน้ๆ ด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการจดัตัง้กองทนุรวมฯ  และได้น าโรงไฟฟ้า 7 และ 8 เข้ากองทนุรวมฯผู้ ถือ
หุ้นกู้มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จ านวนหรือบางสว่นก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้  (Put Option) 
เพียงครัง้เดียว ในวนัใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะก าหนดวนัใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนั
ก าหนด ภายใน 75 (เจ็ดสิบห้า) วนั นบัจากวนัที่บริษัทฯ มีการจ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ภายใต้โรงไฟฟ้า 7 และ 8 
เข้ากองทนุรวมฯอย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จ านวนหรือบางสว่นก่อนวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ โดยหากผู้ ถือหุ้นกู้ ใช้สิทธิในการไถ่ถอนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นกู้จะได้รับคืนเงินลงทุนตาม
จ านวนที่ท าการไถ่ถอน หรือหากผู้ ถือหุ้นกู้ ไมใ่ช้สทิธิในการไถ่ถอน ผู้ ถือหุ้นกู้จะยงัคงได้รับผลตอบแทนตามที่ก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้นีเ้ช่นเดิม และจะได้รับช าระคืนเงินต้นท่ีลงทนุไว้ในวนัครบก าหนดไถ่ถอน หรือในวนัที่บริษัท
ฯ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้ อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ จากกรณีดงักลา่ว โดยเมื่อพิจารณารายได้จาก
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

การขายไฟฟ้าและไอน า้ของกลุ่มบริษัทฯในปี 2556 โรงไฟฟ้า 7 และ 8 สร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 53.56 ของรายได้รวมทัง้หมดจากการขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ และมีขนาดของสินทรัพย์ถาวรรวม
ประมาณร้อยละ 57.07 ของสินทรัพย์ถาวรรวมของโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ  อย่างไรก็ดี ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า กลุม่
บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้จากโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างเสร็จอีก 3 แห่ง ได้แก่โรงไฟฟ้าของ 
NPP5A โรงไฟฟ้าของ NPS PP9 และโรงไฟฟ้า Turbine 9.9MW ของบริษัทฯซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 232.90 เม
กะวตัต์ และก าลงัการผลิตไอน า้รวม 384.00 ตนั/ชม. และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้
ให้กบักลุม่บริษัทฯ ประมาณ 5,950.00 ล้านบาท ในปีที่เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ได้ โดยคาดว่าโรงไฟฟ้า Turbine 
9.9MW ของบริษัทฯจะเร่ิมรับรู้รายได้ใน ไตรมาส 2 ปี 2557 โรงไฟฟ้าของ NPP5A จะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 
2557 และโรงไฟฟ้าของ NPS PP9 จะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 ปี 2558   

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตัง้กองทุนรวมฯ ได้พิจารณาที่จะน า
โรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 11 เข้าจดัตัง้กองทนุรวมฯ บริษัทฯ ไม่ได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการขอให้บริษัทฯ ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้
ทัง้จ านวนหรือบางส่วนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้  (Put Option) ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้ อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ จากการน าโรงไฟฟ้าทัง้ 4 แหง่นีเ้ข้ากองทนุรวมฯ 
โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การน าโรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 11 เข้าจดัตัง้กองทนุรวมฯ คาดว่าจะไม่สง่ผลกระทบ
ต่อความสามารถในการช าระหนีข้องกลุม่บริษัทฯ และไม่สง่ผลกระทบด้านลบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ในระยะยาว และ Debt Covenant ของเจ้าหนีอ้ื่น ซึ่งรวมถึง Debt Covenant 
ของหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2557 และปี 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติมอธิบายไว้ในข้อ 3.1.11 ข้างต้นแล้ว) 

อนึ่ง ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนีแ้ละผู้ ถือตราสารหนีข้องหุ้นกู้ ของ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ที่ผู้ออกหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด และหุ้นกู้ของบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2555 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 ซึง่ก าหนดเง่ือนไขหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  โดยสรุปพอสงัเขปไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ใน
ฐานะผู้ ออกหุ้นกู้ จะขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ทัง้หมด หรือบางส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท    ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้า 5, 6, 7, 8 และ 11 ด้วยนัน้ บริษัทฯ จะต้องได้รับความอนญุาตจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ก่อนการด าเนินการดงักลา่ว ดงันัน้ หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ จะน าโรงไฟฟ้า 5, 6, 7, 8 และ 11 เข้า
จดัตัง้กองทนุรวมฯ บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขในหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิวา่ด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนีแ้ละผู้ ถือตราสารหนีข้องหุ้นกู้ทัง้สองชดุข้างต้น 

 
3. ความเสี่ยงจากการค านวณอัตราส่วนทางการเงนิ 

ในการด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามข้อ 8.6 ในข้อก าหนดสทิธิของหุ้น
กู้นัน้ ก าหนดให้หนีส้นิในสตูรการค านวณไม่นบัรวมถึง (1) หนีด้้อยสิทธิ และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ เนื่องจาก
เจ้าหนีด้้อยสทิธิจะมีสทิธิเรียกร้องช าระหนีห้รือสนิทรัพย์อนัดบัหลงัจากเจ้าหนีบ้ริุมสทิธ์ิและเจ้าหนีท้ัว่ไปในกรณีท่ีบริษัท
ฯ ล้มละลาย หรือมีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการ แต่จะมีอนัดบัสงูกว่าผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั โดยจะมีสิทธิ
เป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าสิทธิไล่เบีย้ของหนีด้้อยสิทธิมีลกัษณะใกล้เคียงกับสิทธิของผู้ ถือหุ้ นเมื่อเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าว  จึงน าหนีด้้อยสิทธิทัง้ 2 รายการดงักล่าวมานบัรวมอยู่ในสว่นของทุน (Equity) แทนการนบัเป็น
หนีส้นิ ซึง่สตูรการค านวณอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ จะแตกต่างจากสตูรการค านวณอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ
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ของหุ้นกู้ทัว่ไปท่ีหนีส้นิจะใช้หนีส้นิทัง้หมดที่มีภาระดอกเบีย้ (รวมหนีด้้อยสทิธิ) และสว่นของทนุไม่รวมหนีด้้อยสิทธิ ท า
ให้ D/E Ratio ที่ค านวณตามสตูรของบริษัทฯ น้อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทัว่ไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กิจการยงั
ด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ หนีด้้อยสทิธิมีสิทธิในการได้รับช าระหนีเ้สมือนเทียบเทา่กบัเจ้าหนีบ้ริุมสทิธ์ิและเจ้าหนีท้ัว่ไป   

การค านวณ D/E Ratio ตามสตูรของบริษัทฯ อาจสง่ผลให้ในอนาคตบริษัทฯ สามารถก่อหนีด้้อยสิทธิและ/
หรือภาระหนีส้ินอื่นได้เพิ่มขึน้ไม่จ ากดัจ านวน ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี ม้ากกว่าบริษัททัว่ไปที่
ก าหนดสตูร D/E Ratio ตามปกติ และอาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการช าระหนีใ้นอนาคตของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี 
แนวโน้มในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึน้ และแม้ว่าการก่อหนีด้้อยสิทธิของบริษัทฯ จะ
สามารถเกิดขึน้เมื่อใดก็ได้ แตผู่้ ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยงัคงมีสทิธิเรียกร้องในการช าระหนีห้รือสินทรัพย์ในอนัดบัก่อนหนี ้
ด้อยสทิธิทัง้หมด โดยปี 2556 บริษัทฯ ไมม่ีภาระหนีด้้อยสทิธิเกิดขึน้ โดยมีอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุที่ค านวณตามสตูรใน
ข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้ชดุนีเ้ทา่กบั 1.81 เทา่  

 
4. ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 ผู้ ถือหุ้นกู้มีความเสีย่งที่อาจจะไมไ่ด้รับช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการด าเนินงานของผู้
ออกหุ้นกู้ ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือผู้ออกหุ้นกู้ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่
เพียงพอต่อการช าระหนี ้ดงันัน้ ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการ
ช าระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมลูที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้  ผู้ลงทนุอาจ
พิจารณาผลการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ ที่จัดท าโดยสถาบนัจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ ถ้าผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้ต ่า แสดงวา่ความเสีย่งด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้น
กู้สงู ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสงูด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สงูของหุ้นกู้ ดงักลา่ว  อย่างไรก็ตาม ผลการจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือมิได้เป็นเคร่ืองยืนยนัว่า ผู้ออกหุ้นกู้ จะสามารถช าระดอกเบีย้หรือเงินต้นหุ้นกู้ ได้อย่างแน่นอน 
นอกจากนัน้ ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือยงัมิได้เป็นการให้ค าแนะน าให้ซือ้ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่
อย่างใด ทัง้นี ้ผลการจัดอนัดับความน่าเช่ือถืออาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้  ผู้ ลงทุนควร
ติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ ออกหุ้นกู้ รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ ได้จาก
เว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สถาบนัจดัอนัดับความนา่เช่ือถือทีเ่ก่ียวข้อง 
หรือสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 
5. ความเสี่ยงด้านราคา 

 ราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้หรือลงขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตวัอย่างเช่น อตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัราเงินเฟ้อ หรืออปุสงค์
สว่นเกินหรือสว่นขาดของหุ้นกู้  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลประทบในทางลบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู้  ในกรณี
ที่มีการซือ้ขายหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
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6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไมส่ามารถขายหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซือ้ขายเปลีย่นมือของหุ้นกู้ใน
ตลาดรองอาจมีไมม่ากหรือไม่มีเลย ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้น าหุ้นกู้ ไปซือ้ขายในตลาดตราสารหนี ้ (BEX) หรือตลาดรอง
ใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจซือ้ขายหุ้ นกู้ ได้ที่ผู้มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี ้(licensed dealer) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลกัทรัพย์ หากมีผู้ประสงค์จะซือ้หุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ที่ต้องการขายหุ้นกู้ ของตนผ่านผู้มี
ใบอนญุาตค้าตราสารหนีน้ัน้ๆ 
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ผู้ถือหุ้น 
   
ผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วนการถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากดั(1) 503,263,508 53.8017318 
2. บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั(2) 338,599,994 36.1982655 
3. บริษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จ ากดั(3) 93,540,392 10.0000000 
4. อื่น ๆ 26 0.0000027 

รวม 935,403,920 100.00 

หมายเหต ุ: (1) บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษัท ไดอะมอนด์ทรานสปอร์ต โฮลดิง้ จ ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
ซึ่งมีนายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 รวมทัง้นายโยธิน ด าเนินชาญว
นิชย์ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน AA ในสดัส่วนรวมทัง้สิน้ร้อยละ 63.93 ของทนุที่ออกและช าระแล้ว จึง
ท าให้นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางอ้อมผ่านบริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากัด และ AA เป็น
สดัสว่นรวมทัง้สิน้ร้อยละ 76.94 ของทนุที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 

 (2)  AA ได้เข้าซือ้หุ้นจ านวน 170,293,323 หุ้น ทัง้จ านวน คิดเป็นร้อยละ 18.21 ของทนุที่ออกและช าระแล้วจาก
บริษัท แอ๊ดวานซ์อะโกร โฮลดิง้ จ ากดั เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2555 

 (3) บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากัด ได้จ าหน่ายหุ้นจ านวน 93,540,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทนุที่ออกและ
ช าระแล้ว ให้กับบริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2556 และต่อมาเม่ือวนัที่ 25 
กรกฎาคม 2556 บริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ได้จ าหน่ายหุ้นดงักล่าวทัง้จ านวนให้กับบริษัท โคเจน 
อินเวสเมนท์ จ ากัด (ซึ่งทัง้สองบริษัทนีเ้ป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และไม่มีความ
เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1. นโยบายของบริษัท 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40.00  ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี

และส ารองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะพิจารณา
ถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทุน แผนการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต  
รวมทัง้ เง่ือนไขและข้อก าหนดในสญัญากู้ยืมเงินของบริษัทฯ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจ่ายปันผล
ย้อนหลงัมีดงันี ้

ปี 2555 2556 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น 1.34 1.56 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น 2.99 2.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 2.23 1.44 

      หมำยเหต:ุ ไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลในปี 2554  

 
ทัง้นี ้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 เร่ืองการจ่ายเงินปันผล ก าหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงิน

ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ให้แบ่ง
ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปัน
ผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป" 

2. นโยบายของบริษัทย่อย  
 บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ
กาลของบริษัทย่อยแต่ละแห่งในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัส ารองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 
โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ บริษัทย่อยจะพิจารณาถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง 
แผนการขยายธุรกิจของบริษัทยอ่ยในอนาคต เง่ือนไขและข้อก าหนดในสญัญากู้ยืมเงินของบริษัทย่อย และปัจจยัอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทย่อยโดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ก่อให้เกิดประโยช น์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้น และการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยแตล่ะแหง่ 
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โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสทิธิพร     รัตโนภาส 
2. นายวีระวงค์    จิตต์มิตรภาพ 
3. นายชายน้อย   เผื่อนโกสมุ 
4. นายณรงค์       สตีสวุรรณ 
5. นายล ี             เหยา(1) 
6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว(2) 
7. นายโยธิน        ด าเนินชาญวนิชย์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หมายเหต ุ: (1) นายลี เหยา เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2556 
 (2) พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม    

    2556 

 
กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ คือ กรรมการบริษัทฯ สองในเจ็ดคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และ

ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. แตง่ตัง้และถอดถอนพนกังานของบริษัทฯ อ านาจเช่นว่านีค้ณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึง่หรือหลายคนของบริษัทฯ กระท าการแทนก็ได้ 

2. ก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จรางวลัแก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบคุคลใดที่ท ากิจกรรมให้กบั
บริษัทฯ โดยจะเป็นผู้ท าการประจ าหรือไมป่ระจ าก็ได้ 

3. ก าหนดเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
4. ปฏิบตัิการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุของผู้ ถือหุ้น 
5. ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง  

หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นไปปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้  
6. คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อด าเนินกิจการ

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่งจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ โดยกรรมการบริหารมีสิทธิ
ได้ รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทัง้นี จ้ะต้องไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นัน้ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่าง
อื่นตามข้อบงัคบัในฐานะกรรมการบริษัทฯ 
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คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดช่ือและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ พร้อมกบัประทบัตราส าคญั
ของบริษัทฯ ให้กระท าการแทนบริษัทฯ ได้ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ตาม

ข้อบงัคบับริษัทฯ และอาจจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมขึน้ตามความจ าเป็น ในการประชมุแตล่ะครัง้
จะมีการก าหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมร ะเบียบวาระและเอกสารที่ใช้
ประกอบการประชุมไปยงัคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อ
รักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจด าเนินการแจ้งวนันดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทัง้นี ้การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุม
คณะกรรมการ บริษัทฯ ก าหนดการตดัสินชีข้าดด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
และกรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดยอ่มไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเห็นด้วยและไมเ่ห็น
ด้วยมีจ านวนเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ใน ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้สิน้ 13 ครัง้ และ 10 ครัง้ 
ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

 
รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด 

ปี 2555 ปี 2556 
1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
3. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (1) 
4. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ 
5. นายณรงค์ สตีสวุรรณ (1) 
6. นายสาธิต รังคสริิ (2) 
7. นายวีระพล จิรประดิษฐกลุ  (3) 
8. นายณฐัชาติ จารุจินดา  (4) 
9. นายล ีเหยา(5) 
10. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว(6) 
11. นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ 

13/13 
12/13 

- 
13/13 
12/13 
7/13 
8/13 
8/13 

- 
- 

12/13 

10/10 
9/10 

- 
10/10 
8/10 
7/10 
8/10 
4/10 
1/10 
2/10 
10/10 

หมายเหต ุ: (1) นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม 2554 โดยมีนาย
ณรงค์ สีตสวุรรณ เข้าด ารงต าแหน่งแทนนบัตัง้แตว่นัดงักลา่ว 

 (2) นายสาธิต รังคสิริ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2555 และได้ลาออกจากการ
เป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2556 
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 (3) นายวีระพล จิรประดิษฐกุล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2555 และได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2556 

 (4) นายณฐัชาติ จารุจินดา เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2555 และได้ลาออกจาก
การเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2556 

 5) นายลี เหยา เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2556 
 6) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสาธิต รั งคสิริ เม่ือวันที่ 8 

สิงหาคม 2556 
  

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายสทิธิพร     รัตโนภาส 
2. นายวีระวงค์    จิตต์มิตรภาพ 
3. นายชายน้อย   เผื่อนโกสมุ 
4. นายณรงค์       สตีสวุรรณ 
5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว 
6. นายโยธิน        ด าเนินชาญวนิชย์ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

  

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
1.1 งบประมาณประจ าปี 
1.2 งบประมาณการลงทนุ ที่มีวงเงินเกินกวา่ 500 ล้านบาทขึน้ไป 
1.3 กิจกรรมการและการปฏิบตัิงานที่เก่ียวกบัการควบรวมและซือ้กิจการ ที่มีวงเงินเกินกว่า 

500 ล้านบาทขึน้ไป 
1.4 ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท  
1.5 การออกและเสนอขายหุ้น หรือโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่หุ้นของ

บริษัทยอ่ย ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8. 
1.6 เข้าท าสญัญา หรือข้อผกูพนัใดที่ท าให้เปลีย่นแปลงลกัษณะประกอบธุรกิจปกติ หรือธุรกิจ

ใหมท่ี่ไมใ่ช่ธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
1.7 อนุมตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า กิจการหลกัของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่  เกินกว่า

ร้อยละ 50 ของมลูคา่สนิทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
1.8 เข้าท ารายการเก่ียวโยงระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอ่ย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
2. อนมุตัิงบประมาณรายจ่ายการลงทนุภายใน วงเงินครัง้ละไมเ่กิน 500 ล้านบาท 



   

-93- 

 

รายงานประจ าปี 2556 

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

3. อนมุตัิกิจกรรมและการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวกบัการควบรวม ซือ้กิจการ หรือการขายหุ้ นของบริษัทย่อย 
ที่มีวงเงินครัง้ละไมเ่กิน 500 ล้านบาท 

4. อนมุตัิการเข้าท าบนัทึกข้อตกลงเพื่อการท าสญัญาร่วมทนุ (MOU Joint Venture Agreement) ใน
โครงการลงทนุตา่งๆ และการท าสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) ซึ่งมีมลูค่าการลงทนุ
มลูคา่ไมเ่กิน 500 ล้านบาท 

5. อนมุตัิการจ าหนา่ย จ่าย โอน ให้เช่า กิจการหลกัของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 
ของมลูคา่สนิทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

6. อนมุตัิการจดัตัง้บริษัทยอ่ย เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการตา่งๆ 
7. อนุมัติการเพิ่มทุน ลดทุน ของบริษัทย่อย รวมถึงการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยเข้ากับ 

บริษัทยอ่ย 
8. การออกและเสนอขายหุ้น หรือโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยภายใต้การปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท 

หรือไปยังบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ตลอดจนบริษัทย่อยที่จดทะเบียนตัง้ขึน้มาเพื่อรองรับโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP Coal โครงการโรงไฟฟ้า IPP Gas โครงการโรงไฟฟ้า SPP โครงการโรงไฟฟ้า 9 และ
โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

9. อนุมตัิการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ก าหนดช่ือผู้มีอ านาจสัง่จ่ายจากบญัชีเงินฝากของ
บริษัท รวมถึงด าเนินการตา่งๆ เก่ียวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

10. อนุมตัิรายการที่เก่ียวกับธนาคารและสถาบันการเงิน อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ  
ของบริษัท รวมถึงการแปลงวงเงินสินเช่ือเพื่อวัตถุประสงค์การเสริมสภาพคล่องเฉพาะคราว 
ตลอดจนการพิจารณาให้บริษัทยอ่ยสามารถใช้วงเงินสนิเช่ือร่วมกนักบับริษัท 

11. อนุมตัิการเข้าท าสญัญาสินเช่ือ หรือสญัญาขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงินของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย จากธนาคารและสถาบันการเงินที่สัดส่วนหนีส้ินต่อทุนของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เกิน  
2.5 ตอ่ 1 

12. อนมุตัิการเข้าท าส าสญัญาค า้ประกนั หรือ สญัญา Sponsor Undertaking ให้แก่บริษัทยอ่ย 
13. อนมุตัิการตัง้ การเพิ่ม การลด หรือการยกเลกิส ารองทางบญัชีตา่งๆ อาทิ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูค่า

เผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผ่ือผลขาดทุนของโครงการระหว่างการพัฒนา  
เป็นต้น ในวงเงินรวมไมเ่กินครัง้ละ 100 ล้านบาท 

14. อนมุตัิขายทรัพย์สนิ (นอกจากสินค้า) ที่เป็นสงัหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท
ตอ่ครัง้ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ขึน้เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556  

โดยบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร อย่างสม ่าเสมอในทุกเดือน และอาจจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมขึน้ตามความจ าเป็น โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารมา
ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการบริหารทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร ทัง้สิน้ 0 ครัง้ และ 4 ครัง้ ตามล าดบั 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริหาร ดงันี ้
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด 
ปี 2555 ปี 2556 

1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ 
4. นายณรงค์ สตีสวุรรณ 
5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว 
6. นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

4/4 
4/4 
4/4 
3/4 
4/4 
4/4 

 
ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
รายชื่อคณะผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายโยธิน  ด าเนินชาญวนิชย์ 
2. นายอภิชยั  ซอปิติพร 
3. นายก าพล  ชยะสนุทร 
4. นายวรพงษ์  วฒุิพฤกษ์ 
5. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกลุ 
6. นายกวิน พนัธุ์ศิริ (1) 
7. นางสมนกึ แต้พานิช 
8. นางปรานอม วฒันพงษ์ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เลขานกุารบริษัท 
หวัหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานการเงินและการลงทนุ 

หวัหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานโรงไฟฟ้า 7/8 
หวัหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานจดัซือ้และบริหารเชือ้เพลงิ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (อาวโุส) 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชี 

หมายเหต ุ: (1) นายกวิน พนัธุ์ศิริ เข้ารับต าแหน่งหวัหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานจดัซือ้และบริหารเชือ้เพลิง เม่ือวนัที่ 1 
พฤษภาคม 2556 

 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1. วางโครงสร้างองค์กร และก าหนดต าแหน่งหน้าที่ ของบริษัทฯ รวมทัง้ การปรับปรุงแก้ไข และ การ

แตง่ตัง้คณะท างานตา่งๆ 
2. แตง่ตัง้และถอดถอนพนกังานของบริษัทฯ ทกุต าแหนง่ 
3. ก าหนดเงินเดือน คา่จ้าง และเงินบ าเหน็จรางวลั แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ  หรือบคุคลที่ท า

กิจกรรมกบับริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นผู้ท าการประจ าหรือไม่ 
4. จดัท างบประมาณรายได้ และคา่ใช้จ่ายประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบตอ่ที่ประชมุคณะผู้บริหาร และ

เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ 
5. จดัซือ้ หรือจดัจ้าง ภายในวงเงินครัง้ละไมเ่กิน 50 ล้านบาท 
6. ขายทรัพย์สนิ (นอกจากสนิค้า) ที่เป็นสงัหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไมเ่กินครัง้ละ 20.00 ล้านบาท 
7. บริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกีฬา ภายในวงเงินครัง้ละไม่เกิน  

2.00 ล้านบาท 
8. เร่ืองอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

9. มอบอ านาจและหน้าที่ช่วงให้พนักงานบริหารระดับสูง และ /หรือ คณะท างานต่างๆ ของบริษัทฯ  
ตามที่เห็นสมควร 

 
โครงสร้างองค์กร 

 

 
 

เลขานุการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีเลขานกุารบริษัท คือ นายก าพล ชยะสนุทร 
 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
1. รับผิดชอบการด าเนินการงานจดัเก็บเอกสาร เก็บรักษารายการมีสว่นได้เสยี และเร่ืองอื่นๆ 
2. รับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินการ และติดต่อประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
3. รับผิดชอบเพื่อด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ                          คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบรษิัท

นายก าพล  ชยะสนุทร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศษิฎ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายโยธิน  ด าเนินชาญวนิชย์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

สายงานโรงไฟฟ้า 7,8

นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกลุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

สายงานการเงนิและการลงทุน

นายวรพงษ์  วุฒิพฤกษ์

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ

นางสมนึก  แต้พานิช
(อาวุโส)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายอภิชัย  ซอปิติพร
 

ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพนัธ์

นางสาววนิดา  วงศ์วิเศษศักดิ์

ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้

นางสาวอรวรรณ  แท่นวฒันากลุ
นางสาวชัญญา  เทศวานิช

นางสาวศรัณยา คงโคตร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นางสาวศิริวรรณ  เรือนเรือง

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี

นางปรานอม  วัฒนพงษ์

ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย

นายประกาศติ  อิฐรัตน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 

สายงานจัดซือ้และบริหารเชือ้เพลิง

นายกวิน พนัธุ์ศริิ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้เชือ้เพลิง
นางอุบลวรรณ พว่งวัฒนวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

นายสิงห์ เนียมมุณี

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์

นางภัทรา ปรุงธัญญพฤกษ์

คณะกรรมการบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายหม้อไอน า้

นายณัฐวุฒิ เข็มกลดั

ผู้จัดการฝ่ายกังหันไอน า้

นายวสนัต์ สกลุชัยเจริญ

ณ 31 ธันวาคม 2556



   

-96- 

 

รายงานประจ าปี 2556 

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  
1) ค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษัทฯ ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการจะได้รับ
คา่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

 
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ประเภทค่าตอบแทน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 

ปี 2555 ปี 2556 
1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
3. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
4. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ 
5. นายณรงค์ สตีสวุรรณ(1) 
6. นายสาธิต รังคสริิ(2) 
7. นายวีระพล จิรประดิษฐกลุ(3) 
8. นายณฐัชาติ จารุจินดา(4)  
9. นายล ีเหยา(5) 
10. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว(6) 
11. นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ 

เงินเดือนและคา่เบีย้ประชมุ 
 

2.60 

2.40 

- 
2.60 

2.40 

1.40 

1.60 

1.60 

- 
- 

3.00 

2.00 
1.95 

- 
2.00 
1.90 
1.55 
1.60 
0.95 
0.05 
0.25 
2.50 

รวม  17.60 14.70 
หมายเหต ุ: (1) นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม 2554 โดยมี นายณรงค์ 

สีตสวุรรณ เข้าด ารงต าแหน่งแทนนบัตัง้แตว่นัดงักลา่ว 
 (2) นายสาธิต รังคสิริ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2555 และได้ลาออกจากการเป็น

กรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2556 
 (3) นายวีระพล จิรประดิษฐกุล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2555 และได้ลาออกจาก

การเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2556 
 (4) นายณฐัชาติ จารุจินดา เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2555 และได้ลาออกจากการ

เป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2556 
 5) นายลี เหยา เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2556 
 6) พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม 

2556 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระ

ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารจะได้รับคา่ตอบแทนที่เป็นคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ประเภทค่าตอบแทน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
ปี 2555 ปี 2556 

1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ 
4. นายณรงค์ สตีสวุรรณ 
5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว 
6. นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ 

คา่เบีย้ประชมุ 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
2.00 
2.00 

รวม  0 11.50 
 
3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารทัง้หมด 6 ท่าน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั เงิน
สมทบกองทนุประกนัสงัคม และผลประโยชน์อื่น เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 15,516,208.69 ล้านบาท 
 

2. ค่าตอบแทนอื่น 
  – ไมม่ี – 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 
 ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 

66  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ    
(การจดัการ) สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า
ก าลงั) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ. รุ่นท่ี 11) 

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2551 –  
ปัจจบุนั 
2547 – 
ปัจจบุนั 

 
2548 – 2550 

 
 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานท่ีปรึกษา 
ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เอส แอนด์ เค เอ็กซ์ อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท สยามกลัฟ์ปิโตรเคมีคลั จ ากดั 
บริษัท เคแมกซ์ คอนซลัแทนส์ จ ากดั 
 

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  
กรรมกำร 

 
 
 
 
 

56  นิติศาสตรมหาบณัฑติ (LL.M.) 
University of Pennsylvania, 
U.S.A. 

 นิติศาสตรบณัฑติ  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เนติบณัฑิตไทย (ทนายความจาก
ประเทศไทยคนแรกที่สอบได้เป็น

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2551 – 
ปัจจบุนั 

2
5
4
5
 

กรรมการ 
 
ประธานบริษัท 
 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และ 
เพียงพนอ จ ากดั 
บ ริ ษั ท  เ บอ ร์ลี่  ยุ ค เ กอ ร์  จ า กั ด 
(มหาชน) 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม  แกรมมี่  จ ากัด 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

 เนติบณัฑิต มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) 

 

–
 
2
5
4
7
–
– 

ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
วิทยากรประจ า 
 
ที่ปรึกษา 

(มหาชน) 
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
บริ ษัท  ไทยพาณิช ย์ประกัน ชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี  ้ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ 
กรรมกำร 

 
 

64  ปริญญาโท สาขาการบริหาร 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชีชัน้สงู
California College of Commerce, 
U.S.A.  

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนั 
พระปกเกล้า หลกัสตูรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 6 

 หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 63/2007 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ  (วตท. รุ่นท่ี 9 ) 

 หลกัสตูร Financial Institutions 

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2555-ปัจจบุนั 
 

2555-ปัจจบุนั 
 

2555-ปัจจบุนั 
 

2554-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

 
2554 

 
2554 

 
2553-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 

 
2553-2555 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
 
กรรมการ/รองประธาน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั 
 
บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จ ากดั 
 
บริษัท เอ็ชเอม็ซี โปลเีมอส์ จ ากดั 
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเช่ียล กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

Governance Program รุ่น 3/2011 
(IOD) 

 
 

2552-2553 
 

2551-2553 

กรรมการบริหารสถาบัน
สิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม 
ประธานกลุ่ ม โ ร ง กลั่น
น า้มนั 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้ จัดการ
ใหญ่ 

 
 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ 
การกลัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

4. นายณรงค์  สตีสวุรรณ 
    กรรมกำร 

66  Master of Engineering 
(Mechanical and Aerospace 
Engineering), Illinois Institute of 
Technology, U.S.A.  

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล)
(เกียรตินิยมอนัดบัท่ี 2) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

 Certificate, Electralis 2001 
Program, Belgium 

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2554 – 
ปัจจบุนั 

2549-2551 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 
 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 



   

-102- 

 

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

 Certificate, 8th International 
Training Program on Utility 
Regulation and Strategy, 
University of Florida, U.S.A. 

 Certificate, Training Program on 
Positioning Utility Executives in 
Globalization Era, U.S.A. 

5. นายล ีเหยา (Li Yao) 
    กรรมกำร 

45  Doctorate Degree in Economics 
and International Finance, 
Renmin University of China  

 Master Degree in Economics and 
International Finance, Nankai 
University of China 
 

 Bachelor Degree in Economics 
and International Finance, 
Nanjing University of China 

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2554-
ปัจจบุนั 
 
2542-2554 

CEO 
 
 

Principal Investment 
Officer, East Asia & 
Pacific Department 

China-ASEAN Capital Advisory 
Company Limited (Advisor to the 
China-ASEAN Investment 
Cooperation Fund) 
International Finance Corporation 
(World Bank Group) 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

6. พลเอกสรุพนัธ์ พุม่แก้ว 
กรรมกำร 

66  Ph.D รัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎี
บณัฑิต 

        มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ 

(เกียรตินิยมดีมาก) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระ
จลุจอมเกล้า 

 ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท) รุ่นท่ี 9 

 Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 84/2010 

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2555-ปัจจบุนั 
 

2554-ปัจจบุนั 
 

2552-2555 
 

2550-2551 
2548-2550 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ  
 
กรรมการตรวจสอบ
  
 
จเรทหารทัว่ไป 
ผู้บญัชาการหนว่ย
บญัชาการทหารพฒันา 
ผู้ทรงคณุวฒุิพเิศษ
กองทพับก 

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เอเซยี จอยท์ พาโนรามา่ 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 
 

7. นายโยธิน ด าเนินชาญวนชิย์ 
 กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ 

53  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่นท่ี 1 

- ไมม่ี - – ไมม่ี – 24 ปี กรรมการผู้จดัการใหญ่
กรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการสมาคมไทย-ลาว เพื่อ
มิตรภาพ กระทรวงการตา่งประเทศ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 20 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น
ที ่50 

 หลกัสตูร Advance Senior 
Executive Program สถาบัน
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 3 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ  รุ่นท่ี 9 

 
 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการ

บริหารงานพฒันาเมืองสถาบนั
พฒันาเมืองกรุงเทพฯ รุ่นท่ี1 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
วิทยาการพลงังาน  สถาบนั

กรรมการตรวจสอบ
ภายใน 
ที่ปรึกษา 
กรรมาธิการ
การพลงังาน 
รองประธานที่ปรึกษา 
 
ที่ปรึกษา 

 
 
คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดล้อมไทย สถาบนั
สิ่งแวดล้อมไทย (สสท)
คณะกรรมการบริหาร ราชยานยนต์
สมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์ (รยสท.) 
คณะอนกุรรมาธิการ คณะ           
อนกุรรมาธิการการกีฬาเพื่อความ
เป็นเลศิ วฒุิสภา 
คณะกรรมาธิการการพลงังาน สภา
ผู้แทนราษฎร 
ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมการจดัท า
แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) 
ภายใต้แผนแมบ่ทการพฒันา
อตุสาหกรรม พ.ศ.2555-2574 ; 
โดยคณะกรรมการพฒันา
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

วิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 1 
 

อตุสาหกรรมแหง่ชาต ิ
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
สายงานอตุสาหกรรม 
คณะท างานสง่เสริมและพฒันา
อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวอยา่ง
ยัง่ยืน สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 
คณะท างานสง่เสริมและพฒันา
พลงังานและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 

8. นายก าพล ชยะสนุทร 
 เลขำนกุำรบริษัท 
 
 
 
 

52  Advanced Management 
Program (APM 162), Harvard 
Business School, U.S.A.  

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2551 – 
ปัจจบุนั 
2547 – 
ปัจจบุนั 

 
 

เลขานกุารบริษัท 
 
หวัหน้าเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการ และเลขานกุาร
บริษัท 
 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั 
(มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

 Program สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD 14) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SEP 15) 

  

9. นายอภิชยั ซอปิติพร 
 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
 
 
 

51  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บริหารธุรกิจบณัฑติ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ 

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2552 – 
ปัจจบุนั 

2549 – 2552 
 

รองกรรมการผู้ จัดการ
ใหญ่ 
หวัหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ 
จ ากดั 
 

10. นายวรพงษ์  วฒุิพฤกษ์ 
 หวัหนำ้เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรร่วม 

 สำยงำนกำรเงินและกำรลงทนุ 

43  MBA in Finance & International 
Business, University of 
St.Thomas, U.S.A. 

 ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
สโุขทยัธรรมาธิราช 

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2553 – 
ปัจจบุนั 

 
2551 – 2553 
2547 – 2551 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วม สายงานการเงินและ
การลงทนุ 
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ ฝ่าย
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จ ากดั 
บริษัท บริหารสนิทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

11. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกลุ 
หวัหนำ้เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรร่วม 
สำยงำนโรงไฟฟ้ำ 7/8 

 
 

48  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Master of Industrial Engineering 
and Management, Asian 
Institute of Technology 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2555-ปัจจบุนั 
 
2551-2554 
2545-2551 

หวัหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วม สายงานโรงไฟฟ้า 7/8 
ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบ ารุง 
ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรม
การผลติ 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เฮชเอ็มซี โพลเีมอร์ จ ากดั 
บริษัท มอลลเิก้เฮลแคร์ จ ากดั 
 

12. นายกวิน พนัธุ์ศิริ 
    หวัหนำ้เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรร่วม 
   สำยงำนจดัซ้ือและบริหำร  
   เชื้อเพลิง 

43  การเงิน มหาบณัฑติ (MIF) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  วิทยาศาสตร์บณัฑติ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2556-ปัจจบุนั 
 
 
2551-2555 
2550-2551 

หวัหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วม สายงานจดัซือ้และ
บริหารเชือ้เพลงิ 
หวัหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วม 
 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั 
บริษัท  ไชโย เอเอ จ ากดั 

13. นางสมนกึ แต้พานิช 
 ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

58  บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

– ไมม่ี 
– 

– ไมม่ี – 2552 – 
ปัจจบุนั 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
 
 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท ฯ 
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

มหาวิทยาลยั 
 ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายใน 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2549 – 2552 
 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
 

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 

14. นางปรานอม วฒันพงษ์ 
       ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 

45  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2552 – 
ปัจจบุนั 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

บุคลากร 

1. จ านวนพนักงานและค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุม่บริษัทฯ มีจ านวนพนกังานประจ ารวมทัง้สิน้ 2,491 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 

54 คน และพนกังาน 2,437 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้
 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ 
บริษัท
ย่อย 

บริษัทร่วม รวม 

1. สายงานส านกับริหาร 8 35 11 54 

2. สายงานการผลติ 257 833 584 1,674 

3. สายงานสนบัสนนุการผลติ ส านกังาน 101 398 60 559 

4. ส านกังานบญัชี การเงิน การตรวจสอบ 35 83 86 204 

รวม 401 1,349 741 2,491 

 
โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานทัง้หมดรวมผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่า

ลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม และผลประโยชน์อื่น เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 356.97 ล้านบาท และ
บริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนั เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 562.34 ล้านบาท 

2. การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้จ านวน

พนกังานในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา เป็นดงันี ้

ข้อมูล ณ วนัที่ 
จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวม 

 31 ธนัวาคม 2554 334 1,048 1,011 2,393 

 31 ธนัวาคม 2555 383 1,206 1,042 2,631 

 31 ธนัวาคม 2556 401 1,349 741 2,491 

 
3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ตามข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัส าคญัในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา  
 

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ เช่ือว่าพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนส าคัญในการเจริญเติบโตและความส าเร็จของธุรกิจ 

บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับพนกังานมาโดยตลอด และมุ่งเน้นที่จะพฒันาให้พนกังานมี
ความรู้สึกที่ดีกับบริษัทฯ และสนับสนุนให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาพนกังานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิ โดยได้จัดให้มีการ
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ฝึกอบรมแก่พนกังานโดยทัว่ไป โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อสนบัสนุนโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกบัความส าเร็จขององค์กร
ด้วย รวมทัง้เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากขึน้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจบรรลไุด้ตาม
วตัถปุระสงค์ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนในการ
ท างานและผลประโยชน์ให้กับพนักงานในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรได้เป็นระยะเวลานาน และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัได้เป็นอยา่งดี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ต าแหน่งงาน และการจดัท ากรอบอตัราก าลงัให้มีความเหมาะสม  
กับกระบวนการผลิต โดยศึกษาเทียบเคียงกับโครงสร้างองค์กรระดับสากลอื่นซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 

1) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาขีดความสามารถและศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ใน

ด้านความสามารถหลกัขององค์กร (Core Competency) ความสามารถในการปฏิบตัิงาน (Functional Competency) 
และความสามารถในเชิงบริหารและการเป็นผู้น า (Managerial / Leadership Competency) โดยได้ด าเนินโครงการ
และหลกัสตูรการพฒันาบคุลากรในหลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรมโดย
ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งปันและร่วมเรียนรู้ในกลุม่พนกังานด้วยกนัเอง เพื่อให้พนกังานทกุคนได้มี
พฒันาการในทกุมิติ 

 
2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลัง  

บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลัง เพื่อให้สามารถตอบรับต่อ
สภาพแวดล้อมการแขง่ขนัท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งตอ่เนื่องได้อยา่งเหมาะสม โดยมีระบบการท างานขององค์กรที่ชดัเจน
และมีขนาดของหนว่ยงานท่ีสอดคล้องกบัความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่าย ซึง่จะท าให้การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล
ของบริษัทฯ เกิดประโยชน์สงูสดุ และเป็นการเพิ่มคณุคา่ให้กบัผู้ปฏิบตัิงานด้วย 
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การก ากับดูแลกจิการ 
 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สง่เสริมและสนบัสนนุการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนดไว้ โดยจะครอบคลมุเร่ืองสทิธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการปฏิบัติตาม
กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด อาทิเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่ได้เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันัน้ จึงยงัไมไ่ด้น าแนวทางทกุประการในแต่ละหมวดดงักลา่ว
มาปฏิบัติใช้ครบทุกประการ แต่ทัง้นี ้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารขึน้ เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะก าหนดนโยบายก ากบักิจดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้มีความ
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ โดยการจดัตัง้คณะกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ (Business Development Planning Committee) 
ท าหน้าที่ในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ หรือการขยายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การ
วางแผนพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ (ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครัง้ที่ 2/2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดี ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 แล้ว) และด าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อก ากับดูแลกิจการและให้เกิดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามที่กลา่วไว้ในข้างต้น 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่ปิดเผยในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ  

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ 
เนื่องจากปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ดงันัน้ การแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ  

จะได้รับการคดัเลือกและแต่งตัง้โดยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลัน่กรองผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
จากนัน้จึงจะน ารายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป  

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการออกเสยีง โดยสรุปดงันี  ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในที่
ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม ซึ่งถือเป็นการออกตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นออกจากต าแหน่งตามวาระจะเลือกเข้า
รับต าแหนง่กรรมการอีกก็ได้  

