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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

 

 
หมายเหต:ุ 

(1) ไมร่วมรายได้อื!นที!เป็นรายการพิเศษ 

(2) รวมสว่นที!เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และสว่นที!เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที!ไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

(3) ไมเ่กิน 2.5 เท่า ตามข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที!ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  โดยบงัคบัใช้ตั "งแต่ปี 2554 

* งบปรับปรุงใหม่ 

                      

  

ข้อมูลจากงบการเงนิรวม 2553 2554* 2555* 2556 2557

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รายได้จากการขาย 7,680           11,132        11,860        12,820        15,377        

รายได้รวม 8,411           11,221        12,000        12,922        15,482        

กําไรขั  นต้น 1,610           2,090           2,759           3,338           3,914           

EBITDA
(1)

2,703           2,555           3,472           3,977           4,359           

กําไรสทุธิ(2)
1,229           824              1,306           1,521           1,759           

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ 21,783        24,314        25,982        27,935        32,432        

หนี  สินที!มีภาระดอกเบี  ย (IBD) 8,804           11,967        14,451        16,771        19,921        

หนี  สิน 10,418        13,224        16,428        18,652        21,588        

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 11,365        11,090        9,555           9,283           10,844        

อัตราส่วนทางการเงนิ

อตัรากําไรสทุธิ (%) 14.61% 7.34% 10.88% 11.77% 11.36%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 5.99% 3.57% 5.19% 5.64% 5.83%

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) (%) 12.96% 7.34% 12.65% 16.15% 17.48%

อตัราส่วนหนี  สินที!มีภาระดอกเบี  ยตอ่ทนุ (IBD/E) (%) 0.77             1.08             1.51             1.81             1.84             

อตัราส่วนหนี  สินตอ่ทนุ (ตามข้อกําหนดข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ ฯ)
(3) - 1.03             1.45             1.77             1.78             
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

   ภาพรวมการดาํเนินงาน         ฐานะการเงนิ 

            รายได้รวม (ล้านบาท)                                               สินทรัพย์ (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 EBITDA(1) (ล้านบาท)                                                   หนี !สิน (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

กาํไรสุทธิ(2) (ล้านบาท)                                                   ส่วนของผู้ถอืหุ้น (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

(#) ไมร่วมรายได้อื!นที!เป็นรายการพิเศษ 

($) รวมสว่นที!เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และสว่นที!เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที!ไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

* งบปรับปรุงใหม่ 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

คาํนิยาม 

เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื!น ให้คําตอ่ไปนี "มีความหมายดงันี "  

คาํ  ความหมาย 

304 IP : บริษัท 304 อินดสัเตรียลปาร์ค จํากดั 

AA : บริษัท ดั%บเบิ "ล เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 

AGF  บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จํากดั 

AL : บริษัท แอช ลซีซิ!ง จํากดั 

ASTM : American Society for the Testing of Materials 

Availability Factor : ดชันีความพร้อม 

BECO : บริษัท ไฟฟา้ชีวมวลจํากดั 

BFB : Bubbling Fluidized Bed หรือ เครื!องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์แบบฟอง
ก๊าซ 

BOI : สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

BPKPS : บริษัท บีพีเคเพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั 

BE PRO  บริษัท บี โปรเพสชั!นนอล คอนซลัแทนท์ จํากดั  

BTU/KWh : บีทียตูอ่กิโลวตัต์-ชั!วโมง 

Capacity Factor : ดชันีกําลงัการผลติ 

Capacity PPA : กําลงัไฟฟา้ตามสญัญาซื "อขายไฟฟา้ระยะยาว 

CFB Boiler : Circulating Fluidized Bed Boiler หรือ หม้อไอนํ "าแบบฟลูอิไดซ์
เบดแบบหมนุเวียน 

COD : วนัเริ!มดําเนินการเชิงพาณิชย์ 

CP : Capacity Payment หรืออตัราคา่พลงัไฟฟา้ 

CPI 

CHP 1 

: 

: 

Consumer Price Index หรือ ดชันีราคาผู้บริโภค 

บริษัท ซีเอชพี 1 จํากดั 

CHP 3 : บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั 

CHP 5 : บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทที!ออกหลกัทรัพย์เพิ!มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัทที!แสดงไว้ใน www.sec.or.th 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

คาํ  ความหมาย 

DARC : บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ชเซ็นเตอร์ จํากดั 

DSCR : Debt Service Coverage Ratio หรือ อัตราส่วนความสามารถใน
การชําระคืนเงินต้นและดอกเบี "ย 