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
คดัเลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เ ว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่ าสองเดือน บุคคลซึ่ง ได้ รับ 
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติ
ของคณะกรรมการบริษัทในกรณีนีต้้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

 
2. การสรรหาผู้บริหาร 

 ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกจากบคุคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ  
ในการบริหารงานในสายที่เก่ียวข้อง 
 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. กลไกในการก ากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการ  
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549ตามหลกัการที่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ ทัง้นี ้เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จึงยงัไมไ่ด้น าหลกัการดงักลา่วมาปฏิบตัิใช้ครบทกุประการ อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตบริษัท
ฯ มีแผนที่จะก าหนดนโยบายก ากับกิจดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ และมีแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องกบัหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นให้ครบทุก
หลกัการ ซึ่งในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าหลกัการในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มาปฏิบตัิใช้ภายในองค์กร 
โดยครอบคลมุหลกัการส าคญัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อาทิ
เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจไฟฟ้า เป็นต้น 

2. บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้ น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบความคืบหน้า  
ในการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ และบริษัทฯ ถือปฏิบตัิในการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลู
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ประกอบการประชมุในวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนั ก่อน
การประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุทางหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่ 3 วนัด้วย ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้ตามปกติบริษัทฯ จะมีการจดัประชุมผู้ ถือ
หุ้น เป็นการประชุมสามญัปีละครัง้ ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ โดยหากมี
วาระที่ส าคญัที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา บริษัทฯ ก็จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญั เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

3. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบและแสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ และจัดให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมถึงความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ แล้วแต่กรณี โดยจดัเตรียมสถานที่ในการประชุมที่เดินทางสะดวก และวนั
เวลาในการประชมุที่เหมาะสม 

4. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดแูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า  
คูแ่ขง่ขนัทางการค้า สงัคม และชมุชนโดยรวม ได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยดี 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้หนว่ยงานก ากบั
และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอตามความจ าเป็น ซึง่มีการก าหนดวาระการประชุมลว่งหน้า และ
มีวาระติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า โดยมีการจัดหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชมุและเอกสารก่อนการประชมุเป็นระยะเวลาลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการเข้าประชมุ 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. บริษัทฯ มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
ที่เป็นธรรมและเหมาะสมต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้ระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนทัง้ระบบอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกบับริษัทอื่นๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพื่อ
เป็นแรงจงูใจให้มีการพฒันาการท างานให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 

 
2. ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถอืหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders’ 

Agreement) 
 -ไมม่ี- 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่ได้มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามข้อบงัคับ  
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ ยงัไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานและบทลงโทษเก่ียวกับการเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จาก  
ข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลบัของบริษัทฯ รวมไปถึงสารสนเทศที่ส าคัญภายในบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใช้ต าแหนง่หน้าที่ในบริษัทฯ หรือข้อมลูที่ได้รับระหว่างการปฏิบตัิงานในบริษัทฯ ไป
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แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือน าสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อ
ประโยชน์ของบคุคลที่ได้รับการบอกกลา่วเก่ียวกบัสารสนเทศนัน้ ซึง่จะท าให้การใช้สารสนเทศดงักลา่วขดัต่อประโยชน์ 
หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัด้วยว่า หากกรรมการมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใดที่บริษัทฯ ท าขึน้ หรือในกรณีที่จ านวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจ านวน
เพิ่มขึน้หรือลดลง กรรมการทา่นนัน้จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
คา่สอบบญัชีกลุม่บริษัทฯ ประจ าปี 2556 มลูคา่รวม 7,800,000 บาท 
 

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
-ไมม่ี- 
 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี ถึงแม้วา่ บริษัทฯ จึงยงัไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แตบ่ริษัทฯ ได้น าหลกัการในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีบางประการมาปฏิบตัิใช้ภายใน
องค์กร โดยครอบคลมุหลกัการส าคญั 5 หมวด ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
รายได้รับสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ซึง่ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบง่ในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลู
ของกิจการอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและ
หนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียง
ตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่ โดยแตล่ะหุ้นมีสทิธิออกเสยีงหนึง่เสยีง และไมม่ีหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอื่น 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ตามข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการในเร่ืองอื่นๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม 7 วนั และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชมุนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย 

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
รอบปีบญัชีของบริษัทฯ โดยจดัเตรียมสถานท่ีในการประชมุที่เดินทางสะดวกและวนัเวลาในการประชุม
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ที่เหมาะสม นอกจากนี ้ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองที่
กระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้
บงัคบัท่ีต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 
2556 บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

3. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถามในวาระต่างๆ 
อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบข้อมูล
รายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ในวาระที่ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั ข้อซกัถามก็ได้จัดเตรียม
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ให้ค าตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 บริษัทฯ มีการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมและสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ ถึงแม้วา่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจ านวนที่ไม่เท่ากนั 
มีสทิธิออกเสยีงไมเ่ทา่กนัซึง่เป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีถือ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่บริษัทมีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นโดยเท่า
เทียมกนัอยา่งแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้มีการด าเนินการ ดงันี ้ 

1. ก าหนดให้มีมาตรการดแูลข้อมลูภายในเพื่อป้องกนัการน าไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนในทางมิชอบ ซึ่ง
ได้มีการชีแ้จงไว้ในหวัข้อ 9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

2. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาระเบียบวาระประชมุตามล าดบัตามที่ได้ก าหนดไว้ในหนงัสือ
นดัประชมุที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าโดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงล าดบัวาระดงักลา่ว และไม่มีการขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่อย่างใด 
เนื่องจากผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องได้รับข้อมลูในการตดัสนิใจในการพิจารณาวาระตา่งๆ เทา่เทียมกนั 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่
ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้ น
สามารถก าหนดทิศทางการออกเสยีงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และบริษัทฯ ยงั
ได้จดัให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ ถือหุ้นส าหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะ 

4. ก าหนดให้มีวาระแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคนและก าหนดให้มีวาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารเพื่อชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหาร
ได้รับ ซึง่ได้มีการชีแ้จงไว้ในหวัข้อ 8.4 คา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยบริษัทฯ 
มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นธรรม
และเหมาะสมต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้ระบบเงินเดือนและ
คา่ตอบแทนทัง้ระบบอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกบับริษัทอื่นๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
มีการพฒันาการท างานให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการสร้างสรรค์
ประโยชน์ระหวา่งกนั และดแูลให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ดงันี ้ 
 
ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

นักลงทุน ผู้ถอืหุ้น: 
- สร้างมูลค่าสงูสดุให้กับผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึง
การเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
- ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่
เทียมกนัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
- มีช่องทางให้ติดตอ่สือ่สารกบัทางบริษัทฯ 
- มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถกูต้องครบถ้วน 
โปร่งใส และทันท่วงที  เพื่อให้รับทราบข้อมูล
อยา่งรวดเร็ว เทา่เทียมกนั 
 

- จดัประชมุประจ าปีตามที่กฎหมายก าหนด 
- จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของบริษัทฯ  
- จัดกิจกรรมนกัลงทุนสมัพันธ์ เช่น โครงการ 
“เอ็นพีเอสเปิดบ้าน” เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
- เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านทางรายงาน
ประจ าปี 
- เผยแพร่ขา่วสารผา่นเว็บไซต์บริษัทฯ 
www.DoubleApower.com 
- จดัให้มีสายดว่นนกัลงทนุ 1759 กด 9 

ผู้ถอืหุ้นกู้: 
- ปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิ 
- มีช่องทางให้ติดตอ่สือ่สารกบัทางบริษัทฯ 
- มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถกูต้องครบถ้วน 
โปร่งใส และทันท่วงที  เพื่อให้รับทราบข้อมูล
อยา่งรวดเร็ว เทา่เทียมกนั 
 

เจ้าหนี ้ - ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญากู้ยืมเงิน 
- อ านวยความสะดวกด้านข้อมลู ข่าวสาร เพื่อ
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ 

- ก าหนดนโยบายทางการเงินท่ีเคร่งครัด 
- เข้าพบ/ประชุมเพื่อชีแ้จงท าความเข้าใจการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  

พนักงาน - พนกังานได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และ
เหมาะสม 
- พนักงานมีการพฒันาศักยภาพและความรู้
ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังาน
ทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาคกนั 
- องค์กรมีบรรยากาศการท างานที่ดี เพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจและส่งเสริมการท างานเป็นทีม
ให้กบัพนกังาน  

- จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน  
- จัดให้มีการอบรมประจ าเดือน และทดสอบ
ความสามารถของพนกังาน เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เนื่อง   
- จดักิจกรรมภายใน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่
ดีในการท างาน และสง่เสริมการท างานเป็นทีม  
- ให้ข้อมลูเก่ียวกบัองค์กรผา่นทางช่องทางตา่งๆ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
อย่างทัว่ถึง เช่น วารสารภายใน บอร์ด และ E-
mail ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

ชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า 
 

- ป้องกนัหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิด โดยการ
ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม  
- มีการรับเร่ืองร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น
ในเ ร่ืองที่ อาจมีผลกระทบต่อชุมชน เพื่ อ
ด า เนิ นการตรวจสอบป รับปรุ งแ ก้ ไขการ
ด าเนินงาน และให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม ทนัทว่งที 
- ชุมชนสามารถน างบประมาณจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
- ดแูลคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน 
โดยสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน ทัง้กิจกรรมที่
บริษัทฯ จัดขึน้ และกิจกรรมที่เข้าร่วมกับชุมชน 
เช่น ด้านอาชีพ การศึกษา สขุภาพ วฒันธรรม  
เพื่อการพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน 
 

- ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟ้า มีระบบ
ดักจับฝุ่ น อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
รวมทัง้มาตรการทัง้ก่อนผลิต ระหว่างผลิต และ
หลงัผลิตที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน
หรือลดผลกระทบตอ่ชมุชนอาจได้รับผลกระทบ 
- สือ่สารกบักลุม่ผู้น าชมุชนและชาวบ้าน เพื่อให้
ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้รับ
ฟังความคิดเห็น และรับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน
มาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
 - ประสานงานกับหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมสื่อสารและ
ผลักดันให้มีการน ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปใช้
ประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพ 
- ร่วมงานสงัคมพืน้ฐานและกิจกรรมของชุมชน 
เพื่อสนับสนุนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  
- จัดกิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
แนวคิด “สร้างอาชีพ ให้การศึกษา ดแูลสขุภาพ 
เพื่อชีวิตที่ดีขึน้”  

ลูกค้า  
- การไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแหง่ประเทศ
ไทย (กฟผ.) 
- บริษัทฯ ในเครือ 
ดับ๊เบิ๊ล เอ 
- ลกูค้า
อตุสาหกรรมใน
เครือสวน
อตุสาหกรรม 304 

- สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้น
บริหารจัดการอย่างรอบคอบ การพัฒนา
คณุภาพและการให้บริหาร 
- ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ 
ที่มีตอ่ลกูค้าอยา่งโปร่งใส  
- รักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจและเป็นท่ียอมรับ 
- เปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน
อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัต่อเหตกุารณ์และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 
 
 

- ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพในการผลิตและการ
จัดส่งกระแสไฟฟ้า การปรับปรุงพัฒนาระบบ
สายส่ง การบริหารด้านต้นทุนการผลิต การ
จัดหาเชือ้เพลิงในการผลิต และการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้สามารถจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเป็นไปตามสญัญาซือ้ขาย 
- ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดในสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด และให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาที่ เ กิดขึน้  เพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจและเป็นท่ียอมรับจากลกูค้า 
- เข้าพบ/ประชุมเพื่อชีแ้จงท าความเข้าใจการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  
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ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและจุดเสี่ยงในพืน้ที่
โรงงานและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
- ส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าที่มีต่อระบบ
ไฟฟ้าประจ าปี 

ภาครัฐ และ
หน่วยงาน
ราชการ  
- ส านักงาน
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ก า กั บ กิ จ ก า ร
พลงังาน (สกพ.)  
- ส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
- กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

- ด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ในด้าน
สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 
แรงงาน การจดัการด้านภาษีอากรและบญัชี  
- มุ่งมั่นสร้างความสมัพันธ์ที่ดี โดยให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยราชการและองค์กรที่เก่ียวข้อง
ในการให้ข้อมลูตา่งๆ เพื่อประโยชน์สว่นรวมของ
ประเทศ 
- ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสงัคม 
จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบั
อยา่งตอ่เนื่อง  

- ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ 
และรายงานผลการปฏิบตัิต่อหน่วยงานที่ก ากบั
ดแูลในเร่ืองนัน้ๆ อยา่งเคร่งครัด 
- สื่อสารข้อมลูด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
พนกังานและผู้ปฏิบตัิงานได้ศกึษาหรือใช้อ้างอิง 
เพื่อให้ไม่ด าเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อ
กฎหมายนัน้ๆ  
- เข้าพบภาครัฐในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงาน และ
ปฏิบตัิตามกฎหมายทกุประการ 
 

สื่อมวลชน 
- สือ่สว่นกลาง 
- สือ่ท้องถ่ิน 

- มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัสือ่มวลชน  
- สื่อมวลชนได้รับข้อมูลและมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
- มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีของบริษัทฯ 
อยา่งเป็นกลางและถกูต้องตามข้อเท็จจริง 

- ด าเนินการด้านสื่อมวลสมัพันธ์ โดยพบปะ
สือ่มวลชนตามวาระโอกาสต่างๆ เพื่อท าความรู้
จกัและสร้างสมัพนัธ์ที่ดีกบัสือ่มวลชน 
- เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ 
และกิจกรรมเพื่อสงัคมตอ่สือ่มวลชน เพื่อให้เกิด
การเสนอขา่วสารไปยงัสาธารณะ 
- ให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วนต่อสื่อมวลชน เพื่อ
สร้างความเข้าใจและผลกัดนัให้เกิดการน าเสนอ
ขา่วสารสง่เสริมภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 
- สร้างสมดลุข่าว ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตหรือ
ข่าวด้านลบต่อองค์กร โดยการให้ข้อมูลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความน่าเช่ือถือ มี
เหตผุล และหลกัฐานรองรับเพียงพอ เพื่อให้เกิด
การน าเสนอขา่วอยา่งเป็นกลางและถกูต้อง 

ประชาชนทั่วไป - มุ่งผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน 
  - เปิดเผยข้อมูลการด าเนินธุรกิจและสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดีต่อประชาชนผ่านช่องทางการ

- พัฒนาเสถียรภาพในการผลิต การจัดส่ง
กระแสไฟฟ้า และการบริหารงาน เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนให้เพียงพอ 
โดยผา่นการจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. 



   

-119- 

 

รายงานประจ าปี 2556 

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
สือ่สารตา่งๆ ท่ีทัว่ถึง 
- ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการรับรู้ข้อมลูโครงการท่ีถกูต้อง 
 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนผู้สนใจ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ได้แก่  เว็บไซต์  หนังสือพิมพ์ 
รายการโทรทศัน์ และรายการวิทย ุเป็นต้น 
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมกับประชาชนทั่วไป เช่น การประกวด
ภาพถ่าย เป็นต้น 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และ
โปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูทัง้รายงานข้อมลูทางการเงินและที่ไมใ่ช่ทางการเงินสอดคล้องตามตามข้อก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น งบการเงิน 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่สื่อสารและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ให้นกัลงทนุ ทัง้นี ้ผู้สนใจสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 1759 กด 9 หรือทางอีเมล์ที่ 
ir@npp.co.th หรือค้นหาข้อมูลบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.doubleapower.com และเว็บไซต์ของ 
ก.ล.ต.ที่ www.sec.or.th 
 นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดีขึน้ ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับนกัลงทุน 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอสเปิดบ้าน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นกู้ เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ รับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจที่ให้ความส าคญักับสิ่งแวดล้อมและชุมชน การใช้เทคโนโลยีสะอาดแบบ CFB การ
สง่เสริมการปลกูต้นพลงังาน ตลอดจนพบปะพดูคยุกบัผู้บริหาร 
  
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ทัง้นี ้รายละเอียด
โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และ
คา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doubleapower.com/
http://www.sec.or.th/
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 บริษัทฯ ด าเนินการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาพลงังานให้มั่นคงยัง่ยืน 
ควบคูไ่ปกบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม และการดแูลคณุภาพชีวิตของในชมุชนไปพร้อมๆ กนั ความรับผิดชอบต่อสงัคม
ที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการ จึงอยู่บนพืน้ฐานที่ครอบคลมุทัง้มิติของความมัน่คงทางพลงังาน สิ่งแวดล้อม และชุมชน ทัง้
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในกระบวนการหลกัของกิจการ และกิจกรรมเพื่อสงัคม 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in process) 

เป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน บริษัทฯ ได้ค านึงถึงสงัคม
และสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการ นบัตัง้แตก่่อนการผลติ ระหวา่งการผลติ และหลงัการผลติ 
 ก่อนกำรผลิต ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการสร้างแหล่งพลงังานที่ปลกูได้ มาเป็นเชือ้เพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เพื่อทดแทนการพึง่พาน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงฟอสซิลที่ก าลงัจะหมดไปในอนาคต ตาม
แนวคิด “ปลกูพลงังาน เพื่อความยัง่ยืนแห่งอนาคต” โดยคิดค้น “ต้นพลงังาน” พนัธุ์ไม้ที่ผ่านการวิจยัและพฒันาสาย
พนัธุ์ให้เหมาะกับการน ามาเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้า และริเร่ิมปลกู “หญ้าเนเปียร์” พืชพลงังานทางเลือกใหม่ เพื่อ
สามารถน ามาใช้ในการผลติไฟฟ้าได้ ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความมัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศ และสร้างรายได้เสริม
ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชพลังงานอีกด้วย นอกจากนีย้ังรวมไปถึงการจัดการ การขนส่งจัดเก็บเ ชือ้เพลิงอย่างมี
ประสทิธิภาพ เพื่อป้องกนัเร่ืองฝุ่ นละอองและมลพิษที่อาจเกิดขึน้ 
 ระหว่ำงกำรผลิต ได้เลือกใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” มาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ
จากทัว่โลก สามารถใช้เชือ้เพลิงได้หลากหลายประเภท ทัง้ถ่านหินคณุภาพดีอย่างบิทมูินสัและเชือ้เพลิงชีวมวล และ
ช่วยป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ นอกจากนีย้งัมีระบบดกัจบัฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตย์ และ
อปุกรณ์ตรวจวดัคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปากปล่องแบบต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัไม่ให้กระบวนการผลิตส่งผล
กระทบตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อม 
 หลงักำรผลิต มีแนวคิด “ท าของเสยี ไมใ่ห้เสยีของ” โดยการน าของเหลอืที่เกิดจากกระบวนการผลติกลบัมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและไมร่บกวนสิง่แวดล้อม เช่น การบ าบดัน า้ที่ผ่านการใช้แล้ว เพื่อน าไปใช้รดน า้ต้นไม้ในพืน้ที่สี
เขียวของโรงงาน การน าเถ้าลอยมาใช้เป็นวตัถดุิบทดแทนในการผลิตปนูซีเมนต์และเป็นสว่นผสมคอนกรีต เป็นต้น 
 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after process)  

ในสว่นความรับผิดชอบต่อสงัคมที่นอกเหนือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อสงัคม ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพ ให้การศึกษา ดแูลสขุภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึน้” เพื่อพฒันาชุมชนที่อยู่ในพืน้ที่รอบ
โรงไฟฟ้าให้มีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ทัง้ในด้านอาชีพ การศกึษา สขุภาพ ศาสนา วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม
ในชมุชน รวมทัง้ให้ความช่วยเหลอืชมุชนในยามเดือดร้อนเป็นต้น โดยในปี2556 ที่ผา่นมาได้ด าเนินกิจกรรม CSR after 
process ครอบคลมุในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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 ด้านอาชีพ 
- กิจกรรมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนเก้าอีแ้ก่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
สง่เสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพของศนูย์ฯ  

- สง่เสริมกิจกรรมด้านการเกษตร มอบเก้าอีใ้ห้แก่ศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ า 
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ส าหรับน าไปใช้ในการด าเนินงานของศนูย์ฯ เพื่อพฒันาและ
สง่เสริมการเกษตรของชมุชนให้มีศกัยภาพมากยิ่งขึน้ 

 
 ด้านการศึกษา 

- กิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปี 3” ให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า ปลกูฝัง
จิตส านกึในการอนรัุกษ์พลงังาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คณุค่าให้กบันกัเรียนในโรงเรียน
พืน้ท่ีรอบโรงไฟฟ้า ได้แก่ โรงเรียนบ้านทา่ตมู โรงเรียนบ้านหลงัถ า้วิทยาคาร และโรงเรียนวดับยุายใบ ต.
ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 