E85 : บริษัท อี 85 จํากดั 

EASTW 

EGCO 

: 

: 

บริษัทจัดการและพัฒ นาทรัพยากรนํ "าภาคตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท ผลติไฟฟา้ จํากดั (มหาชน) 

EGG : Equivalent Gross Generation หรือ ปริมาณกระแสไฟฟา้และไอนํ "า
ที!ผลติได้เทียบเทา่ 

EHIA : Environmental Health Impact Assessment ห รือ  ราย งาน การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ!งแวดล้อมและสขุภาพ 

EIA : Environmental Impact Assessment ห รื อ  ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินผลกระทบสิ!งแวดล้อม 

EP : Energy Payment หรืออตัราคา่พลงังานไฟฟา้ 

ESL : Eversky Company Limited 

ESP : Electrostatic Precipitators หรือ เครื!องดกัฝุ่ นระบบไฟฟา้สถิต 

FMO : Force Maintenance Outage หรือ ดชันีการหยดุซอ่มบํารุงฉกุเฉิน 

Ft : Fuel Transfer Charge ห รือ  สูต รการป รับ อัตราค่ า ไฟ ฟ้ า โด ย
อตัโนมติั 

GDP : Gross Domestic Products ห รื อ  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ภายในประเทศ 

Gross Power Output : กําลงัผลติไฟฟา้ 

GWh : Gigawatt-Hour หรือกิกะวตัต์-ชั!วโมง 

Heat Rate : คา่เฉลี!ยอตัราความร้อนของกระแสไฟฟา้และไอนํ "า 

IPP 

 

: Independent Power Producer หรือ โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ของ กฟผ. 

IPP IP2 : บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากดั 

ITS5 : บริษัท อินเตอร์สตีวีโดริ!ง 5  จํากดั (เดิมชื!อ บริษัทอินเตอร์ สตีวีโดริ!ง 
2 จํากดั) 

JPU : Japanese Power Utility Index 

KN : บริษัท คนันา จํากดั 

KNKT : บริษัท คนันาและเขตที!จํากดั 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

คาํ  ความหมาย 

KPI : Key Performance Indicator หรือ ดชันีวดัประสทิธิภาพการทํางาน 

KWh : Kilowatt-Hour หรือกิโลวตัต์-ชั!วโมง 

LNS : บริษัท เลศินภา บริการจํากดั 

LP : Low Pressure หรือไอนํ "าแรงดนัตํ!า 

MCF : Monthly Capacity Factor หรือ ดชันีกําลงัไฟฟา้รายเดือน 

MP : Medium Pressure หรือไอนํ "าแรงดนัปานกลาง 

MW : Megawatt หรือเมกะวตัต์ 

MWh : Megawatt-Hour หรือเมกะวตัต์-ชั!วโมง 

NPP2 : บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากดั 

NPP3 : บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากดั 

NPP5 : บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากดั 

NPP5A : บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จํากดั 

NPP11 : บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากดั 

NPP12 : บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากดั 

NPS Cape : บริษัท เอ็นพีเอส เคป จํากดั 

NPS IPP : บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั 

NPS O&M : บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากดั 

NPS OR : บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากดั (เดิมชื!อ บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์
ซพัพลาย พีพี 10 จํากดั) 

NPS OS : บริษัท เอ็นพีเอสโอเชียน สตาร์ จํากดั 

NPS PP9 : บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย พีพี 9 จํากดั 

NS304 : บริษัท นํ "าใส 304 จํากดั 

Output Factor : อตัรากําลงัผลติไฟฟา้ 

PDP 2010 : แผนพฒันากําลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทยฉบบัปี 2553 – 2573 

PMC : บริษัทโปรมีโก้ เซอร์วิส จํากดั 

PMO : Plant Maintenance Outage หรือ เวลาหยดุการผลติกระแสไฟฟา้ที!
เป็นไปตามแผนการผลิต 

PP2 : โรงไฟฟา้ 2 

PP3 : โรงไฟฟา้ 3 

PP4 : โรงไฟฟา้ 4 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

คาํ  ความหมาย 

PP5 : โรงไฟฟา้ 5 

PP5A : โรงไฟฟา้ 5A 

PP6 : โรงไฟฟา้ 6 

PP7 : โรงไฟฟ้า 7 หรือโครงการโรงไฟฟ้าเนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
โครงการ 1 

PP8 : โรงไฟฟ้า 8 หรือโครงการโรงไฟฟ้าเนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
โครงการ 2 