- โครงการ “โรงไฟฟ้าสัญจร ชวนน้องรู้รักษ์พลังงาน” ให้ความรู้เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าชีว
มวล รวมทัง้ประโยชน์จากกองทนุพฒันาไฟฟ้าแก่นกัเรียนในโรงเรียนพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.พนม
สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จ านวนกวา่ 10 โรงเรียน  

- กิจกรรม "พาน้องท่องโลกพลังงานแห่งความสุข" พานกัเรียนในพืน้ที่ ต.เขาหินซ้อน,ต.เกาะขนนุ อ.
พนมสารคาม และต.คู้ยายหมี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส จ.ปราจีนบรีุ 
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ทางด้านพลงังานและปลกูฝังการใช้ไฟฟ้าอยา่งรู้คณุคา่ 

- กิจกรรม “วัยใสใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยให้ความรู้และปลกู
จิตส านกึในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมให้แก่นกัเรียนโรงเรียนวดัแหลมเขาจนัทร์และโรงเรียนวดัช าขวาง ต.
เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

- โครงการ “ผักสวนครัว รัว้กินได้” ให้ความรู้เก่ียวกบัการปลกูผกัสวนครัวประเภทต่างๆ แก่นกัเรียน 
โรงเรียนบ้านปราสาท ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยการลงมือเพาะปลกูจริงภายใน
โรงเรียน เพื่อน ามาประกอบอาหารกลางวนัและสง่เสริมองค์ความรู้ทางการเกษตรให้กบัเยาวชน 

- จดันิทรรศการเฉลมิพระเกียรติชดุ “ไฟฟ้าพลังงานแห่งความสุข” ณ ศนูย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อน
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและปลกูฝังค่านิยมใน
การใช้พลงังานอยา่งรู้คณุคา่ให้กบัเยาวชน 

- โครงการ “ไฟฟ้าสัญจร” ให้ความรู้ด้านพลงังานและปลกูฝังการใช้ไฟฟ้าอย่างถกูวิธี ให้กบันกัเรียนใน 
โรงเรียนบ้านทา่ตมู ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  

- โครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง”  ปรับปรุงห้องสมดุและสนบัสนนุหนงัสอืให้กบัโรงเรียนวดัแหลมเขาจนัทร์ 
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมส่งเสริมความรู้เร่ืองการแยกประเภทหมวดหมู่
หนงัสอื เพื่อปลกูฝังให้เยาวชนมีนิสยัรักการอา่น  

- โครงการ "สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ" มอบทนุสนบัสนนุโครงการฯ แก่โรงเรียนวดัแหลมเขา
จนัทร์ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสนบัสนนุให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาองักฤษจาก
เจ้าของภาษาโดยตรง  
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- กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความ ในหัวข้อ  “กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนบ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ เพื่อปลกูฝังคา่นิยมที่
ดีในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมให้กบัเยาวชน 
 

ด้านสุขภาพ 
- กิจกรรม “หน่วยแพทย์สัญจร ครัง้ที่ 40” จดัให้มีการตรวจสขุภาพประชาชนใน ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ 

จ.ปราจีนบุรี โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนให้
แข็งแรง  

- กิจกรรม  “งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกายด้วยจักรยานเพื่ อคนไทยไร้

พุง” สนบัสนนุอาหารและน า้ดื่มส าหรับจดักิจกรรมให้กบัโรงเรียนวดัล ามหาชยั (รัฐอนสุรณ์) และชุมชน
บ้านล ามหาชยั ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

- สนบัสนนุการจดัการแขง่ขนักีฬาชมุชน  ได้แก่ “ฟุตบอลป่าอีแทนคัพ ครัง้ที่ 14” ต.คู้ยายหมี อ.สนาม
ชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา, “เขาหินซ้อนโอเพ่นคัพ 2”  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ  
“ศิษย์เก่าวังขอนคัพ” ครัง้ที่ 18  โรงเรียนวงัขอน ต.กรอกสมบรูณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 
 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสงัคมไทยเข้มแข็ง  “พาลูกจูงหลานเข้าวัด” ร่วมกับส านกังานพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จ.ปราจีนบรีุ และองค์การบริหารสว่นต าบลลาดตะเคียน จดัโครงการฯ 
ขึน้ ณ วัดคลองร่วมพัฒนา ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและ
วฒันธรรมไทยให้กบัเยาวชน  

- โครงการ “ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจ าปี 2556” ในพืน้ที่ อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชยั
เขต จ.ฉะเชิงเทรา  

- สนบัสนนุงบประมาณสร้างศาลาธรรมสงัเวช วดับยุายใบ ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  
- สนบัสนนุงบประมาณสร้างซุ้มประตพูระอโุบสถวดับยุายใบ ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  
- กิจกรรม "ชาวโรงไฟฟ้าอิ่มใจร่วมท าบุญ" โดยการเลีย้งภตัตาหารเพลและถวายสงัฆทานแด่พระภิกษุ

สงฆ์ ณ วดัดอนทา่นา อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา  
- ท าบญุทอดผ้าป่าสามคัคี เพื่อบรูณปฏิสงัขรณ์วดับางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชยัเขต  

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สนบัสนนุพนัธุ์กุ้ งโครงการ “ปล่อยพันธ์ุสัตว์น า้เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ” เพื่อเพิ่มผลผลิตสตัว์น า้คืนสูแ่ม่น า้ปราจีนบรีุ ภายหลงัจากประสบปัญหาอทุกภยัใน
พืน้ท่ี 

- โครงการ “ปลูกป่าเชิงนิเวศน์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพาเยาวชนในพืน้ที่รอบ
โรงไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมปลกูป่ากับชุมชน เพื่อสง่เสริมให้เยาวชนและชุมชนตระหนกัถึงความส าคญั
ของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
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- โครงการ “ปลูกต้นไม้รอบบ้าน” เนื่องในวนัสิง่แวดล้อมโลก ได้คดัเลอืกพนัธุ์ไม้และสง่เสริมให้เกษตรกร
ในพืน้ท่ี ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา น าไปปลกูเพื่อช่วยอนรัุกษ์ทรัพยากรดินและน า้ใน
ชมุชน 

- กิจกรรม “เทิดพระเกียรติเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2556” ร่วมกับชุมชนปรับภูมิทศัน์และ
ปลกูต้นไม้ในพืน้ที่ หมู่ 7 บ้านปราสาท ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ เพื่อให้ชุมชนมีความ
สะอาดและนา่อยู ่
 

ด้านจิตอาสาและช่วยเหลือชุมชน 
- มอบถุงยงัชีพและเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ที่ จ .ปราจีนบุรี ได้แก่ ต.ท่าตูม อ.ศรี

มหาโพธิ, ต.ลาดตะเคียน และ ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บรีุ และพืน้ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ต.คู้ยายหมี 
อ.สนามชยัเขต เพื่อช่วยเหลอืและบรรเทาความเดือดร้อนของชมุชนท่ีประสบอทุกภยั  

- จัดหาน า้สะอาดบริการให้กับชุมชนในพืน้ที่บ้านแหลมเขาจันทร์ ต .เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา โดยได้ติดตัง้ถังน า้ขนาด 5,000 ลิตร จ านวน 3 ถังและบริการขนส่งน า้ประปา เพื่อช่วย
แก้ปัญหาภาวะการขาดแคลนน า้ในช่วงหน้าแล้งให้กบัชมุชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 
 

ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
- การบรรยายพิเศษ ในหวัข้อ "การมีสว่นร่วมของประชาชนในภาวะไฟฟ้าขาดแคลน รับรู้และร่วมกอบกู้

ไฟฟ้าไทยให้มัน่คง" ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.เขาหินซ้อน อ.
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชนด้านการมีส่วนร่วมโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 600 เมกะวตัต์ ฉะเชิงเทรา เก่ียวกบัสถานการณ์พลงังานในปัจจุบนั พร้อม
แลกเปลีย่นความคิดเห็น และร่วมหาทางออกในการสร้างความมัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศ 

- บรรยายพิเศษในหวัข้อ “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ศนูย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีวิทยากรจากฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ส านกังานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน มาให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชนฯ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัด าเนินงานของกองทนุฯ และเป็นแนวทางในการน าประโยชน์จากกองทนุฯ 
มาพฒันาท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ  

 
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

ปัจจุบันแม้บริษัทฯ จะยังไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ ได้
ส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ ซึ่งในด้าน
การป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ มีแนวทางเปิดเผยข้อมลูเพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในหวัข้อที่ 9บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนอง
ที่รวดเร็วเป็นธรรม โดยมุ่งหวงัว่าพนกังานทกุคนจะร่วมกนัสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการสอบถามกรณีมีข้อสงสยัหรือข้องใจเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ
ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือสอบถามข้อข้องใจ ได้ที่ ส านกัเลขานกุาร
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บริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง ทัง้นีจ้ะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอยา่ง
เสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส ่ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีระยะเวลาสอบสวนอยา่งเหมาะสม 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
เนื่องจากปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยงัไม่ได้

แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าการประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามแบบประเมิน  
ความเพียงพอของการควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการควบคมุภายในมาโดยตลอด จึงได้มีการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคมุภายในอยา่งตอ่เนื่อง โดยบริษัทฯ เลง็เห็นวา่ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกที่ส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้อนให้เห็นถึงการก ากบัดแูลที่ดีเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทกุฝ่าย
อยา่งเป็นธรรม ตลอดจนมีการติดตามควบคมุการด าเนินงานวา่สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยจาก
การท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้
อย่างสม ่าเสมอและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในให้การสนับสนุน เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายใน
องค์กรสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ สอดคล้องตาม
หลกัเกณฑ์การควบคุมภายในที่เหมาะสมภายใต้กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) 5 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การจัดองค์กรและสภาพแวดล้อม 
 บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรอยา่งเหมาะสม โดยมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  

ตามลักษณะงานไว้อย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม ตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้มีการก าหนดเป้าหมายและน าดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานมาใช้   
เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร ทัง้ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรให้สง่เสริมและสนบัสนุนการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นปัจจยัที่ส าคญัตอ่ความส าเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว 

2) การประเมินความเสี่ยง  
 บริษัทฯ มีการประเมินความเสีย่งตา่งๆ ทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง   

จากอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ ความเสี่ยงจากการเกิด    
อบุตัิเหตุภายในโรงงาน เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการป้องกัน รองรับ หรือแก้ไข ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้       
จากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัดงักลา่วได้อยา่งทนัทว่งที  บริษัทฯ จึงได้มีการก าหนดนโยบายในการบริหารความเสีย่ง  
ให้เ ป็นไปตามลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมทัง้มีมาตรการในการติดตาม 
ผลการปฏิบตัิงาน เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้อยา่งสม ่าเสมอ 
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3) การควบคุมการปฏิบัติงาน  
บริษัทฯ ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และระดบัการอนมุตัิของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจน รวมทัง้  

ได้ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร และหน้าที่และความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละหน่วยงานไว้
อยา่งเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ ได้สือ่สารให้บคุลากรของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางดงักลา่ว  
เพื่อให้พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการทบทวนถึงความเหมาะสม 
เพื่อให้แนใ่จได้วา่ ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และระดบัการอนมุตัิที่ทางบริษัทฯ ก าหนดไว้ยงัคงสามารถควบคมุและก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารได้อยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ ท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้ได้จดัท าคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของทกุฝ่าย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้อ้างอิงในการดแูล ควบคมุ และติดต่อประสานงานระหว่างกนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคง
ด าเนินการรักษามาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งมุ่งเน้นในเร่ืองของการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงบริษัทฯ ได้น าระบบ ISO 14001 มาใช้ในการจดัการด้านสิง่แวดล้อม เพื่อรักษาประโยชน์ให้กบัสงัคมและชุมชน
บริเวณโดยรอบ และระบบ OHSAS 18001 และ TIS 18001 ในการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้กบั
พนกังานและโรงงาน อีกทัง้บริษัทฯยงัได้ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับแผนกบญัชีและ
การเงิน เพื่อให้สามารถรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน ทนัเวลา และเพียงพอต่อฝ่ายบริหารที่
เก่ียวข้อง 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทฯ วางแผนและพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการติดต่อสื่อสารกนัภายในและภายนอกองค์กร 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ เพื่อท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ  
เป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างทนัท่วงที  
รวมทัง้ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี ้ บริษัทฯมีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล 
และการก าหนดแผนส ารองฉกุเฉินท่ีมีประสทิธิภาพ ส าหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณะที่มี
อบุตัิภยัร้ายแรงจนระบบไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ส าหรับในส่วนของข้อมลูทางด้านบญัชีนัน้ บริษัทฯ มีการบนัทกึบญัชี
อยา่งสม ่าเสมอตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และมีการจดัเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องอยา่งเป็นระบบ ซึง่ท าให้
บริษัทฯ สามารถน าเสนอเอกสารให้แก่คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ภายในเวลาอนัเหมาะสม เพื่อให้ทกุ
ฝ่ายมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสนิใจด าเนินการใดๆ 

5) ระบบการติดตามผลและรายงาน 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ

การควบคมุภายในของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ มีการจดัสง่รายงานผลการตรวจสอบให้แก่กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ฝ่ายบริหารเป็นประจ าทกุเดือนให้ทราบถึง วตัถปุระสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีปฏิบตัิ งาน ผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบ รวมทัง้ประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและการควบคุม ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบตัิได้ ที่ผู้บริหารควรทราบ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถพฒันา
กระบวนการบริหารความเสีย่ง การควบคมุ และการก ากับดแูล ให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล ยิ่งขึน้  

ทัง้นี ้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในที่กล่าวมาในข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบั  
ที่จดัการได้และยอมรับได้ สามารถก ากบัดแูลและติดตามการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส เพื่อปกป้อง
ทรัพย์สนิและผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  
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รายการระหว่างกัน 

 
รายการระหว่างกัน 
 กลุ่มบริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่ เ ก่ียวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่มีนยัส าคญัที่เกิดขึน้ในปี 2555 และปี 2556 ที่ผา่นมา โดยได้แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือ
สิน้สดุ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดงัรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ข้อ 7 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ทัง้นี ้บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนันัน้ ได้แก่ บคุคลหรือกิจการต่างๆ ที่มี
ความเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั มีกรรมการร่วมกนั มีผู้บริหารร่วมกนั หรือมีผู้
มีอ านาจควบคมุร่วมกนั 
 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าท ารายการระหว่างกันที่เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติและมี
เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป โดยใช้ราคาที่สามารถอ้างอิงได้กบัราคายตุิธรรมหรือราคาตลาด เสมือนการเข้าท ารายการกบั
บคุคลภายนอก และในกรณีที่รายการระหวา่งกนัเก่ียวข้องกบัหลกัเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัอื่นใด กลุม่บริษัทฯ 
จะด าเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การเข้าท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะเป็นไปอยา่ง
ถกูต้อง เช่น การจดัให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจาก
ภายนอก การขออนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการเข้าท ารายการดงักลา่ว แล้วแต่
กรณี เป็นต้น โดยบคุคลที่มีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงอนมุตัิเพื่อเข้าท ารายการดงักลา่ว ซึ่งในสว่นนีก้ลุม่บริษัทฯ 
ได้เปิดเผยรายการระหวา่งกนัโดยครบถ้วนตามสาระส าคญัตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน กลต. แล้ว 

มาตรการในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  
รายการะหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ของกลุม่บริษัทฯ เป็นรายการที่จ าเป็นและเกิดประโยชน์แก่กลุม่บริษัทฯ โดยกลุม่

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบงัคบัของกลุม่บริษัทฯ และเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป ทัง้นี ้ก่อนที่จะท ารายการ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและเหมาะสม ในการเข้าท า
รายการ รวมถึงความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ โดยให้มีเง่ือนไขเป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ปกติ โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนมุตัิการเข้าท ารายการ ในกรณีที่คณะกรรมบริษัทไมม่ีความเช่ียวชาญในรายการระหวา่งกนันัน้ๆ กลุม่บริษัทฯ จะจดั
ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระจากภายนอก อาทิเช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน เป็น
ต้น ให้เข้ามาเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึน้ พร้อมจัดท ารายงาน เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

 
นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกันและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งกนัให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่เป็นปกติธุรกิจ มีความโปร่งใส 
ซึ่งการคิดอตัราผลตอบแทนรายการระหว่างกนัจะเป็นไปตามราคาตลาด  ราคาประเมิน หรือราคาที่ตกลงกนัตาม
สญัญาระหว่างกลุม่บริษัทฯ กบักิจการที่เก่ียวข้องกนั ในกรณีไม่มีราคาตลาดรองรับ  ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีแนวโน้มใน
การท ารายการระหว่างกนัในอนาคตตามความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลส าหรับการด าเนินธุรกิจปกติ  โดยการ
ด าเนินการดงักลา่วจะเป็นไปตามเง่ือนไขอนัเป็นปกติธุรกิจ โดยจะถือปฏิบตัิตามนโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั
ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 
ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
รายงานการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวด

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2556 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัท า
และน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึง่สามารถสรุปความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ ดงันี  ้

 
งบการเงนิ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชี 
งบตรวจสอบ
ส า ห รั บ ง ว ด
บญัชีปี 2554 

คณุ สพุรรณี ตริยานนัทกลุ 
เลขทะเบียน 4498 

บริษัท ส านักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จ ากดั 

ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2554 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ไป 

งบตรวจสอบ
ส า ห รั บ ง ว ด
บญัชีปี 2555 

คณุ สพุรรณี ตริยานนัทกลุ 
เลขทะเบียน 4498 

บริษัท ส านักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จ ากดั 

ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2555 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบตรวจสอบ
ส า ห รั บ ง ว ด
บญัชีปี 2556 

คณุ สพุรรณี ตริยานนัทกลุ 
เลขทะเบียน 4498 

บ ริ ษั ท  ส า นัก ง าน  อี ว าย 
จ า กั ด ( เ ดิ ม ช่ื อ  บ ริ ษั ท 
ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 
จ ากดั) 

ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีในปี  2554 ปี 2555 และปี 2556 
เนื่องจากได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในการ
จดัท าและน าเสนองบการเงิน ซึง่สรุปสาระส าคญัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีได้ดงันี ้ 

ปี 2554  

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังำน: บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกล่าวในปี 2554 และรับรู้หนีส้ินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีปรับย้อนหลงัเสมือนว่าได้บันทึกค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันีม้าโดยตลอด ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีนีแ้สดง
เป็นรายการแยกตา่งหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ปี 2555  

มำตรฐำนกำรบญัชีระหว่ำงประเทศ ฉบบัที ่41 เร่ือง เกษตรกรรม: บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจสง่เสริมการปลกูต้น
กระดาษแก่เกษตรกรได้น ามาตรฐานการบญัชีฉบบันีใ้นประเด็นเก่ียวกบัสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษมาถือปฏิบตัิก่อนมี
ผลบงัคบัใช้ในประเทศไทย บริษัทร่วมได้ปรับย้อนหลงังบการเงินเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าได้รับรู้มลูค่าของต้นกระดาษ
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหกัประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเก่ียว มาโดยตลอด ดงันัน้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการเปรียบเทียบ 
บริษัทฯ จึงได้ปรับย้อนหลงังบการเงินรวมเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหลงัการปรับปรุงรายการ
ดงักลา่ว โดยผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สว่นของผู้ ถือหุ้น  

ปี 2556 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่12 เร่ือง ภำษีเงินได:้  ก าหนดวิธีการบญัชีส าหรับผลแตกตา่งระหวา่งมลูคา่บญัชีของ
สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินนัน้ โดยผลต่างชัว่คราวอาจ
จดัเป็นประเภท หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี หมายถึง จ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผล
แตกตา่งชัว่คราวที่ต้องเสยีภาษี หรือ สินทรพัย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี หมายถึง จ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการสามารถขอ
คืนได้ในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี หรือขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไป หรือเครดิตภาษีที่ยงั
ไมไ่ด้ใช้ยกไป โดยมีจดุมุง่หมายให้ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบการเงินสอดคล้องกบัอตัราภาษีเงินได้ตามจริง และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ดงันัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีในปี 2556 และปรับย้อนหลงังบ
การเงินในปี 2555 แสดงเปรียบเทียบไว้ โดยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงเป็นรายการแยก
ตา่งหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

รายการ หน่วย 
ม.ค. - ธ.ค. 
2556 2555 2554* 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

      
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.29 0.81 0.78 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.18 0.57 0.48 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.33 0.66 0.25 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 7.47 7.84 10.74 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 48.17 45.93 33.52 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 10.28 10.24 8.58 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 35.03 35.17 41.94 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 8.93 8.31 10.70 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 40.31 43.30 33.66 
Cash Cycle วนั 42.89 37.80 41.81 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร   

   
อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 26.04 23.26 18.77 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 20.05 18.80 14.27 
อตัราก าไรสทุธิ  ร้อยละ 11.77 10.86 7.34 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 12.21 12.62 7.79 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   

   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม ร้อยละ 5.64 5.18 3.53 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ 14.39 13.66 10.78 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 0.48 0.48 0.48 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ   

   
อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 2.01 1.72 1.19 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 4.20 4.50 3.25 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เกณฑ์เงินสด) เทา่ 0.13 0.167 0.09 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 142.35 218.11 29.82 
หมายเหต:ุ   * อตัราสว่นทางการเงินข้างต้นมีการอ้างอิงกับตวัเลขในงบการเงินปี 2553 ที่ยงัไม่ได้ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 
บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) 

แบบกังหันไอน า้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อสนบัสนนุการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯมีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที่ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว จ านวน
รวมทัง้สิน้ 8 โรง โดยมีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 493.15 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ที่ด าเนินการผลิตไอน า้ มี
จ านวนรวมทัง้สิน้ 9 โรง มีก าลงัผลิตไอน า้รวม 1,180.00 ตนัต่อชัว่โมง ได้แก่ โรงไฟฟ้า PP7 และ PP8 ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทฯ โรงไฟฟ้า PP2 ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NPP2 โรงไฟฟ้า PP3 และ PP4 ซึ่งอยู่ภายใต้
การบริหารจดัการของ NPP3 โรงไฟฟ้า PP5 และ PP6 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP5 และโรงไฟฟ้า PP11 ซึ่ง
อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NPP11 และส าหรับโรงไฟฟ้า PP5A ที่ด าเนินการโดย NPP5A ขณะนีด้ าเนินการผลิตใน
สว่นของไอน า้เท่านัน้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 บริษัทฯ จะเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้ากงัหนัลม ก าลงั
การผลิตขนาด 9.90 เมกะวตัต์ และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 PP 5A จะเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้า ก าลงัการผลิตขนาด 
98.00 เมกะวตัต์ และคาดว่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 NPS PP 9 จะสามารถด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า PP9 ก าลงั
การผลติขนาด 125.00 เมกะวตัต์ได้แล้วเสร็จ 

 
ในปี 2556 ที่ผา่นมา กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,921.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ซึง่มีจ านวน 11,999.94 

ล้านบาท ในอตัราร้อยละ 7.68 และมีก าไรสทุธิจ านวน 1,521.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 215.54 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.51 จากปี 2555 ในภาพรวมกลุม่บริษัทฯ มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจยัส าคญัมาจาก
การปรับเพิ่มขึน้ของอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ (Ft) ทัง้นี ้อตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ (Ft) จะปรับขึน้หรือลดลง ทกุ ๆ 4 
เดือน ซึง่ในเดือนมิถนุายน 2555 มีการปรับเพิ่มจาก 0 สตางค์ต่อหน่วยเป็น 30 สตางค์ต่อหน่วย ในเดือนกนัยายน 2555 
ปรับเพิ่มขึน้เป็น 48 สตางค์ตอ่หนว่ย ในเดือนมกราคม ปี 2556 ปรับเพิ่มขึน้เป็น 52 สตางค์ตอ่หนว่ย ในเดือนพฤษภาคม ปี 
2556 ปรับลดลงเป็น 47 สตางค์ตอ่หนว่ย และในเดือนกนัยายน 2556 ปรับเพิ่มขึน้เป็น 54 สตางค์ต่อหน่วย จึงท าให้ราคา
ขายไฟฟ้าในกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมปรับตวัสงูขึน้ ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของราคาก๊าซธรรมชาติซึง่เป็นตวัแปรในสตูรการ
ค านวณอตัราค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  รวมทัง้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาครัฐ
และเอกชนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีการขยายการลงทนุที่สนบัสนนุการเพิ่มขึน้ของรายได้ ทัง้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
ไอน า้ ธุรกิจจ าหนา่ยน า้ดิบและน า้เพื่อการอตุสาหกรรม ธุรกิจผลติเอทานอล ธุรกิจให้บริการขนสง่ทางทะเล ธุรกิจด้านวิจยั
และพฒันา และธุรกิจสง่เสริมการปลกูต้นพลงังาน เป็นต้น ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ตาม
รายละเอียดได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

 
รายได้ 
รายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ เป็นหลกั นอกจากนัน้มีรายได้

จากการขายน า้มนัร าข้าว รายได้จากการขายเอทานอล และรายได้ค่าบริการ ได้แก่ รายได้จากการท าวิจัยและพฒันา 
รายได้จากการให้บริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล และรายได้จากการให้เช่าเรือขนสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง
ภายในกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบ่งตามผลิตภณัฑ์และบริการในช่วงระหว่างปี 2554 - 2556   
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

แหล่งที่มาของรายได้ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2554 ปี 2555        
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ 10,022.26 89.32 11,022.18 91.85 11,649.83 90.16 
รายได้จากการขายน า้มนัร าข้าว 718.64 6.4 473.04 3.94 386.36 2.99 
รายได้คา่บริการ(1) 391.22 3.49 365.22 3.04 462.02 3.58 
รายได้จากการขายเอทานอล - - - - 321.64 2.49 
รายได้อื่น(2) 88.68 0.79 139.5 1.16 101.71 0.69 

รายได้รวม 11,220.80 100.00 11,999.94 100.00 12,921.56 100.00 
หมายเหต:ุ (1) รายได้ค่าบริการ คือ รายได้จากการท าวิจยัและพฒันา รายได้จากการให้บริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล และรายได้จาก

การให้เชา่เรือขนสง่สินค้า 
  (2) รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน เงินปันผลรับ ดอกเบีย้รับ โอนกลบัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของที่ดิน และอ่ืนๆ 

 
โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามลกูค้าในช่วงระหวา่งปี 2554 – 2556 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายชื่อลูกค้า 

งบการเงนิรวม 

ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กฟผ. 4,049.90 36.09 3,612.71 30.11 5,078.99 39.31 
AA 3,040.87 27.10 2,683.08 22.36 2,307.32 17.86 
ลกูค้าอตุสาหกรรม(1) 3,200.85 28.53 5,018.87 41.82 4,485.54 34.71 
อื่นๆ(2) 929.17 8.28 685.27 5.71 1,049.71 8.12 

รวม 11,220.80 100.00 11,999.94 100.00 12,921.56 100.00 
หมายเหต:ุ (1) ลกูค้าอตุสาหกรรม ประกอบไปด้วย บริษัทจากภายนอก และบริษัทที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ภายในเขตอตุสาหกรรม 304    

    จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขต อตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 (2)  อ่ืนๆ คือ ลกูค้าที่อยูน่อกเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที่ 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

 
จากโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ข้างต้น กลุม่บริษัทฯ มีกลุม่ลกูค้าหลกัแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กฟผ. 

AA กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมและ ลกูค้าอื่น โดยกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมประกอบด้วย บริษัทจากภายนอกและบริษัทที่เก่ียว
โยงกนั ซึ่งตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุและเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัฉะเชิงเทรา สว่นลกูค้าอื่น 
ประกอบด้วย ลกูค้าที่อยู่นอกเขตอตุสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรีและเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่ง
สดัสว่นรายได้จาก กฟผ. ต่อรายได้รวม มีสดัสว่นใกล้เคียงกับกลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรม โดยในงวดสิน้ปี 2556  งวดสิน้ปี 
2555 และงวดสิน้ปี 2554 รายได้ของกลุม่บริษัทฯ ที่ได้จาก กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 39.31  ร้อยละ 30.11 และร้อยละ 36.09 
ตามล าดบั สว่นกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 34.71 ร้อยละ 41.82 และร้อยละ 28.53 ตามล าดบั และ
ในสว่นของ AA มีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 17.86 ร้อยละ 22.36 และร้อยละ 27.10 ตามล าดบั สว่นรายได้จากลกูค้า
อื่นคิดเป็นร้อยละ 8.12 ร้อยละ 5.71 และร้อยละ 8.28 ตามล าดบั ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่า กลุม่บริษัทฯ มีการกระจาย
รายได้ โดยไมพ่ึง่พิงลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึง่เพียงกลุม่เดียว  

1) รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ ของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มี
จ านวนทัง้สิน้ 10,022.26 ล้านบาท และเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 11,022.18 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็นอตัราการเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 9.97 ซึง่เป็นผลมาจากราคาขายไฟฟ้าและไอน า้ที่เพิ่มขึน้ เนื่องมาจากราคาตลาดของเชือ้เพลิงที่ใช้อ้างอิงในการ
ก าหนดราคาขายไฟฟ้าและไอน า้ที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน า้ระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทฯและลกูค้าปรับตวั
สงูขึน้ รวมถึงการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ (Ft) ซึ่งในเดือนมิถนุายน 2555 มีการปรับเพิ่มจาก 0 สตางค์ต่อหน่วย
เป็น 30 สตางค์ต่อหน่วย และในเดือนกนัยายน 2555 ปรับเพิ่มขึน้เป็น 48 สตางค์ต่อหน่วย จึงท าให้ราคาขายไฟฟ้าใน
กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมปรับตวัสงูขึน้ ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของราคาก๊าซธรรมชาติและน า้มนัเตาซึ่งเป็นตวัแปรในสตูร
การค านวณอัตราค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทัง้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั เป็นผลจากการฟืน้ตวัจากวิกฤตการณ์น า้ท่วมครัง้ใหญ่ในปี 2554 โดยจะเห็น
ได้จากรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ให้กบักลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมและอื่นๆ ในปี 2555 มีอตัราการเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 38.11 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

สว่นรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ ในปี 2556 เมื่อเทียบกบัของปี 2555 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกนั โดยปี 2556 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ จ านวน 11,649.83  ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้
จากปี 2555 จ านวน 627.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 5.69 ซึ่งปัจจยัสนบัสนนุการเติบโตของรายได้
สว่นนีใ้นปี 2556 เป็นผลต่อเนื่องมาจากปี 2555ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี รายได้จาก
การขายไฟฟ้าและไอน า้ ใน ปี 2556 มีอตัราการเติบโตน้อยกว่าในช่วงปี 2555 เนื่องจากโรงไฟฟ้าบางแห่งมีการหยดุเพื่อ
ซอ่มบ ารุงและซอ่มระบบสายพานล าเลียงเชือ้เพลิง และเนื่องจากค่าไฟมีการปรับลดลงเล็กน้อยช่วงกลางปี และขยบัขึน้
อีกครัง้ช่วงปลายปี โดยในเดือนมกราคม ปี 2556 ปรับเพิ่มขึน้เป็น 52 สตางค์ต่อหน่วย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 ปรับ
ลดลงเป็น 47 สตางค์ตอ่หนว่ย และในเดือนกนัยายน 2556 ปรับเพิ่มขึน้เป็น 54 สตางค์ต่อหน่วย ทัง้นี ้อตัราค่าไฟฟ้าโดย
อตัโนมตัิ (Ft) จะปรับขึน้หรือลดลงทกุ ๆ 4 เดือน นอกจากนี ้ในปี 2556 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไอน า้เพิ่มขึน้ 
เนื่องจาก PP5A ได้เร่ิมผลติและจ าหนา่ยไอน า้ให้ลกูค้าแทน PP7&8 ท าให้ยอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ด้วย 

2) รายได้จากการขายน า้มนัร าข้าวมาจากกิจการผลิตน า้มนัร าดิบและร าสกดัของ SNB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
กลุ่มบริษัทฯ ซือ้กิจการมาเมื่อปี 2554 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภาพของธุรกิจดงักล่าวในอนาคต และ
แนวโน้มความต้องการของผลติภณัฑ์น า้มนัร าข้าวในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์และอตุสาหกรรมอปุโภคบริโภค อย่างไรก็ดี 
ในช่วงปี 2555 รายได้จากการขายน า้มนัร าข้าวลดลงอย่างมีนยัส าคญั โดยลดลงจาก 718.64 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 
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473.04 ล้านบาท ในปี 2555 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.18 เนื่องจากปัญหาอทุกภยัที่เกิดขึน้ในปลายปี 2554 ท าให้
ปริมาณวตัถดุิบในตลาดลดลง และมีราคาเพิ่มสงูขึน้ SNB จึงผลิตน า้มนัร าข้าวเพื่อจ าหน่ายลดลง รวมทัง้นโยบายของ
รัฐบาลในการจ าน าข้าว ท าให้เกษตรกรชะลอการสข้ีาว ซึง่สง่ผลตอ่ต้นทนุร าข้าวที่สงูขึน้ 

ในสว่นของปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายน า้มนัร าข้าว จ านวน 386.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มี
รายได้จากน า้มนัร าข้าวจ านวน 473.04 ล้านบาท เป็นจ านวนร้อยละ 18.32หรือมีอตัราการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 18.32 ซึ่ง
ยงัคงได้รับผลกระทบจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีตอ่เนื่องมาจากปี 2555 

3) รายได้จากค่าบริการมาจากการท าวิจยัและพฒันาการให้บริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล และการให้
เช่าเรือขนสนิค้า เป็นต้น ซึง่ในปี 2555 เทียบกบัปี 2554 รายได้จากคา่บริการลดลงเลก็น้อยจาก 391.22 ล้านบาท มาเป็น
จ านวน 365.22 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.65 ทัง้นี ้สาเหตหุลกั รายได้ค่าบริการทุ่นขน
ถ่ายสินค้ากลางทะเล มีลกูค้าภายนอกลดลง เนื่องจากครบก าหนดสญัญา อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างจดัหา
ลกูค้าภายนอกรายใหมเ่พิ่มขึน้ โดยคาดวา่จะมีรายได้คา่บริการทุ่นขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึน้ในอนาคต รวมทัง้รายได้จากการ
ท าวิจยัและพฒันามีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้จากการให้บริการแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องและภายในกลุม่บริษัทฯ 

ส าหรับรายได้จากคา่บริการของปี 2556 มีการเพิ่มขึน้จากปี 2555 โดยรายได้จากค่าบริการเพิ่มขึน้จาก 365.22 
ล้านบาท ในปี 2555 มาเป็นจ านวน 462.02 ล้านบาท ในปี 2556 หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 26.50 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากการให้บริการด้านการขนสง่ 

4) รายได้จากการขายเอทานอล กลุม่บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการผลิตเอทานอลในปี 2556 โดยในปี 2556 ซึ่งเป็น
ปีแรกของการด าเนินกิจการ กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเอทานอลจ านวน 321.64 ล้านบาท 

5) รายได้อื่น ประกอบด้วย ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น เงินปันผลรับ ดอกเบีย้รับ ค่าบริการรับ รายได้อื่น และ
โอนกลบัค่าเผ่ือการด้อยค่าของที่ดิน โดยในปี 2555 เทียบกบัปี 2554 พบว่าในปี 2555 รายได้อื่นเพิ่มขึน้จ านวน 50.83 
ล้านบาท จากปี 2554 อยู่ที่ 88.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 139.50 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 
57.33 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งมาจากการน าเข้าถ่านหิน เคร่ืองจักร และอะไหล่จาก
ตา่งประเทศ ซึง่เป็นการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายวตัถดุิบให้แก่กิจการที่
เก่ียวข้องเพิ่มขึน้  

เมื่อเปรียบรายได้อื่นของปี 2556 กับของปี 2555 รายได้อื่นลดลงจาก 139.50 ล้านบาท จากปี 2555 เป็น 
101.71 ล้านบาท ในปี 2556 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในปี 2556 อตัราแลกเปลี่ยนมีอ่อนค่าลง กลุม่บริษัทฯ จึงไม่มีก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น 

ในภาพรวมของกลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2555 จ านวน 11,999.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 779.14 ล้าน
บาท จากปี 2554 ซึง่มีรายได้รวมอยูท่ี่ 11,220.80 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 6.94 ส าหรับปี 2556 เทียบกบั
ปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึน้จ านวน 921.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.68 เป็นจ านวนเงิน 12,921.56 ล้านบาท 
ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายได้ มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น 
โดยเฉพาะปี 2556 ที่กลุม่บริษัทฯ เร่ิมมีรายได้จากการขายเอทานอล 

 
ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขายและบริการของกลุม่บริษัทฯ ประกอบไปด้วย ต้นทนุขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ ต้นทนุขายน า้มนัร าข้าว 

ต้นทนุคา่บริการ และต้นทนุขายเอทานอล ซึง่ต้นทนุขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เป็นต้นทนุท่ีมีสดัสว่นสงูที่สดุ ประมาณร้อยละ 
85 เมื่อเทียบกบัต้นทนุอื่นๆ โดยต้นทนุขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ มีสว่นประกอบหลกั ได้แก่ ต้นทนุค่าเชือ้เพลิง ค่าบริการ     
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ซ่อมบ ารุง และค่าบริการขนถ่ายสินค้าหรือวตัถุดิบ ในส่วนของต้นทุนขายน า้มนัร าข้าวมีส่วนประกอบหลกั คือ ต้นทุน
วตัถดุิบน า้มนัร าข้าวดิบและร าข้าวขาว ส าหรับต้นทนุคา่บริการมีสว่นประกอบหลกัเป็นคา่แรง และต้นทนุขายเอทานอล มี
สว่นประกอบหลกัเป็น ต้นทนุวตัถดุิบ เช่น มนัเส้น แป้งหมาด แป้งแห้ง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดโครงสร้างต้นทนุ ดงันี ้

 
รายการ งบการเงนิรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุจากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ 8,162.48 90.00 8,392.32 92.00 8,472.14 89.35 
ต้นทนุจากการขายน า้มนัร าข้าว 685.57 8.00 473.04 5.00 388.57 4.10 
ต้นทนุคา่บริการ 194.47 2.00 236.39 3.00 268.94 2.84 
ต้นทนุจากการขายเอทานอล - - - - 351.79 3.71 

รวมต้นทุนขายและบริการ 9,042.52 100.00 9,101.75 100.00 9,481.44 100.00 

 
ในปี 2554 และปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการ รวมทัง้สิน้ 9,042.52 ล้านบาท และ 9,101.75 

ล้านบาท ตามล าดบั หรือเพิ่มขึน้จ านวน 59.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 เป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้
และราคาวตัถุดิบเชือ้เพลิงเป็นหลกั ส าหรับปี 2556 เทียบกับปี 2555 ต้นทุนการขายและบริการเพิ่มขึน้จากปี 2555 
จ านวน 379.69 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 9,481.44 ล้านบาท หรือมีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.17 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจาก
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้เนื่องจากการเร่ิมด าเนินการผลิตไอน า้เชิงพาณิชย์ของ  PP5A จึงท าให้ต้นทนุเชือ้เพลิงวตัถดุิบ
เพิ่มขึน้ตามปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ และในปี 2556 กลุม่บริษัทฯ ได้เร่ิมผลิตเอทานอล ท าให้มีต้นทนุจากการขายเอทา
นอลเพิ่มจ านวน 351.79 ล้านบาท 

 
ก าไรขัน้ต้น 
จากรายได้และต้นทนุขายและบริการของกลุม่บริษัทฯ ดงักลา่วข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลุม่บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นใน

ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 ตามล าดบัดงันี ้จ านวน 2,178.28 ล้านบาท 2,898.19 ล้านบาท และ 3,440.12 ล้านบาท 
โดยในปี 2555 เทียบกบัปี 2554 มีอตัราการเติบโตของก าไรขัน้ต้นร้อยละ 33.05 และ ปี 2556 เทียบกบัปี 2555 มีอตัรา
การเติบโตร้อยละ 18.70 ซึง่อตัราการเติบโตดงักลา่วเป็นผลมาจากการปรับตวัสงูขึน้โดยเฉลีย่ของราคาการขายไฟฟ้าและ
การบริหารเชือ้เพลงิอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะในด้านต้นทนุและการจดัหาเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าและไอน า้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัทฯ มาจากคา่ใช้จ่ายในการขายน า้มนัร าข้าวเป็นหลกั ซึง่ปรับตวัลดลงตอ่เนื่อง

มาตลอด โดยในปี 2554 และปี 2555 มีจ านวน 12.67 ล้านบาท และ 10.54 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราลดลงร้อยละ 
16.81  ซึง่เป็นผลมาจากการชะลอการผลติและจ าหนา่ยน า้มนัร าข้าว เนื่องจากต้นทนุวตัถดุิบที่มีความผนัผวนและต้นทนุ
เชือ้เพลิงที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสง่ผลต่อเนื่องมาในปี 2556 ด้วย โดยในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงโดยมี
จ านวนอยูท่ี่ 10.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 1.05 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ค่าตอบแทนผู้ บริหาร เงินเดือนพนักงาน ค่าเบีย้ประกันภัย ค่า
สาธารณปูโภค คา่ที่ปรึกษากฎหมาย คา่ผู้สอบบญัชี คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานเพื่อการประมลูโครงการโรงไฟฟ้าเป็นต้น 
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โดยในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 มีจ านวน 528.31 ล้านบาท 670.66 ล้านบาท และ 845.74 ล้านบาท ตามล าดบั 
โดยในปี 2555 เทียบกบัปี 2554 มีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.94 และ ในปี 2556 เทียบกบัปี 2555 มีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 
26.11 สบืเนื่องมาจากปี 2556 กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ 
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง ประกาศเชิญชวนการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (Independent Power Producer - IPP) ซึง่การด าเนินการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าดงักลา่วนัน้ ได้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
หลกั อาทิ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ (Feasibility Study) ค่าธรรมเนียมในการยื่น
ข้อเสนอขายไฟฟ้า ค่าบริการของที่ปรึกษาด้านการเงิน เทคนิค และกฎหมาย ประกอบกบัมีค่าใช้จ่ายช่วงหยุดการผลิต
ของโรงงานเอทานอลในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ในสว่นคา่แรง คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ได้จดัประเภทเป็นคา่ใช้จ่ายบริหารทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบกบัรายได้รวมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.82 ร้อยละ 5.68 และ ร้อยละ 
6.63 ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 ตามล าดบั 