PP11 : โรงไฟฟา้ 11 

PPA : Power Purchase Agreement หรือ สญัญาซื "อขายไฟฟา้ระยะยาว 

PT Utami : PT. Utami Jaya Mulia  

SCOD : Scheduled Commercial Operation Date หรือกําหนดการจ่าย
ไฟฟา้เข้าระบบ 

SNB : บริษัท เอส.เอ็น.บี.ผลติผลการเกษตร จํากดั 

SNST : บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั 

SPP : Small Power Producer หรือ ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ 

VSPP : Very Small Power Producer หรือ ผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มาก 

กกพ. : คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 

กปภ. : การประปาสว่นภมิูภาค 

กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

กฟน. : การไฟฟา้นครหลวง 

กฟผ. : การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. : การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

กลุม่ที!มีความเกี!ยวโยงกนั : บคุคลหรือบริษัทที!เกี!ยวโยงกนัโดยมีผู้บริหารกรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจร่วมกนักบักลุม่บริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ : บริษัทฯ บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม แล้วแตก่รณี 

กงัหนัไอนํ "า : Extraction Condensing Turbine 

ก๊าซเชื "อเพลงิ : Fuel Gas 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุน เวียน
สาํหรับผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ 

: SPP Renewable Energy 

เขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ : เขตอุตสาหกรรม 304 ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบรีุ 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

คาํ  ความหมาย 

เขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที!  2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

: เขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสาร
คาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ความต้องการใช้ไฟฟา้สงูสดุ : Peak Demand 

ความต้องการพลงังานไฟฟา้ : Energy Demand 

เครื!องกําเนิดไฟฟา้แบบกงัหนัไอนํ "า : Steam Turbine Generator 

ตารางบํารุงรักษา : Preventive Maintenance Plan 

ปตท. : บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

โรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วม : Cogeneration 

ลกูค้าอตุสาหกรรม : ลกูค้าที!มีสถานที!ประกอบการตั "งอยู่ในเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที! 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สนพ. : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

สผ. : สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อม 

สญัญาซื "อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า : Forward Contract 

หม้อไอนํ "า : Boiler 

หม้อไอนํ "าแบบนําสารเคมีกลบั : Chemical Recovery 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ข้อมูลทั"วไปและข้อมูลสาํคัญอื"น 

 

ข้อมูลทั"วไป 

ข้อมลูทั!วไปของบริษัทที!ออกหลกัทรัพย์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบคุคลอ้างอิง ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

 

1. บริษัทที"ออกหลักทรัพย์ 

 

บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 
 

ชื อบริษัท : บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 206 หมูที่! 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000123 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 

โทรสาร : (66) 2-6591464 

โฮมเพจ : www.doubleapower.com 

ทนุจดทะเบียน : 10,000.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 9,354.04 ล้านบาท 

 

2. บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ  
 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที"เกี"ยวข้อง 

 

1) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์2 จาํกัด (“NPP2”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์2 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 57/5-9 หมู่ที! 11 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 

24130 

เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001309 

โทรศพัท์ : (66) 38 532833 ตอ่ 3222 

โทรสาร : (66) 38-532829 

ทนุจดทะเบียน : 150.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 150.00 ล้านบาท 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

2) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์3 จาํกัด (“NPP3”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์3 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 94/1 หมู่ที! 3 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24120 

เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001317 

โทรศพัท์ : (66) 38-855087 (66) 38-855089 

โทรสาร : (66) 38-855087 (66) 38-855089 

ทนุจดทะเบียน : 680.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 680.00 ล้านบาท 

 

3) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกัด (“NPP5”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์5 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 217 หมูที่! 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000786 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800 ตอ่ 6955 

โทรสาร : (66) 2-6591412 

ทนุจดทะเบียน : 1,520.00ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 1,520.00 ล้านบาท 

 

4) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์5 เอ จาํกัด(“NPP5A”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์5 เอ จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 218 หมูที่! 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000794 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 

โทรสาร : (66) 2-6591464 

ทนุจดทะเบียน : 1,218.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 1,204.50 ล้านบาท  
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

5) บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จาํกัด (“NPS PP9”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 206 หมูที่! 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000969 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 

โทรสาร : (66) 2-6591464  

ทนุจดทะเบียน : 1,825.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 1,305.00ล้านบาท 

 

6) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จาํกัด(“NPP11”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์11 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 125 หมูที่! 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000620 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800-39 ตอ่ 3636 

โทรสาร : (66) 2-6591410 (66) 2-6591412 

ทนุจดทะเบียน : 950.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 950.00 ล้านบาท 

 

7) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์12 จาํกัด (“NPP12”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์12 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 355 หมูที่! 10 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000270 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800 

โทรสาร : (66) 2-6591412 

ทนุจดทะเบียน : 900.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 225.00 ล้านบาท 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

8) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จาํกัด (“IPP IP2”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ.ภายใต้ โครงการรับซื "อไฟฟ้า
จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (IPP) 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 94/1 หมู่ที! 3 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24120 

เลขทะเบียนบริษัท : 0245555000985 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 

โทรสาร : (66) 2-6591464 

ทนุจดทะเบียน : 1,380.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 1,305.407.00 ล้านบาท 

 

9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จาํกัด (“IPP IP7) 
 

ชื อบริษัท : บริษัท ไอพีพี ไอพี & จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้  
ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 206 หมูที่! 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000214 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800-39 ตอ่ 3636 

โทรสาร : (66) 2-6591410 (66) 2-6591412 

ทนุจดทะเบียน : 660.00 ล้านบาท  
ทนุที ออกและชําระแลว้ : 596.22 ล้านบาท  

 

10) บริษัท ซีเอชพี 1 จาํกัด (“CHP1”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 1 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 206 หมูที่! 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000471 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 

โทรสาร : (66) 2-6591464  

ทนุจดทะเบียน : 130.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 110.70 ล้านบาท 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

11) บริษัท ซีเอชพี 3 จาํกัด (“CHP3”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 125 หมูที่! 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001519 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800-39 ตอ่ 3636 

โทรสาร : (66) 2-6591410 (66) 2-6591412 

ทนุจดทะเบียน : 250.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 228.835ล้านบาท 

 

12) บริษัท ซีเอชพี 5 จาํกัด (“CHP5”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 125 หมูที่! 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001527 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800-39 ตอ่ 3636 

โทรสาร : (66) 2-6591410 (66) 2-6591412 

ทนุจดทะเบียน : 300.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 300.00ล้านบาท 

 

13) บริษัท ซีเอชพี 7 จาํกัด (“CHP7”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี & จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 125 หมูที่! 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000222 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800-39 ตอ่ 3636 

โทรสาร : (66) 2-6591410 (66) 2-6591412 

ทนุจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท  
ทนุที ออกและชําระแลว้ : 1.00 ล้านบาท 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

14) บริษัท อี 85 จาํกัด (“E85”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท อี 85 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยเอทานอล 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 78 หมูที่! 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ' จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000081 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800 

โทรสาร : (66) 2-6591417 

ทนุจดทะเบียน : 3,853.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 3,853.00 ล้านบาท 

 

15) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจาํกัด (“SNB”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลติผลการเกษตรจํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยนํ "ามนัรําดิบและนํ "ามนัรําสกดั 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 107/1 หมู่ที! 2 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24180 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105531003578 

โทรศพัท์ : (66) 38-538801 

โทรสาร : (66) 38-539754 

ทนุจดทะเบียน : 30.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 30.00 ล้านบาท 

 

16) บริษัท แอชลีชชิ"ง จาํกัด (“AL”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท แอชลชีชิ!ง จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : แยกสารเคมีออกจากขี "เถ้า 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 217 หมูที่! 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000543 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 

โทรสาร : (66) 2-6591464 

ทนุจดทะเบียน : 45.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 45 ล้านบาท 
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17) บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จาํกัด (“NPS O&M”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯที!จะนําเข้ากองทุนรวม
โครงสร้างพื "นฐานของบริษัทฯ 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 206 หมูที่! 4 ตําบลทา่ตมู  อําเภอศรีมหาโพธิ' จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001098 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 

โทรสาร : (66) 2-6591464 

ทนุจดทะเบียน : 150.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 37.50 ล้านบาท 

 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ 

 

1) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี"ยนสตาร์ จาํกัด (“NPS OS”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยนสตาร์ จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 206 หมูที่! 4 ตําบลทา่ตมู  อําเภอศรีมหาโพธิ' จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0245552001221 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 

โทรสาร : (66) 2-6591464 

ทนุจดทะเบียน : 310.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 310.00 ล้านบาท 

 

2) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานาจาํกัด (“NPSOR”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 206 หมูที่! 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000301 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 

โทรสาร : (66) 2-6591464 

ทนุจดทะเบียน : 100.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 100.00 ล้านบาท 
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3) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จาํกัด (“NPS Cape”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอสเคป จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 206 หมูที่! 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000601 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 

โทรสาร : (66) 2-6591464  

ทนุจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 1.00 ล้านบาท 

 

4) บริษัท โอเชี"ยนสตาร์ โฮลดิ !ง จาํกัด (“OSH”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท โอเชี!ยนสตาร์ โฮลดิ "ง จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong 

เลขทะเบียนบริษัท : 2169333 

โทรศพัท์ : - 

โทรสาร : - 

ทนุจดทะเบียน : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : -เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 

5) บริษัท โอเชี"ยน เคป จาํกัด (“OC”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท โอเชี!ยน เคป จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong 

เลขทะเบียนบริษัท : 2172548 

โทรศพัท์ : - 

โทรสาร : - 

ทนุจดทะเบียน : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : - เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
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6) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ"ง5 จาํกัด (“ITS5”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ!ง5 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : บริการทุน่ขนถ่ายสนิค้ากลางทะเล 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 187/3 หมูที่! 1 ตําบลบางววั อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 

เลขทะเบียนบริษัท : 0245544000792 

โทรศพัท์ : (66) 38-538968  

โทรสาร : (66) 38-538869  

ทนุจดทะเบียน : 68.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 68.00 ล้านบาท 

 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจอื"นๆ 

 

1) บริษัท นํ !าใส 304 จาํกัด (“NS304”) 
 

ชื อบริษัท : บริษัท นํ "าใส 304 จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยนํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 355 หมูที่! 10  ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255548000037 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800 ตอ่ 3838-9 

โทรสาร : (66) 2-659-1432 

ทนุจดทะเบียน : 160.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 160.00 ล้านบาท 

 

2) บริษัทดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกัด (“DARC”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ศกึษาวิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุต้นกระดาษและต้นพลงังานรวมไปถึงเยื!อ
กระดาษและกระดาษ 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 122 หมูที่! 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ'  จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000235 

โทรศพัท์ : (66) 37-208800 

โทรสาร : (66) 2-6591424 

ทนุจดทะเบียน : 30.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 30.00 ล้านบาท 
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3) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”) 

 

ชื อบริษัท : PT. Utami Jaya Mulia 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : Jl. Pendreh, KomplekPerhubungan Gang Bandara No. 184, RT. 

33-A, Kel. Melayu, MuaraTeweh Barito Utara 73811 

เลขทะเบียนบริษัท : 2090.2011 

โทรศพัท์ : (62) 511-4773096 

โทรสาร : (62) 511-4773096 

ทนุจดทะเบียน : 4.00 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
ทนุที ออกและชําระแลว้ : 2.00 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  

 

4) บริษัท คันนา จาํกัด (“KN”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท คนันา จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : สนบัสนนุและสง่เสริมการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 355 หมูที่! 10 ตําบลทา่ตมู  อําเภอศรีมหาโพธิ' จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000468 

โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 

โทรสาร : (66) 2-6591464 

ทนุจดทะเบียน : 530.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 530.00 ล้านบาท 

 

5) บริษัท โซนิสสตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกัด (“SNST”) 

 

ชื อบริษัท : บริษัท โซนิสสตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยแปง้มนัสาํปะหลงัและก๊าซชีวภาพ 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 99/2 หมู่ที! 3 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 
24120 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105538091278 (เดิมเลขที! 1859/2538) 
โทรศพัท์ : (66)38-855055 - 89  

โทรสาร : (66)38-855100  

ทนุจดทะเบียน : 270.00 ล้านบาท 

ทนุที ออกและชําระแลว้ : 270ล้านบาท 
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3. บุคคลอ้างอิง 

1) ผู้สอบบัญชี 
ชื อบริษัท : บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ 
: 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : (66) 2-264-0777 

โทรสาร : (66) 2-264-0789-90 

โฮมเพจ : www.ey.com 

 

2) นายทะเบียน 

ชื อบริษัท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร #+,,+ 

โทรศพัท์ : (662) 638-8000, (662) 626-7000 

โทรสาร : (662) 657-3333 

โฮมเพจ : www.cimbthai.com 

 

ชื อบริษัท : ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที! 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ : (662) 296-2000 

โทรสาร : (662) 683-1304 

โฮมเพจ : www.krungsri.com 

 

ชื อบริษัท : ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : (--) 02-255-2222 

โทรสาร : (--) 02-255-9391-3 

โฮมเพจ : www.ktb.co.th 

 

3) ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 
ชื อบริษัท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร #+,,+ 

โทรศพัท์ : (662) 638-8000, (662) 626-7000 

โทรสาร : (662) 657-3333 

โฮมเพจ : www.cimbthai.com 
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ชื อบริษัท : ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที! 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ : (662) 296-2000 

โทรสาร : (662) 683-1304 

โฮมเพจ : www.krungsri.com 

 