 
ก าไรจากการด าเนินงาน และก าไรสุทธิ 

 ในปี 2555 และปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 2,217.00 ล้านบาท และ 1,621.54 
ล้านบาท ตามล าดบั หรือเพิ่มขึน้จ านวน 595.46 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 36.72 และส าหรับปี 2556 
เทียบกบัปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 2,563.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 346.62 ล้าน
บาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 15.63 

ส าหรับก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2555 มีจ านวน 1,305.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 823.98 
ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 481.93 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตของก าไรสทุธิร้อยละ 58.49 และส าหรับปี 2556 
เทียบกบัปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 1,521.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 215.54 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
การเติบโตร้อยละ 16.51   

ทัง้นี ้สาเหตหุลกัของการเติบโตของก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสทุธิ เป็นผลมาจากอตัราการเพิ่มขึน้ของ
รายได้จากการขายไฟฟ้าไอน า้ และน า้เพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีสงูกวา่ต้นทนุจากการขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ คอ่นข้างมาก โดย
รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2556 เพิ่มขึน้จากปี 2555 คิดเป็นอตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 
5.69 และ ในปี 2555 เพิ่มขึน้จากปี 2554 คิดเป็นอตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 9.98 ในขณะท่ีต้นทนุการจากการขายไฟฟ้า 
ไอน า้ และน า้ เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 0.95 ในปี 2556 เทียบกบัปี 2555 และมีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.82 ในปี 2555 เทียบ
กบัปี 2554 

 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
ทัง้สิน้ 27,935.12 ล้านบาท 25,982.28 ล้านบาท และ 24,314.20 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มี
สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2555 จ านวน 1,952.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.52 และสิน้ปี 2555 มีสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2554 จ านวน 1,668.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.86 ซึง่สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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รายการ 31 ธันวาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2555 
เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 31 ธันวาคม 

2556 
เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 2,977.70 3,448.33 470.63 15.81 3,391.78 (56.55) (1.64) 

สนิทรัพย์ไม ่
  หมนุเวียน 

 
21,336.50 

 
22,533.95 

 
1,197.45 

 
5.61 

 
24,543.35 

 
2,009.4 

 
8.92 

สินทรัพย์รวม 24,314.20 25,982.28 1,668.08 6.86 27,935.12 1,952.85 7.52 
 

1) ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวนทัง้สิน้ 3,391.78 ล้าน
บาท 3,448.33 ล้านบาท และ 2,977.70 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมอยูท่ี่ร้อยละ 
12.14 ร้อยละ 13.27 และร้อยละ 12.25 ตามล าดบั โดยเมื่อเปรียบเทียบงวดสิน้ปี 2556 กบังวดสิน้ปี 2555 
สนิทรัพย์หมนุเวียนมีจ านวนลดลง 56.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.64 เป็นผลมาจากรายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดมีการปรับตวัลดลงจาก 558.02 ล้านบาท ในปี 2555 เหลือ 358.61 ล้านบาท 
ในปี 2556 และไมป่รากฏรายการของเงินลงทนุชัว่คราว แต่ในปี 2555 บริษัทฯมีการลงทนุชัว่คราว จ านวน 
150.10 ล้านบาท  และรายรับจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นซึ่งมีกิจการที่เก่ียวข้องกันได้มีการปรับตวั
ลดลงจาก 570.18 ล้านบาท เหลอื 156.19  ล้านบาท ในปี 2556 
 
ณ สิน้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2554 สินทรัพย์หมนุเวียนมีจ านวนเพิ่มขึน้ 470.63 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 15.81 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นที่เพิ่มขึน้จากจ านวน 
1,285.57 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 1,740.70 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 35.40 
ซึง่มีรายการหลกัมาจากยอดลกูหนีก้ารค้า-กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นรายการช าระคา่ไฟฟ้า 
 

2) ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554  กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 
24,543.35 ล้านบาท 22,533.95 ล้านบาท และ 21,336.50 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเมื่อเปรียบเทียบสิน้ปี 
2556 กบัสิน้ปี 2555 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมีจ านวนเพิ่มขึน้ 2,009.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.92 
โดยสาเหตหุลกัมาจากที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ที่เพิ่มขึน้จ านวน 2,101.53 ล้านบาท ซึ่งมาจากการซือ้เรือ
ขนสง่สนิค้าของ NPS Cape และงานระหวา่งก่อสร้างของโรงไฟฟ้า และ ณ สิน้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 
2554 มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 1,197.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.61 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการเพิ่มขึน้ของงานระหวา่งก่อสร้างของโรงไฟฟ้าและโรงผลิต เอทานอล รวมทัง้อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 802.55 ล้านบาท จากจ านวน 41.10 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 843.65 ล้านบาท 
ในปี 2555 เนื่องจาก NPS IPP ได้ซือ้ที่ดินรอการพฒันาจากกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
บรูพาพลสั  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาที่ดินเพื่อเป็นพืน้ที่อตุสาหกรรมในอนาคต จ านวน 34.47 ล้าน
บาท และบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ที่ดินและอาคารส านักงานจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
บรูพาพลสัและบคุคลอื่น โดยมีราคาทนุที่ได้มา 770.73 ล้านบาท (รวมราคาซือ้ขายประมาณ 762.90 ล้าน
บาท และคา่ธรรมเนียมการโอนประมาณ 7.83 ล้านบาท) 

  
1) เงนิลงทุนชั่วคราว 
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ณ สิน้ปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีรายการเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จ านวน 150.10 ล้านบาท จากปี 2554 เนื่องจาก 

NPP2 และ NPP3 รับโอนกรรมสทิธ์ิตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟผ.จาก BPKPS และ บริษัท บี โปรเฟสชัน่นอล คอนซลั
แทนท์ จ ากดั (เดิมช่ือ TPS) ตามล าดบั ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั โดยต้องรับโอนหลกัทรัพย์พนัธบตัรรัฐบาลเพื่อใช้ใน
การค า้ประกนัตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว 

ณ สิน้ปี 2556 NPP2 และ NPP3 ได้ไถ่ถอนพนัธบตัรรัฐบาลที่ใช้ค า้ประกนัดงักลา่วส าหรับสว่นที่ครบก าหนด 
และขายพนัธบตัรรัฐบาลส่วนที่เหลือให้แก่สถาบนัการเงินและบริษัทหลกัทรัพย์ โดยได้น าหนงัสือค า้ประกนัซึ่งออกโดย
ธนาคารไปค า้ประกันการปฏิบัติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและค า้ประกันการใช้ไฟฟ้ากับกฟผ . แทนพันธบัตรรัฐบาล
ดงักลา่ว ท าให้ ณ สิน้ปี 2556 จึงไมม่ีรายการเงินลงทนุชัว่คราวปรากฎ 

 
2) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ณ สิน้ปี 2556 เทียบกบัสิน้ปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นรวมทัง้สิน้ 1,690.30  ล้านบาท 
ลดลงจ านวน 50.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.90 โดยมีสาเหตุมาจากการลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-กิจการที่
เก่ียวข้องกนัลดลงค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลจากการช าระเงินค่าไฟฟ้าและไอน า้ของเดือนธันวาคมของลกูค้ากลุ่ม AA ปี 
2556 ท าให้ไมม่ีรายการลกูหนีก้ารค้าของลกูค้ากลุม่นีป้รากฎ ทัง้นีใ้นปี 2555 เทียบกบัปี 2554 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น
เพิ่มขึน้จ านวน 455.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.40 เนื่องมาจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-กิจการที่ไม่เก่ียวข้อง
กนัเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 51.84 ในขณะที่ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง ในอตัราร้อยละ 10.79 
เนื่องจากการช าระหนีข้องบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซลัแทนท์ จ ากัด (เดิมช่ือ 
TPS) และบริษัท บีพีเค เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั 

 
ณ สิน้ปี 2555 และปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นรวมทัง้สิน้ 1,740.70 ล้านบาท และ 

1,285.57 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นทัง้หมดของกลุม่บริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น ลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ้ื่น-กิจการที่เก่ียวข้องกนั จ านวน 570.18 ล้านบาท และ 514.67 ล้านบาท และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-
กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั จ านวน 1,170.52 ล้านบาท และ 770.90 ล้านบาท ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้
อื่นของกลุม่บริษัทฯ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม ประกอบกบัราคาขายไฟฟ้าและไอน า้ของกลุม่
บริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ตามราคาตลาดของเชือ้เพลงิที่ใช้อ้างอิงในสตูรค านวณราคา รวมถึงการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ 
(Ft) ในปี 2555  

 
3) เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่เป็นเงินสว่นท่ีเหลอืจากใช้จ่ายเป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการ
ด าเนินกิจการปกติของกลุ่มบริษัทฯ ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้น าเงินที่เหลือในส่วนนีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการให้
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนักู้ยืมเพื่อน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นีม้กัเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือ
บริษัทท่ีเพิ่งเร่ิมด าเนินกิจการได้ไมน่าน จึงท าให้มีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบนัทางการเงินคอ่นข้างต ่า บริษัทฯ
จึงได้ให้ความช่วยเหลอืด้านการเงินกู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้อ้างอิงตามอตัรา
ดอกเบีย้ตามต้นทุนดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสงูสดุของผู้ ให้กู้ ยืม หรืออตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าธนาคารพาณิชย์ 12 เดือน
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั ได้แก่ บริษัท 
ไฟฟ้าชีวมวล จ ากดั จ านวน 63 ล้านบาท ในขณะท่ี วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุม่บริษัทฯ ไม่มียอดเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่
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กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุม่บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ KN ซึง่เป็นบริษัทร่วมจ านวน 25.00 ล้านบาท  

 
4) สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น วตัถุดิบส าหรับการผลิต ได้แก่ ถ่านหิน เชือ้เพลิงชีวมวล เป็นต้น 
สินค้าส าเร็จรูป เช่น น า้มนัร าข้าว มนัเส้น เป็นต้น และอะไหลแ่ละวสัดโุรงงาน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุม่บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 991.76 ล้านบาท 853.17 ล้านบาท และ 
925.00 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้สินค้าคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวนเพิ่มขึน้จากงวดสิน้ปี 2555 เป็น
จ านวน 138.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.24 เนื่องจาก E85 ได้เร่ิมเดินเคร่ืองผลิตเอทานอล ท าให้มีวตัถดุิบคงเหลอื
เพิ่มขึน้จากเอทานอล 95% รอกลัน่เป็นเอทานอล 99.5% และส าหรับงวดสิน้ปี 2555 มีจ านวนปรับลดลงเมื่อ เทียบกบัสิน้
ปี 2554 จ านวน 71.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.77 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหิน 
นอกจากนี ้ณ สิน้ปี 2555 มีการลดลงของปริมาณถ่านหินจ านวน 48.05 ล้านบาท สินค้าส าเร็จรูปประเภทมนัเส้นลดลง 
31.13 ล้านบาท และอะไหลแ่ละวสัดโุรงงานลดลง 28.21 ล้านบาท   

 
5) เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั เป็นรายการเงินฝากของบริษัทย่อยที่น ามาเป็นหลกัประกนั ประกอบด้วย
หลักประกันตามสัญญากู้ ยืมเงินระยะยาว หลักประกันการออกหนังสือค า้ประกันตามสัญญาซือ้ขายเคร่ืองจักร 
หลกัประกนัการออกหนงัสอืค า้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าไว้กบั กฟผ. หลกัประกนัการออกหนงัสือค า้ประกนัตาม
สญัญาขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการเป็นการค า้ประกันเพื่อ
สนบัสนนุการประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่ย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกันมีจ านวน 211.14 ล้านบาท 186.51 ล้านบาท และ 215.29 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

โดยที่ หลกัประกนัตามสญัญากู้ยืมเงินระยะยาวปรับเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง เป็น 156.00 ล้านบาท ในสิน้ปี 2556 จาก 
127.10 ล้านบาท ในสิน้ปี 2555 และจาก 45.73 ล้านบาท ในสิน้ปี 2554 คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.84 และ ร้อย
ละ 177.93 ตามล าดบั โดย ณ สิน้ปี 2556 หลกัประกนัการออกหนงัสือค า้ประกันตามสญัญาขอรับเงินสนบัสนุนจาก 
กองทนุเพื่อการสง่เสริมอนรัุกษ์พลงังาน เพิ่มขึน้เป็น 12 ล้านบาท จาก 6 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดย ณ สิน้ปี 2556 
บริษัทได้ท าหลกัประกนัการออกหนงัสือค า้ประกนัตามสญัญาซือ้ขายมนัเส้นกบัองค์การคลงัสินค้าเป็นจ านวน 10 ล้าน
บาท และ โดย ณ สิน้ปี 2556 หลกัประกนัการออกหนงัสือค า้ประกนัตามสญัญาซือ้ขายเคร่ืองจกัรมีจ านวน 31.90 ล้าน
บาท เท่ากับ ณ สิน้ปี 2555 แต่ลดลงค่อนข้างมากจากสิน้ปี 2554 ที่ 142.99 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 
77.69 

 
6) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดินรอการพัฒนา และที่ดินและอาคารส านักงานให้เช่า             
โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้จ านวน 802.55 ล้าน
บาท จาก 41.10 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 เป็นจ านวน 843.65 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 เนื่องจากในปี 2555 กลุม่บริษัทฯ 
ได้ซือ้ที่ดินรอการพฒันาเพิ่มเติม มลูคา่ 34.47 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาที่ดินเพื่อเป็นพืน้ท่ีอุตสาหกรรมใน
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อนาคต และได้เข้าซือ้ที่ดินและอาคารส านกังานให้เช่า ได้แก่ อาคาร Double A Book Tower จากกองทนุอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้องบรูพาพลสัและบคุคลอื่น โดยมีราคาทนุที่ได้มา 770.73 (รวมราคาซือ้ขายประมาณ 762.90 ล้านบาท 
และคา่ธรรมเนียมการโอนประมาณ 7.83 ล้านบาท) ล้านบาท เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการเป็นส านกังานของบริษัทฯ ใน
เขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ซึง่ได้ทยอยเข้าปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ใน  การใช้งาน โดยยงัคงพืน้ที่บางสว่นให้
เป็นพืน้ท่ีเช่าเชิงพาณิชย์ตามเดิม 

ส าหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุปรับลดลงจากสิน้ปี 2555 จ านวน 329.35 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.04 อยู่ที่ 514.30 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน NPS IPP ให้กบั
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ท าให้ที่ดินรอการพฒันาในสว่นของ NPS IPP ลดลง และการปรับปรุงพืน้ท่ีอาคารส านกังานพร้อมเข้า
ใช้งานในสว่นของบริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงโอนที่ดินและอาคารส านกังานที่ใช้งานภายในบริษัทฯ ไปเป็นที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ์ ด้วยมลูคา่ตามบญัชีที่ราคาทนุจ านวน 262 ล้านบาท และคา่เสือ่มราคาสะสมจ านวน 1 ล้านบาท 

 
7) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มลูคา่ของที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นมลูค่าตามราคาทนุ และมลูค่าของอาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตาม
ราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ที่ดิน 2) ส่วนปรับปรุงที่ดิน      
3) โรงไฟฟ้า อาคารและเคร่ืองจกัร 4) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 5) เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 6) ยานพาหนะ 
และ 7) สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้และก่อสร้าง โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์
เพิ่มขึน้จ านวน 1,200.47 ล้านบาท เป็นจ านวน 18,931.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มร้อยละ 6.77 เมื่อเทียบกบั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่มีจ านวน 17,730.61 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
และก่อสร้าง สบืเนื่องจากความคืบหน้าของงานก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ  เช่น โครงการโรงไฟฟ้า 5A โครงการ
โรงไฟฟ้า 9 โครงการโรงแยกคลอไรด์และโพแทสเซียมจากขีเ้ถ้าขาว (Ash Leaching Plant) และโรงผลติเอทานอล เป็นต้น 
รวมถึงการเพิ่มขึน้ของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ และยานพาหนะ ซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงินของ
กลุม่บริษัทฯ  

เมื่อเปรียบเทียบสิน้ปี 2556 กบัสิน้ปี 2555 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีจ านวนเพิ่มขึน้ 2,101.53 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 11.10 โดย ณ สิน้ปี 2556 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีจ านวน 21,032.60 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจาก
การจดัซือ้เรือขนสง่ถ่านหินของ NPS Cape และ งานระหวา่งก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า อาคารและเคร่ืองจกัร 

 
8) สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 

สทิธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน เป็นการเข้าลงทนุในกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ
ใช้เป็นแหลง่เชือ้เพลงิในการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ โดยเมื่อวนัที่ 8 มิถนุายน 2554 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุ
ใน PT Utami ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนญุาตในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ท าสญัญา
โอนสิทธิและภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้หุ้นซึ่งท าไว้เดิมระหว่างผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทดงักล่าว กับ PT Advance and 
Marketing Service ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั โดยมีมลูค่าการลงทนุตามสญัญา 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
ประมาณ 395.57 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ใน PT Utami ซึ่งได้กลายมาเป็น
บริษัทย่อย ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ จะทยอยตดัจ าหน่ายค่าสิทธิดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายสุิทธิในการประกอบกิจการ
เหมืองถ่านหิน ด้วยวิธีการตดัจ าหนา่ยตามวิธีจ านวนผลผลิตในการตดัจ าหน่ายค่าสิทธิดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายในสว่นของ
ก าไรหรือขาดทนุ โดยจะเร่ิมตดัจ าหนา่ยเมื่อบริษัทยอ่ยดงักลา่วเปิดด าเนินการกิจการเหมืองถ่านหิน 
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9) เงนิมัดจ าจ่ายเพื่อซือ้ที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
โดยเป็นเงินมดัจ าจ่ายเพื่อซือ้ที่ดินแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัดงันี ้

 บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากดั และ บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จ ากดั 
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี  จ ากดั ได้ท า

สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินรวมทัง้สิน้ 3 ฉบบักบั บริษัท 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 2 จ ากดั ซึ่งเป็น บริษัทที่เก่ียวข้องกนั เพื่อ
ซือ้ที่ดินจ านวน 2,390 ไร่ ในราคาไร่ละ 0.8 ล้านบาทและไร่ละ 1.5 ล้านบาท มีมลูคา่รวมสญัญาทัง้สิน้ 3,124 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทได้ช าระเงินมดัจ าดงักลา่วแล้วจ านวน 2,960 ล้านบาท (ทัง้นี ้ราคาที่ดินที่จะซือ้จะขาย ในอนาคตนัน้ให้เป็นไปตาม
ราคาตลาดหรือราคายตุิธรรมของที่ดิน ณ เวลานัน้) ในการซือ้ที่ดินนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นพืน้ที่สร้างโรงไฟฟ้า ในเดือน
ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้ส ารวจปริมาณพืน้ที่ใช้จริงและคืนพืน้ที่สว่นหนึ่งจ านวน 371 ไร่ คิดเป็นมลูค่าจ านวน 538 
ล้านบาท และได้รับช าระเงินมดัจ าสว่นนีค้ืนแล้ว 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย มีมติอนมุตัิให้ บริษัทย่อย
ด าเนินการโอนกิจการบางสว่นไปยงับริษัท ไอพีพี 2 จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรองรับ
แนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การก ากบัดแูลของบริษัทฯ โดยมีมติอนมุตัิการซือ้ขายเงินมดัจ าเพื่อจ่ายซือ้ที่ดิน
สว่นหนึง่จ านวน 1,207 ไร่ คิดเป็นมลูคา่เงินมดัจ าจ านวน 1,181 ล้านบาท ให้แก่บริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึง่ดงักลา่ว 

ในระหวา่งไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จ ากดั ได้เข้าส ารวจพืน้ที่ใช้จริงอีกครัง้
และขอคืนพืน้ท่ีสว่นหนึ่งจ านวน 512 ไร่ คิดเป็นมลูค่าเงินมดัจ าจ านวน 807 ล้านบาท และได้รับช าระเงินมดัจ าสว่นนีค้ืน
แล้ว คงเหลอืเงินมดัจ าในสว่นของบริษัทยอ่ยส าหรับพืน้ท่ี 300 ไร่ คิดเป็นมลูคา่ เงินมดัจ าจ านวน 434 ล้านบาท 