ชื อบริษัท : ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : (--) 02-255-2222 

โทรสาร : (--) 02-255-9391-3 

โฮมเพจ : www.ktb.co.th 

 

4) ที"ปรึกษากฎหมาย 

-ไมมี่-  

 

5) ที"ปรึกษาทางการเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ชื อบริษัท : บริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี! จํากดั 

ที ตั!งสํานกังานใหญ่ : 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั "น 9บี ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ : (662) 257-0550 

โทรสาร : (662) 639-3600 

 

6) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ติดต่อ : นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศกัดิ' 
ผู้ อํานวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

อีเมลล์ : pr@npp.co.th 

 

7) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

ติดต่อ : นางสาวภทัรา ปรุงธญัญพฤกษ์ 

ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

สายด่วนนกัลงทนุ : 1759 กด 9 

อีเมลล์ : ir@npp.co.th 

 

ข้อมูลสาํคัญอื"น ที"มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 ไมพ่บวา่มีข้อมลูที!อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

วิสัยทัศน์  
บริษัทฯ มุง่มั!นเป็นผู้ นําการปลกูพลงังาน เพื!อผลติพลงังานได้อยา่งยั!งยืน ด้วยการคิดค้นวิจยัและพฒันาเพื!อให้ได้ 

“ต้นพลงังาน”พันธ์ุไม้ที!เหมาะกับการนํามาใช้เป็นเชื "อเพลิงผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาเชื "อเพลิงพืชพลงังานอื!น อาทิ 
“หญ้าเนเปียร์” พืชพลงังานทางเลือกใหม่ ซึ!งสามารถนํามาใช้เป็นเชื "อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ เพื!อให้มีแหล่งพลงังาน
หมนุเวียน สร้างใหมไ่ด้ไม่มีวนัหมด โดยการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีพื "นฐานแนวคิดมาจากการตระหนกัถึงความสําคญั
ของแหลง่พลงังานที!กําลงัจะหมดไป เช่น นํ "ามนัและก๊าซธรรมชาติ กลุม่บริษัทฯ จึงมุง่มั!นที!จะสร้างแหลง่พลงังานทดแทนที!
ยั!งยืนเพื!อรองรับความต้องการใช้ไฟฟา้ของคนไทย อีกทั "ง ยงัคํานงึถึงการสร้างความสมดลุระหวา่งภาคการเกษตรและภาค
พลงังาน การสร้างรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกรไทย ภายใต้แนวคิด “ปลกูพลงังาน เพื!อความยั!งยืนแหง่อนาคต” 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานปลกูได้ มุ่งเน้นการดําเนินงานเพื!อให้เกิดการเติบโต
อย่างต่อเนื!องและยั!งยืน พร้อมก้าวไปสูก่ารเป็นบริษัทไฟฟ้าครบวงจร โดยให้ความสาํคญัต่อ ชมุชน สงัคม และการรักษา
สิ!งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

โดยบริษัทฯ มีกลยทุธ์หลกัในการดําเนินธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี " 
1. กลยทุธ์การจดัหาแหลง่วตัถดิุบเชื "อเพลิงจากหลากหลายแหลง่ เพื!อช่วยลดความเสี!ยงจากการขาดแคลน

เชื "อเพลงิ 

2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ให้ได้ค่าความร้อนสูงยิ!งขึ "น นําไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

3. กลยทุธ์การผสมผสานเชื "อเพลงิหลากหลายประเภท เพื!อเพิ!มมลูคา่ และบริหารต้นทนุ 

4. กลยุทธ์การปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื!อง เพื!อให้บริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที!และมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ ตั "งเป้าหมายที!จะเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยครอบคลุมทั "งการผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอนํ "า รวมถึงธุรกิจอื!นที!เกี!ยวเนื!องและสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ธุรกิจการขนส่งเชื "อเพลิง  

ทางทะเล อีกทั "ง กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายขยายการลงทุนในโครงการอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกับธุรกิจเชื "อเพลิง  
ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษและพลังงาน เพื!อสร้างมูลค่าเพิ!มในระยะยาวให้แก่  

ผู้ ถือหุ้ น โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที!จะเป็นผู้ นําในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื "อเพลิงชีวมวลแบบผสมผสาน โดยการ ใช้ 

วัสดุเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี " กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสนใจในเรื!องการเติบโตอย่างยั!งยืนทางด้าน  

พลงังานทดแทน ควบคูไ่ปกบัการพฒันาประสทิธิภาพทั "งในด้านการผลติและการให้บริการ รวมทั "ง การสร้างความสมัพนัธ์
ที!ดีในระยะยาวกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื!อง ทั "งนี " กลุม่บริษัทฯ มีเปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี " 

· เป็นผู้ นําด้านการผลิต จัดส่ง และรักษาความมั!นคงของระบบไฟฟ้าและไอนํ "า โดยใช้เชื "อเพลิง  

แบบผสมผสาน โดยมีการใช้วสัดเุหลอืใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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· ส่งเสริม กํากับ และดูแลให้มีไฟฟ้าและไอนํ "าอย่างเพียงพอและต่ อเนื!องจากเทคโนโลยีสะอาดและ 

มีประสิทธิภาพ เพื!อการพัฒนากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี  
และในเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที! 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

· สร้างวฒันธรรมในการปรับเปลี!ยนตวัเอง อยา่งมีดลุยภาพทั "งทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ!งแวดล้อม 

 

การเปลี"ยนแปลงและพัฒนาการที"สาํคัญ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนจดัตั "งเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัด กับกระทรวงพาณิชย์ เมื!อวนัที! 7 กรกฎาคม2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ!มต้น 1.00 ล้านบาท เพื!อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบ
กงัหนัไอนํ "า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื!อวนัที! 26 พฤษภาคม 2553 ตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา 
บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมทั "งได้ลงทนุในธุรกิจที!สนบัสนุนการประกอบธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจอื!นๆ และธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนลงทนุในธุรกิจพลงังานที!เกี!ยวข้องอื!นๆ เช่น โรงงานผลติเอ
ทานอล ซึ!งธุรกิจดงักลา่วได้รับการบริหารจดัการภายใต้การดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งที!บริษัทฯ 
จดัตั "งขึ "นมาสาํหรับการลงทนุในแตล่ะโครงการ อีกทั "ง บริษัทฯ ได้ทําการเพิ!มทนุอยา่งตอ่เนื!อง เพื!อรองรับการขยายตวัทาง
ธุรกิจดงักลา่ว โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทั "งสิ "น 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนที!ออก
และชําระแล้วรวมทั "งสิ "น 9,354.04 ล้านบาท 

 

ทั "งนี " พฒันาการที!สาํคญัของบริษัทฯ ที!เกี!ยวกบัการเปลี!ยนแปลงอํานาจในการควบคมุ และลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจในช่วง 3 ปีที!ผา่นมา เป็นดงันี " 
  

ปี 2555 : ระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ชนิดระบชืุ!อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมมี่ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้  เสนอขายแก่ผู้ลงทนุทั!วไปและผู้ลงทนุสถาบนั จํานวน 3,000 ล้านบาท 

: นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ ซึ!งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ขายหุ้นสามญัที!ถือครองอยู่ทั "งหมด
ร้อยละ 63.80 ของทุนที!ออกและชําระแล้วในบริษัทฯให้แก่ Fastgain Limited และต่อมา 
Fastgain Limited ได้ทําการขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทั "งจํานวนให้แก่ บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง 
จํากดั ทําให้ บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากดักลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯมีสดัสว่นการถือ
หุ้นร้อยละ 63.80 ของทนุที!ออกและชําระแล้วในบริษัทฯ 

: บริษัท ดั%บเบิ "ล เอ (1991) จํากดั (มหาชน) (“AA”) ซึ!งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้เข้าซื "อหุ้นสามญั
ร้อยละ 18.21 ของทนุที!ออกและชําระแล้ว ทั "งจํานวนจาก บริษัท แอ๊ดวานซ์อะโกร โฮลดิ "ง จํากดั 
ซึ!งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ทําให้ภายหลงัการเข้าซื "อหุ้น AA มีสดัสว่นการถือหุ้นเพิ!มขึ "นจากร้อย
ละ 17.99 เป็นร้อยละ 36.20 ของทนุที!ออกและชําระแล้ว 

: จั ด ตั "ง  บ ริ ษั ท  ซี เอ ช พี  1 จํ า กั ด  ( “CHP1”)  โ ด ย ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  99.99 ข อ ง ทุ น 

จดทะเบียนทั "งหมด เพื!อดําเนินโครงการโรงไฟฟา้พลงังานงานความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติ 

: จดัตั "ง บริษัท ไอพีพี ไอพี2 จํากดั (“IPPIP2”) โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 
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เพื!อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ที!รับโอนมาจาก บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์
ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั (“NPS IPP”) ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ 