ตอ่มาในระหวา่งไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัทฯได้จ าหนา่ยเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพั
พลาย ไอพีพี จ ากดั ให้แก่บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ท าให้รายการเงินมดัจ าจ่าย
เพื่อซือ้ที่ดินแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัมีมลูคา่ลดลงจ านวน 434 ล้านบาท 

ในปี 2556 บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากดั ยงัอยูใ่นระหวา่งการส ารวจปริมาณพืน้ที่ใช้จริงและด าเนินการตามเง่ือนไขที่ระบุ
ในสญัญา ได้แก่ การจดัให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระ การลงนามในหนงัสือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทยและการได้รับใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการเพื่อด าเนินการต่างๆ ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ทัง้นี ้
บริษัท 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 2 จ ากดั ซึ่งเป็นคู่สญัญาได้มีหนงัสือยืนยนัเก่ียวกบัการช าระคืนเงินมดัจ าในกรณีที่มีการคืน
ที่ดินหรือในกรณีที่มีการคืนสว่นตา่งระหวา่งราคาประเมินกบัราคาที่ดินตามสญัญา 

 
บริษัท ซีเอชพี 1 จ ากดั 
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ซีเอชพี 1 จ ากดั ได้ท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินกบับริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จ ากดั ซึ่ง

เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั เพื่อซือ้ที่ดินจ านวน 55 ไร่ ในราคาไร่ละ 1.7 ล้านบาท มลูค่ารวมทัง้สิน้ 94 ล้านบาท โดยบริษัท
ย่อยได้ช าระเงินมดัจ า ณ วนัท าสญัญาแล้วจ านวน 91 ล้านบาท และจะท าการช าระราคาที่ดินท่ีเหลือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน ในการซือ้ที่ดินนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพืน้ที่สร้างโรงไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค (จังหวัด
ปราจีนบรีุ) ทัง้นี ้บริษัทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการเพื่อด าเนินการต่างๆ ในการก่อสร้าง
โรงผลติกระแสไฟฟ้า 

บริษัท ซีเอชพี 3 จ ากดั 
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ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ซีเอชพี 3 จ ากดั ได้ท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินกับบริษัท 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค 2 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั เพื่อซือ้ที่ดินจ านวน 105 ไร่ ในราคาไร่ละ 2 ล้านบาท มลูคา่รวมทัง้สิน้ 210 ล้าน
บาท  โดยบริษัทยอ่ยได้ช าระเงินมดัจ า ณ วนัท าสญัญาแล้วจ านวน 204 ล้านบาท และจะท าการช าระราคาที่ดินที่เหลือใน
วนัโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ในการซือ้ที่ดินนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นพืน้ท่ีสร้างโรงไฟฟ้าในเขตอตุสาหกรรม 304 อินดสัเตรียล 
ปาร์ค 2 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ทัง้นี ้บริษัทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการเพื่อด าเนินการ
ตา่งๆ ในการก่อสร้างโรงผลติกระแสไฟฟ้า 

 
บริษัท ซีเอชพี 5 จ ากดั 
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ซีเอชพี 5 จ ากดั ได้ท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินกับบริษัท 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค 7 จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั เพื่อซือ้ที่ดินจ านวน 128 ไร่ ในราคาไร่ละ 2.5 ล้านบาท มลูค่ารวมทัง้สิน้ 320 
ล้านบาท โดยบริษัทยอ่ยได้ช าระเงินมดัจ า ณ วนัท าสญัญาแล้วจ านวน 310 ล้านบาท และจะท าการช าระราคาที่ดินที่เหลือ
ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ในการซือ้ท่ีดินนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นพืน้ที่สร้างโรงไฟฟ้าในเขตอตุสาหกรรม 304 อินดสัเตรียล 
ปาร์ค (จงัหวดัปราจีนบรีุ) ทัง้นี ้บริษัทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอใบอนญุาตจากหน่วยงานราชการเพื่อด าเนินการต่างๆ 
ในการก่อสร้างโรงผลติกระแสไฟฟ้า 

 
หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม
ทัง้สิน้ 18,652.43 ล้านบาท 16,427.73 ล้านบาท และ 13,224.43 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นเทียบกบัสินทรัพย์
รวมร้อยละ 66.77 ร้อยละ 63.23 ร้อยละ 54.39 ของสนิทรัพย์รวมในแตล่ะปี ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มี
หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2555 จ านวน 2,224.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.54 และสิน้ปี 2555 มีหนีส้ินรวม
เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2554 จ านวน 3,203.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22 ซึง่สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ ดงัตอ่ไปนี ้

 
รายการ 31 ธันวาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2555 
เพิ่ม(ลด) ร้อย

ละ 
31 ธันวาคม 

2556 
เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

หนีส้นิหมนุเวียน 3,803.55 4,270.33 466.79 12.27 11,503.72 7,223.38 169.39 
หนีส้นิไม ่
  หมนุเวียน 

 
9,420.88 

 
12,157.39 

 
2,736.51 

 
29.05 

 
7,148.71 

 
(5,008.68) 

 
(41.20) 

หนีส้นิรวม 13,224.43 16,427.73 3,203.30 24.22 18,652.43 2,214.70 13.54 

 
1) ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียนจ านวนทัง้สิน้ 11,503.72 

ล้านบาท 4,270.33 ล้านบาท และ 3,803.55 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิรวมอยู่ที่
ร้อยละ 61.67 ร้อยละ 25.99 และร้อยละ 28.76 ตามล าดบั โดยเมื่อเปรียบเทียบงวดสิน้ปี 2556 กบั
งวดสิน้ปี 2555 หนีส้ินหมุนเวียนมีจ านวนเพิ่มขึน้จ านวน 7,223.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
169.39  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน เงินรับลว่งหน้าค่าซือ้สินค้าและบริการจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั  การเพิ่มขึน้ของสว่นของเงิน
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กู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี และการเพิ่มขึน้ของสว่นของหุ้นกู้ ระยะยาวสกลุเงินบาทท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  
ณ สิน้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2554 หนีส้ินหมนุเวียนมีจ านวนเพิ่มขึน้ 466.79 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 12.27 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และเงินรับ
ลว่งหน้าคา่ซือ้สนิค้าจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
 

2) ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554  กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 
7,148.71 ล้านบาท 12,157.39 ล้านบาท และ 9,420.88 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเมื่อเปรียบเทียบงวด
สิน้ปี 2556 กบังวดสิน้ปี 2555 หนีส้นิไมห่มนุเวียนมีจ านวนลดลง 5,008.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 41.20 โดยสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้ นกู้ ระยะยาวสกุลเงินบาทบางส่วนครบ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  
 
ณ สิน้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2554 มีหนีส้นิไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 2,736.51 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 29.05 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะยาว
สกลุเงินบาทในปี 2555 ในจ านวน 3,000 ล้านบาท 
 

ทัง้นี ้รายละเอียดของหนีส้นิท่ีมีสาระส าคญัตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้

หนีส้นิที่มีสาระส าคัญ 
จ านวนเงนิ อัตราดอกเบีย้ 

หลักประกัน ครบก าหนด 
(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

เงินเบิกเกินบญัชี 27.54 MOR มี ภายใน 1 ปี 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
    

 -  ตัว๋สญัญาใช้เงิน 651.41 4.20 - 7.00 มี ภายใน 1 ปี 

 -  ทรัสต์รีซีทส ์ 826.59 4.60 - 6.90 มี ภายใน 1 ปี 

 -  ตัว๋แลกเงิน 2,577.22 4.50-4.90 ไมม่ี ภายใน 1 ปี 

เ งิ นกู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี) 

5,927.83 
FDR+3.50% 

มี 2556 – 2566 MLR-1.00% ถึง MLR 
และ BIBOR + 3.25% 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญา
เช่าทางการเงิน (รวมส่วนที่ถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 

762.10 3.72-8.01 มี 2556 – 2561 

หุ้นกู้ยืมระยะยาวสกลุบาท 5,994.66 5.50-6.40 – ไมม่ี – 2557-2558 
รวม 16,767.35 

   
 
 
 



   

-144- 
 

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

 
1) เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋
สญัญาใช้เงิน ทรัสต์รีซีทส์ และตัว๋สญัญาแลกเงิน ซึ่งกลุม่บริษัทฯ น ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ
ปกติ โดยเงินกู้ ระยะสัน้เหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวงเงินกู้ยืมรวมภายใต้สญัญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินมีจ านวน 4,082.75 ล้านบาท 1,071.95 ล้านบาท และ 1,047.22 ล้านบาท ตามล าดบั 

ณ สิน้ปี 2556 เทียบกบัสิน้ปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เพิ่มขึน้จ านวน 3,010.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 280.87 ซึ่งเป็นผลมาจากการระดมทนุโดยการออกตัว๋แลกเงิน
จ าหนา่ยให้กบัผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุทัว่ไปเป็นจ านวน 2,577.22 ล้านบาท และการกู้ยืมเงินโดยการออกตัว๋สญัญาใช้
เงิน เพื่อเสริมสภาพคลอ่งระยะสัน้ให้กบักลุม่บริษัทฯ และการท าทรัสต์รีซีทส์  

 โดย ณ สิน้ปี 2555 เทียบกบัสิน้ปี 2554 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเพิ่มขึน้จ านวน 
24.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.36 ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและตัว๋สญัญาใช้เงินรวม
จ านวน 202.22 ล้านบาท ในขณะที่ได้มีการช าระคืนหนีส้ินจากการท าทรัสต์รีซีทส์ ท าให้ยอดทรัสต์รีซีทส์ลดลง 177.49 
ล้านบาท 

 
2) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และวนัที่ 31 
ธันวาคม 2554 มีจ านวนทัง้สิน้ 909.33 ล้านบาท 1,213.76 ล้านบาท และ 975.58 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่น
เทียบกบัหนีส้นิรวมอยูท่ี่ร้อยละ 3.26 ร้อยละ 4.67 และร้อยละ 4.01 ตามล าดบั โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่น-กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น-กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั   

 

 ณ สิน้ปี 2556 เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2555 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 909.33 ล้าน
บาท 1,213.76 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลดลงจ านวน 304.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.08 
โดยมีสาเหตมุาจาก เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น-กิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ สิน้ปี 2556 จ านวน 183.33 
ล้านบาท และ 358.13 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 ลดลงจ านวน 175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.88 
เนื่องมาจากไม่มียอดค้างช าระค่าเชือ้เพลิง  และส าหรับเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น-กิจการที่ไม่
เก่ียวข้องกนัจ านวน 726.00 ล้านบาท และ 855.63 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลดลงจ านวน 129.63 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.15 เนื่องมาจากงานระหวา่งก่อสร้างบางสว่นด าเนินการเสร็จแล้ว เช่น 
E85  

 ณ สิน้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2554 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,213.76 
ล้านบาท และ 975.58 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้จ านวน 238.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
24.41 โดยมีสาเหตุมาจาก NPP5 ได้น ากระแสเงินมาปรับปรุงเคร่ืองจักรและมีการสัง่ซือ้วตัถุดิบ
เชือ้เพลงิเพิ่มขึน้ จึงท าให้มีการค้างช าระคา่เชือ้เพลิง ซึ่งแบ่งเป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น -กิจการที่
เก่ียวข้องกัน จ านวน 358.13 ล้านบาท และ 263.73 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 94.4 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.79 และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น-กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน จ านวน 
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885.63 ล้านบาท และ 711.85 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 173.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น    
ร้อยละ 3.61 

 
3) เงนิรับล่วงหน้าค่าซือ้สินค้าและบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้อง  

เงินรับลว่งหน้าคา่ซือ้สนิค้าจากกิจการท่ีเก่ียวข้องเป็นรายการท่ีเกิดขึน้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้ให้กบั AA 
โดยในกรณีที่ AA ได้จ่ายเงินคา่ซือ้สนิค้าลว่งหน้าให้กบักลุม่บริษัทฯ จะมีการคิดสว่นลดให้กบั AA และทยอยลดยอดเงินรับ
ลว่งหน้าคา่ซือ้สนิค้านีต้ามจ านวนที่ได้มีการจ าหนา่ยออกไป โดยกลุม่บริษัทฯ ก าหนดรับเงินลว่งหน้าในระยะเวลาไมเ่กิน 6 
เดือน ซึ่งรายการดงักลา่ว ณ สิน้ปี 2556 มีจ านวน 613.98 ล้านบาท สิน้ปี 2555 มีจ านวน 373.96 ล้านบาท และสิน้ปี 
2554 ไมม่ีรายการคงค้างของเงินรับลว่งหน้าดงักลา่ว ดงันัน้ เมื่อเปรียบเทียบงวดสิน้ปี 2556 และงวดสิน้ปี 2555 มีจ านวน
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 64.19  

 
4) เจ้าหนีเ้ช่าซือ้และหนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ  

กลุม่บริษัทฯ มียอดเจ้าหนีเ้ช่าซือ้และหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน ซึง่ประกอบด้วย เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และ
ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน ทยอยปรับตวัลดลง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจ านวน 1,300.69 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ านวน 933.73 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 762.10 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราลดลงร้อยละ 28.21 ณ สิน้ปี 2555 เทียบกบัปี 2554 และร้อยละ 18.38 ณ สิน้ปี 2556 เทียบกบั ณ สิน้ปี 2555 ซึ่ง
การทยอยลดลงเนื่องมาจากกลุม่บริษัทฯ ไม่ได้มีการเข้าท าสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มเติมในปี 2555 
และในปี 2556 ซึง่ในปี 2555 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ได้ท าการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดอตัราดอกเบีย้ โดยเปลีย่นจาก
การกู้ยืมเงินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินเป็นการกู้ยืมเงินระยะยาว 

 
5) เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมเพื่อวตัถปุระสงค์ในการลงทนุส าหรับโครงการ
ใหมแ่ละขยายการด าเนินธุรกิจภายในกลุม่บริษัทฯ เป็นหลกั โดยเงินกู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเป็นสกุลเงินบาทเกือบทัง้หมด
และเป็นสกลุดอลลาร์สหรัฐบางสว่น ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมทัง้สิน้จ านวน 5,927.83 ล้านบาท 6,601.97 ล้านบาท และ 
6,665.05 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นสดัสว่นเงินกู้ยืมระยะยาวรวมต่อหนีส้ินรวมอยู่ที่ร้อยละ 31.78 ร้อยละ 40.19 
และร้อยละ 50.40 ตามล าดบั  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2554 แบง่เป็นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเป็นจ านวน 2,377.86 ล้านบาท 1,061.30 ล้านบาท และ 1,296.90 ล้านบาท 
ตามล าดบั และเงินกู้ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 3,549.97 ล้านบาท 5,540.67 ล้าน
บาท และ 5,368.15 ล้านบาท ตามล าดบั  

ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวสทุธิทยอยลดลงต่อเนื่องจากปี 
2554 เนื่องมาจาก กลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มากกวา่การกู้ยืมที่เพิ่มขึน้ในระหวา่งงวด 

แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2555 บริษัทย่อย ได้แก่ E85 ได้มีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึน้  และ ITS5 ได้ท าการปรับ
โครงสร้างทางการเงินโดยเปลีย่นจากการกู้ยืมเงินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินเป็นการกู้ยืมเงินระยะยาว และในปี 2556 
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NPS OR ได้กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึน้เพื่อน ามาช าระหนีท้ีเ้กิดจากการซือ้เรือขนสง่สินค้า และ NPS PP9 ได้มีการกู้ยืมเงิน
เพื่อน ามาใช้ในโครงการก่อสร้างและพฒันาโรงไฟฟ้า PP9 

 
6) หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงนิบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ ระยะยาวสกุลเงินบาท รวมทัง้สิน้จ านวน 5,994.66 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ส าหรับยอดหุ้นกู้ดงักลา่ว จ านวน 2 ครัง้ ดงันี ้

1) เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2554 บริษัทฯ ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สกุลเงินบาท จ านวน 
3,000 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนทั่วไปในประเทศ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (“หุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2554”) ซึ่งหุ้นกู้ ดงักล่าวมี
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.25 ต่อปี อายุ 3 ปี และครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2557 โดยบริษัทฯ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2554 ได้ก่อนครบก าหนด โดยการไถ่ถอนสามารถเร่ิมในวนัครบรอบที่ 2 ของวนัที่
ออกหุ้นกู้และตรงกบัวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ ในการไถ่ถอนนัน้บริษัทฯ จะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ในอตัราร้อยละ 1 ของจ านวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนแก่ผู้ ถือหุ้นกู้  

2) เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2555 บริษัทฯ ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท จ านวน 3,000 
ล้านบาท ให้แก่นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุทัว่ไปในประเทศ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  (“หุ้ นกู้ ครัง้ที่ 1/2555”) ซึ่งหุ้ นกู้ ดังกล่าวมีอัตรา
ดอกเบีย้ในปีที่ 1-2 ร้อยละ 5.5 และในปีที่ 3 ร้อยละ 6.4 ต่อปี อาย ุ3 ปี และครบก าหนดไถ่ถอนในปี 
2558 โดยบริษัทฯ ไมม่ีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2555 ได้ก่อนครบก าหนด 
ทัง้นี ้ข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้ดงักลา่วข้างต้น มีภาระหน้าที่หลายประการที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตาม 
เช่น การด ารงอตัราสว่นทางการเงิน การจ าหนา่ยทรัพย์สนิ การก่อภาระผกูพนั การจ่ายเงินปันผล และ
การท าธุรกรรมกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นต้น 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มียอดคงเหลือ

ของ    หุ้นกู้สทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ รอการตดับญัชี จ านวนรวมทัง้สิน้ 3,002.14 ล้านบาท 5,843.67 ล้าน
บาท และ 2,953.73 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2555 ยอดคงเหลือหุ้นกู้ เป็นยอดสทุธิที่ได้หกัยอดหุ้นกู้ส่วนที่ถือโดย
บริษัทยอ่ย จ านวน 115.00 ล้านบาท ออกแล้ว ซึง่ในปี 2554 ยงัไมม่ีในสว่นของหุ้นกู้ที่ถือโดยบริษัทยอ่ย 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

1) ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 10,000.00ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 

1,000,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้สิน้ 9,354.04 ล้านบาท โดย
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 935,403,920 หุ้น  

ส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจากสิน้ปี 2555 อยู่ที่ 9,282.69 ล้านบาท หรือลดลง
คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.85 สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวดปี 2556 ให้กบัผู้
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ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,104.66 ล้านบาท โดยมาจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร และผล
ประกอบการในงวดปี 2556 ที่มีผลก าไรสทุธิ 1,521.45 ล้านบาท   

ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 9,544.84 ล้านบาท และ 
11,089.77 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 13.93 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหวา่ง
กาลส าหรับผลประกอบการงวดคร่ึงปีแรกของปี 2555 ให้กับผู้ ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.99 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
2,800.00 ล้านบาท 

 
2) ก าไรสะสม และผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทฯ ได้สะท้อนผลต่างของรายการที่เกิดจากการจัดโครงสร้างองค์กรภายใต้การควบคุมโดยผู้ ถือหุ้น
สงูสดุที่เป็นบคุคลเดียวกนัไว้ใน “ผลตา่งจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท” ประกอบด้วย ผลต่างจาก
การซือ้เงินลงทนุในหุ้นสามญั ผลตา่งจากการซือ้ทรัพย์สินและธุรกิจโรงไฟฟ้า และผลตา่งจากคา่เผ่ือการลดมลูค่าของที่ดิน
รอการพฒันา ซึง่เป็นการปรับใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั  

เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2556 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท BECO และ NPS IPP ให้แก่ I-
TOWN ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้นสงูสดุที่เป็นบุคคลเดียวกัน การจ าหน่ายเงินลงทุนนีถื้อเป็นการจัด
โครงสร้างองค์กรภายใต้การควบคมุโดยผู้ ถือหุ้นสงูสดุที่เป็นบคุคลเดียวกนั ดงันัน้ บริษัทฯจึงรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุดงักลา่วเข้าก าไรสะสมในงบการเงินรวมเป็นจ านวน 311.39 ล้านบาท และโอนผลต่างจากการซือ้เงินลงทนุในหุ้น
สามญัของ BECO ซึง่เกิดจากการซือ้เงินลงทนุในอดีตเข้าก าไรสะสมของงบการเงินรวม จ านวน 802.32 ล้านบาท 

 
การกลบัรายการผลต่างจากค่าเผ่ือการลดมูลค่าของที่ดินรอการพัฒนาและการรับรู้ค่าหุ้นค้างรับจากการ

จ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง(บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จ ากัด) ได้ท า

สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินรวมทัง้สิน้สามฉบบักับบริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันคิดเป็น
มลูคา่รวมทัง้สิน้จ านวน 1,077.39 ล้านบาท การซือ้ที่ดินนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นสนิทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้า โดยใช้เป็น
ที่ดินส ารองประกอบการยื่นประมลูการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าตามโครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายช าระเงินครบแล้วทัง้จ านวนและด าเนินการรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเสร็จสิน้ในวนัท่ี 22 
มกราคม 2553  

การซือ้ที่ดินผืนนีใ้นอดีตมีมูลค่าซือ้ขายสงูกว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งตามหลกัเนือ้หาส าคญักว่ารูปแบบอาจจะถูก
พิจารณาเสมือนว่าสว่นเกินนีเ้ป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สะท้อนผลของรายการ
ดงักล่าวในงบการเงินโดยบันทึกผลต่างระหว่างราคาซือ้ขายตามสญัญาและมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวจ านวน 
1,036.29 ล้านบาท เป็นรายการในสว่นของผู้ ถือหุ้นภายใต้หวัข้อ “ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุม่
บริษัท”และบนัทกึมลูคา่ที่ดินในราคายตุิธรรม 

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาเลือกกลุม่ที่ดินที่มีความเหมาะสมส าหรับการ
สร้างโรงไฟฟ้าและเลือกให้บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง (บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากัด) เป็นบริษัทที่จะเข้าเป็นคู่สญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทย่อยจึงไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ในการที่ดินดงักลา่วส าหรับโคงการ
โรงไฟฟ้าอีกตอ่ไป 
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ในไตรมาสที่ 3 ของปีปัจจบุนั บริษัทฯได้ท าสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัเพื่อจ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท เนชัน่แนล 

เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จ ากดั ให้แก่บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิง้ จ ากดั(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั  โดยตกลงราคา
ขายเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,647.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกบัมูลค่าราคาทุนของเงินลงทุน ณ วนัที่จ าหน่าย 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงได้กลบัราการ“ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท”จ านวน 1,036..29 
ล้านบาท ตามที่เคยบนัทึกไว้ออกทัง้จ านวนโดยไม่ได้บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นก าไรแต่อย่างใด ทัง้นี ้ตามหลกัเนื่อหา
ส าคญักวา่รูปแบบอาจถกูพิจารณาเสมือนวา่สว่นเกินนีเ้ป็นการคืนเงินจากผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯได้รับช าระเงินมาแล้วจ านวนรวมทัง้สิน้ 668.00 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินค่า
หุ้นค้างรับจ านวนรวมทัง้สิน้ 979.40 ล้านบาท ซึง่ตามเนือ้หาส าคญักวา่รูปแบบ บริษัทฯจึงแสดงรายการคา่หุ้นค้างรับในงบ
แสดงฐานะการเงินรวมเป็นรายการในส่วนของผู้ ถือหุ้นภายใต้หวัข้อ “ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ
กลุม่บริษัท” ทัง้นี ้บริษัทฯได้รับช าระคา่หุ้นค้างรับดงักลา่วแล้วเต็มจ านวนเมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2557  

 
โครงสร้างเงนิทุน 

แหลง่ที่มาของเงินทนุของกลุม่บริษัทฯ มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2554 วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือ
หุ้นอยู่ที่ 1.19 เท่า 1.72 เท่า และ 2.01 ตามล าดบั โดยในปี 2556 กลุม่บริษัทฯ ได้มีการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการขยาย
โครงการลงทนุต่างๆ ของกลุม่บริษัทฯ ด้วยการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินให้กับนกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุทัว่ไป 
รวมถึงการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จึงท าให้กลุม่บริษัทฯ มีอัตราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือ
หุ้นเพิ่มขึน้ในงวดปี 2556 ซึง่เป็นสาเหตหุลกัที่สง่ผลกระทบตอ่การเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นมากกว่า
การลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลง เนื่องจากการจ่ายปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวดปี 2556 ในขณะที่ 
ปี 2555 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เป็นผลมาจากสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลประกอบการปี 2555  

 
การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
 

1) กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ลดลงจ านวน 66.3 ล้านบาท จาก 2,665.76 ล้านบาท ในปี 2555 เป็นจ านวน 2,599.46 ล้านบาท ในปี 2556 หรือคิดเป็น
อตัราสว่นลดลงร้อยละ 2.49 โดยมีสาเหตหุลกัจากการจ่ายดกเบีย้และภาษีเงินได้ที่เพิ่มสงูขึน้ 

กลุม่บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ส าหรับงวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2554 เป็นจ านวน 2,665.76 ล้านบาท และ 1,211.71 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 1,454.05 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 120.00 สาเหตหุลกัที่ท าให้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานในงวดสิน้ปี 2555 มีจ านวนสงูกว่าปี 
2554 นัน้ เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรก่อนภาษีและเงินรับลว่งหน้าค่าซือ้สินค้าจากกิจการที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผลมา
จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ 
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2) กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

ในปี 2556 และปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 3,365.02 ล้านบาท และ 
2,144.04 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 1,220.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.95 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
เพิ่มเงินลงทนุเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 2,371.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 118.77 และการ
จ่ายเงินมดัจ าเพื่อซือ้ที่ดินแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน จ านวน 605.23 ล้านบาท แม้ว่าจะมีเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทยอ่ยจ านวน 1,372.10 ล้านบาท 

กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และวนัที่ 
31 ธันวาคม 2554 เป็นจ านวน 2,144.04 ล้านบาท และ 2,538.90 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 394.86 ล้านบาท 
หรือลดลงเป็นอตัราร้อยละ 15.55 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายการเงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชั่วคราวในปี 2555 จ านวน 
1,020.10 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ จ านวน 805.20 ล้านบาท ซึ่งไม่มีทัง้สองรายการ
นีใ้นปี 2554 ในขณะเดียวกนัมีกระแสเงินสดเพิ่มจากเงิดสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว จ านวน 870.00 ล้าน
บาท และกระแสเงินสดรับคืนเงินมดัจ าจากเพื่อซือ้ที่ดินแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้จ านวน 269.25 ล้านบาท รวมทัง้ใน
ปี 2555 ไม่มีรายการเงินสดจ่ายเพื่อซือ้สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินและเงินช าระหนีค้่าซือ้โรงไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ ในขณะที่ปี 2554 มีรายการดงักลา่วจ านวน 395.70 ล้านบาท และ 468.67 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
3) กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ในงวดปี 2556 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับส าหรับกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 572.58 ล้านบาท ในขณะที่งวด
ปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 512.05 ล้านบาท โดยมีสว่นต่างจ านวน 1,084.64 
ล้านบาท ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากเงินสดรับสทุธิของเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 2,995.76 ล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึน้จากปี 
2555 จ านวน 2,971.04 ล้านบาท 

ในงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน 
จ านวน 512.05 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการจดัหาเงิน จ านวน 1,485.08 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีสว่นต่าง จ านวน 1,997.13 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างในปี 
2555 จ านวน 2,800 ล้านบาท  ซึ่งไม่ปรากฎรายการนีใ้นปี 2554 ประกอบกบัการช าระคืนเจ้าหนีเ้ช่าซือ้และหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึน้ จ านวน 319.86 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2554 มีรายการเงินสดรับจากการเรียกช าระค่าหุ้น
สามญั จ านวน 365.88 ล้านบาท ซึ่งไม่มีรายการนีป้รากฎในปี 2555 รวมทัง้เงินสดรับจากการกู้ ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินสทุธิ จ านวน 271.36 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลบัคืน จ านวน 152.73 ล้าน
บาท 
 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

1) อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด 
ณ งวดสิน้ปี 2556 เทียบกบังวดสิน้ปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งอยู่ที่ 0.29 เท่า และ 0.81 เท่า 

ตามล าดบั อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วอยู่ที่ 0.18 เท่า และ 0.57 เท่า ตามล าดบั และอตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงิน
สดอยู่ที่ 0.33 เท่า และ 0.66 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพคล่อง อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว และอตัราสว่น
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สภาพคลอ่งกระแสเงินสด ณ สิน้ปี 2556 ลดลงจากสิน้ปี 2555 เนื่องจาก หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่สงูกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียนค่อนข้างมาก  เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้สงูของรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน จ านวน 3,010.80 ล้านบาท และหุ้นกู้ ระยะยาวสกลุเงินบาทท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเพิ่มขึน้ จ านวน 
2,992.52 ล้านบาท ซึง่ไมมีรายการนี ้ณ สิน้ปี 2555  

ณ สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งอยู่ที่ 0.81 เท่า และ 0.78 เท่า ตามล าดบั 
เนื่องจากในปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีมากกว่าหนีส้ินหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ ในอตัราร้อย
ละ 15.81 และร้อยละ 12.27 ตามล าดบั โดยในปี 2555 สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุน
ชัว่คราว จ านวน 150.10 ล้านบาท ซึง่ไม่มีรายการในปี 2554 เป็นผลมาจากการรับโอนหลกัทรัพย์รัฐบาลของ NPP2 และ 
NPP 3 จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั จ านวน 470.63 
ล้านบาท สว่นหนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ เนื่องมาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ จ านวน 238.81 ล้านบาท และเงิน
รับลว่งหน้าคา่ซือ้สนิค้าจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเพิ่มขึน้ จ านวน 373.96 ล้านบาท  ในขณะที่ สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีลดลง จ านวน 235.59 ล้านบาท  

ส าหรับอตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็วในปี 2555 อยู่ที่ 0.57 เท่า และปี 2554 อยู่ที่ 0.48 เท่า และอตัราส่วน
สภาพคลอ่งกระแสเงินสดอยู่ที่ 0.66 เท่า และ 0.25 เท่า ในปี 2555 และปี 2554 ตามล าดบั ซึ่งอตัราสว่นทางการเงินทัง้
สองรายการนีใ้นปี 2555 สงูกวา่ในปี 2554 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุการเพิ่มขึน้สอดคล้องเช่นเดียวกบัอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้าและระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 
ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้าทยอยลดลงอยู่ที่ 

7.47 เทา่ 7.84 เทา่ และ 10.74 เทา่ หรือคิดเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ โดยอยูท่ี่ 48.17 วนั 45.93 วนั และ 33.52 
วนั ตามล าดบั อยา่งไรก็ดี ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ปกติของกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นช่วงประมาณ 45-50 วนั เนื่องจาก ลกูค้าราย
ใหญ่ได้แก่ กฟผ. จะมีอายลุกูหนีเ้ฉลีย่ประมาณ 60 วนั 

 

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีแ้ละระยะเวลาช าระหนี ้
ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีข้องกลุม่บริษัทฯ มีอตัราอยู่ที่  8.93 เท่า 

8.31 เทา่ และ10.70 เทา่ ตามล าดบั หรือคิดเป็นระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ที่ 40.31 วนั 43.30 วนั และ 33.66 วนั ตามล าดบั    
โดยในปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีข้องกลุ่มบริษัทฯมีอตัราลดลงเนื่องจากจ่ายเจ้าหนี ้
เชือ้เพลิงตามก าหนด[•] และในปี 2555 เทียบกบัปี 2554 อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีข้องกลุม่บริษัทฯ มีอตัราเพิ่มขึน้  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของ NPP5 เพิ่มขึน้ เนื่องจาก ในปี 2555 ได้มีการซือ้ไอน า้แรงดนัสงูเพิ่มขึน้ เพื่อผลิตไฟฟ้าได้
เต็มก าลงัการผลติของกงัหนัไอน า้ และซือ้วตัถดุิบเพิ่มขึน้ 

 
2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 อัตราก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 
ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 26.04 ร้อยละ 23.26 

และร้อยละ 18.77 ตามล าดบั อตัราก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 20.05 ร้อยละ 18.80 และร้อยละ 14.27 
ตามล าดบั และอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่ร้อยละ 11.77 ร้อยละ 10.86 และร้อยละ 7.34 ตามล าดบั เนื่องจากรายได้จากการ
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ขายที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ ซึ่งมีอตัราการเติบโตในสดัสว่นที่สงูกว่าต้นทุนขายและ
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึน้ สะท้อนถึงผลประกอบการท่ีมีผลก าไรที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการ
ท าก าไรของกลุม่บริษัทฯ เป็นผลสืบเนื่องจากการปรับตวัสงูขึน้ของราคาขายไฟฟ้าและต้นทนุเชือ้เพลิงที่ลดลงจากราคา
เชือ้เพลงิที่ปรับตวัลดลงและการบริหารเชือ้เพลงิอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านต้นทนุและการจดัหาเชือ้เพลิงใน
การผลติไฟฟ้าและไอน า้ 

จากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ โดย ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 
2555 และสิน้ปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ12.21 ร้อยละ 12.62 และร้อยละ7.79 ตามล าดบั    

 
3) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 5.64 
ร้อยละ 5.18 และร้อยละ 3.53 ตามล าดบั อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร มีอตัราอยู่ที่ร้อยละ 14.39 ร้อยละ 13.66 
และร้อยละ 10.78 ตามล าดบั อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ มีอตัราอยูท่ี่ 0.48 เทา่ 0.48 เทา่ และ 0.48 เทา่ ตามล าดบั 
เป็นผลสบืเนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการขายและความสามารถในการท าก าไรของกลุม่บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเติบโตของธุรกิจการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ ซึ่งท าให้เกิดการใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

 
4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554 อยู่ที่ 2.01 เท่า 1.72 เท่า 
และ 1.19 เท่าตามล าดบั เนื่องจากการระดมทุนด้วยการกู้ยืมเงินเพิ่มขึน้ เพื่อน ามาใช้ในการขยายโครงการลงทุนต่างๆ 
ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555 และในปี 2556 จึงท าให้ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้
จดัสรรและสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง โดย ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2554      กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้
จดัสรร จ านวน 671.45 ล้านบาท 1,901.78 ล้านบาท และ 3,481.92 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2555 
และสิน้ปี 2554 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ อยูท่ี่ 4.20 เทา่ 4.50 เทา่ และ 3.25 เทา่ ตามล าดบั และ อตัราสว่น
ความสามารถช าระภาระผูกพนั (เกณฑ์เงินสด) อยู่ที่ 0.13 เท่า 0.17 เท่า และ 0.09 เท่า ตามล าดบั ทัง้นี ้โดยณ สิน้ปี 
2556 และ สิน้ปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลงเป็นจ านวน 2,599.46 ล้านบาท จาก  สิน้ปี 
2555 จ านวน 2,665.76 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบ งวดสิน้ปี 2555 และงวดสิน้ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ อตัรากระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ มากกวา่อตัราที่เพิ่มขึน้ของภาระดอกเบีย้ที่จ่าย ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ของบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ของหุ้นกู้ ปัจจบุนั ได้ก าหนดไว้วา่
ผู้ออกหุ้นกู้จะด ารงอตัราสว่นจ านวนรวมของหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อจ านวนรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้นของผู้
ออกหุ้นกู้  (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วนัสิน้งวดของแต่ละไตรมาสหรือ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
กรณีไตรมาสสดุท้ายไม่เกิน 2.5:1 เว้นแต่หลงัจากที่ IPP IP2 ได้มีการเข้าท าสญัญาสนบัสนนุทางการเงินกบัสถาบนั
การเงินเพื่อรองรับโครงการ โดย D/E Ratio ณ วนัสิน้งวดของแตล่ะไตรมาสหรือ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีกรณีไตรมาส
สดุท้ายจะไมเ่กิน 3.0:1 โดย ณ สิน้ปี 2556 อตัราสว่น D/E Ratio ตามข้อก าหนดสทิธิฯ บริษัทฯ เทา่กบั 1.81 เทา่ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

 
ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่บริษัทฯ มีภาระผกูพนัภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานต่างๆ ตาม
ธุรกิจปกติ ดงัตอ่ไปนี ้

1) สญัญาขายไฟฟ้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท าสญัญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”) โดยมีก าลงัไฟฟ้ารวมตามสญัญาขายไฟฟ้า 6 ฉบบั ประมาณ 304 เมกะวตัต์ อายุสญัญามี
ระยะเวลาตัง้แต ่21 - 25 ปี และระยะเวลาสิน้สดุสญัญาในช่วงปี 2563 – 2571  

2) สญัญาซือ้ไฟฟ้าส ารองที่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ท าสญัญาซือ้ไฟฟ้าส ารองกบักฟผ. จ านวน  3 ฉบบั อายุ
สญัญาละ 1 ปี โดยหากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสญัญา สญัญานีจ้ะมีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกครัง้ละ 1 ปี และใน
กรณีที่สญัญาขายไฟฟ้าสิน้สุดลงก่อนวนัที่สญัญาซือ้ไฟฟ้าส ารองจะสิน้สุด ก็ให้สญัญาซือ้ไฟฟ้าส ารอง
สิน้สดุลงตามด้วย 

3) สญัญาซือ้ถ่านหิน โดยที่บริษัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้ถ่านหินกับบริษัทในตา่งประเทศสองแห่ง ตาม
จ านวนและราคาที่ก าหนดไว้ในสญัญา ซึ่งอ้างอิงตามดชันีราคาถ่านหิน JPU (Japanese Power Utility) 
โดยบริษัทฯ ได้ตกลงที่จะช าระค่าถ่านหินให้กับคู่สญัญาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยมีปริมาณถ่านหิน
ตามสญัญารวมประมาณ 900,000 เมตริกตนั อายสุญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 2 - 3 ปี และระยะเวลาสิน้สดุ
สญัญาในช่วงปี 2557 - 2558 

4) สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการขนสง่ถ่านหิน โดย NPS OS และ NPS OR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ท า
สญัญาการบริหารจดัการตามมาตรฐาน (Standard Ship Management Agreement) กบับริษัทในประเทศ
แห่งหนึ่ง จ านวน 2 ฉบบั และ NPS Cape ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญา
ดงักล่าวกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จ านวน 1 ฉบบั เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการที่
ส าคญัตา่งๆ ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการรายปีคิดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา โดยสญัญาดังกลา่วมีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 10 เมษายน 2555 วนัที่ 3 ธันวาคม 2555 และวนัที่ 5 มิถนุายน 2556 ตามล าดบั และ
จะสิน้ผลบงัคบัใช้ภายในสองเดือนหลงัจากได้รับการร้องขอจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

5) สญัญารับเงินสนบัสนนุจากกองทนุเพื่อสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท
E85 จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ เอทานอล จ ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพัน
เก่ียวกบัการจดัท าโครงการก่อสร้างระบบผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยี โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงัจ านวน 
3 โครงการ และโครงการ “A Wastewater Treatment Plant of Ethanol Plant (Biogas)” จ านวน  1 
โครงการ จากการท าสญัญารับเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานกับส านักงาน
นโยบายและแผนพลงังานในวงเงินสนบัสนุนรวมจ านวนไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งจ่ายตามงวดและ
เง่ือนไขที่ระบุในสญัญา โดยบริษัทย่อยต้องจดัท าโครงการดงักลา่วให้เสร็จสิน้ภายใน 2 ปีนบัจากวนัที่ท า
สญัญา 

6) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 แบ่งเป็นภาระผกูพนัจากการก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอลและการซือ้เคร่ืองจักรประมาณ 285 ล้านบาท การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการซือ้
เคร่ืองจกัร ประมาณ 16,330 ล้านบาท และการซือ้ที่ดินจ านวน 40 ล้านบาท   

7) ภาระผูกพนัเก่ียวกับสญัญาเช่าด าเนินงาน โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงาน  ที่
เก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดิน พืน้ที่ในอาคารส านกังาน และรถยนต์กับบริษัทที่เก่ียวข้องกนั โดยอายสุญัญามี
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ระยะเวลาตัง้แต ่1 - 19 ปี ซึง่มีจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดงักลา่วเป็นจ านวนประมาณ 
19 ล้านบาท 

8) การค า้ประกนั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีหนงัสือค า้ประกนัที่ออกโดยสถาบนัการเงินในประเทศใน
นามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพนัทางปฏิบตัิตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยมีวงเงินค า้ประกนัให้กบั กฟผ. ประมาณ 1,302.91 ล้านบาท กฟภ. ประมาณ 38.86 ล้าน
บาท ผู้จดัจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ประมาณ 220.00 ล้านบาท กองทนุสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 
ประมาณ 15.16 ล้านบาท องค์การคลงัสนิค้า 10 ล้านบาท และรายการอื่นๆ ประมาณ 5 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีบริษัทย่อยทัง้สองแห่งใช้วงเงินออกหนงัสือค า้ประกนัร่วมกบับริษัทฯ เพื่อค า้
ประกนั กฟผ. ตามสญัญาขายไฟฟ้า และค า้ประกันการใช้ไฟฟ้ากบั กฟภ. ในวงเงินรวมประมาณ 150.00 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




































































































































































