: จัดตั "ง บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ซพัพลายพีพี9 จํากัด (“NPS PP9”) โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียนทั "งหมด เพื!อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที!รับโอนมาจาก BECO ตาม
แนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ 

: จดัตั "งบริษัท แอชลีซซิ!ง จํากดั (“AL”)  โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด เพื!อ
ดําเนินโครงการแยกคลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีที!จําเป็นในการผลิตเยื!อออกจากขี "เถ้า
ขาว 

: เปลี!ยนชื!อบริษัทยอ่ย จาก บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ซพัพลายพีพี10 จํากดั (“NPS PP10”) เป็น 
บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากดั (“NPS OR”)และใช้บริษัทย่อยดงักลา่วประกอบธุรกิจเรือขนสง่
สินค้าทางทะเล เพื!อบริหารจัดการเรือเทกองที!บริษัทฯ ซื "อมาระหว่างปีเพื!อรองรับการขนส่ง
เชื "อเพลงิสาํหรับโรงไฟฟา้ในกลุม่ 

  

ปี 2556 : เพิ!มทนุจดทะเบียนเป็น 10,000.00 ล้านบาท  

: บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากัด ซึ!งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ได้จําหน่ายหุ้นสามญัร้อยละ 10.00 

ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด ให้กบั บริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชั!นแนล จํากดั และต่อมาบริษัท เบล
วิน อินเตอร์เนชั!นแนล จํากดั ได้จําหน่ายหุ้นดงักลา่วทั "งจํานวนให้กบับริษัท โคเจน อินเวสเมนท์ 
จํากดั ทําให้ภายหลงัการขายหุ้น บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากดัมีสดัสว่นการถือหุ้นลดลงจากร้อย
ละ 63.80 เป็นร้อยละ 53.80 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

: จดัตั "งบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์12 จํากดั(“NPP12”) โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทั "งหมด เพื!อดําเนินโครงการโรงไฟฟา้ชีวมวล 

: จดัตั "ง บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั (“CHP3”) และ บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั (“CHP5”)  โดยถือหุ้นร้อย
ละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด เพื!อศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมจากก๊าซธรรมชาติ 

: เปลี!ยนชื!อบริษัทย่อย จาก บริษัท ดั%บเบิ "ล เอ เอทานอล จํากัด (“AAE”) เป็น บริษัท อี 85 จํากัด 
(“E85”) 

: จัดตั "งบริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”) โดยถือหุ้นร้อยละ99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทั "งหมด และได้เปลี!ยนชื!อเป็นบริษัทมาเป็นบริษัทบริษัท เอ็นพีเอสเคป จํากัด ( “NPS 
Cape”) เพื!อบริหารจัดการเรือเทกองที!บริษัทฯ ซื "อมาระหว่างปีเพื!อรองรับการขนส่งเชื "อเพลิง
สาํหรับโรงไฟฟา้ในกลุม่ 

: จัดตั "ง NPS O&M ใหม่ แทน NPS O&M ที!ถูกเปลี!ยนชื!อเป็น  NPS Cape โดยถือหุ้ นร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนทั "งหมด เพื!อรองรับโครงการจดัตั "งกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานของ
บริษัทฯ และเพื!อทําหน้าที!ในการบริหารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที!จะนําเข้า
กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานของบริษัทฯ ในอนาคต 
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: ขายหุ้นที!ถือครองอยู่ทั "งหมดใน BECO และ NPS IPP ให้กบับริษัทที!เกี!ยวข้องกัน ตามแนวทาง
การปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ โดยขายในราคาต้นทนุของบริษัทฯ โดยมีมลูคา่เท่ากบัทนุที!ชําระ
แล้วของทั "งสองบริษัท จํานวน 735.00 ล้านบาท และ 1,647.40 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ!งสงูกว่า
ราคาตลาดและมลูคา่ทางบญัชีของทั "งสองบริษัทที!ประเมินไว้โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

 

ปี 2557 : ระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ชนิดระบชืุ!อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมมี่ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้  รวมถึงให้สทิธิผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ไถ่ถอนก่อนครบกําหนด และเสนอขายแก่ผู้ลงทนุทั!วไปและผู้
ลงทนุสถาบนั จํานวน3,718ล้านบาท 

: จัดตั "ง บริษัท ซีเอชพี 7 จํากัด (“CHP7”) โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั "งหมด 
เพื!อศกึษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติ 

: จัดตั "ง บริษัท ไอพีพี ไอพี7 จํากัด (“IPP IP7”) โดยถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั "งหมด เพื!อศกึษาความเป็นไปได้ในการดําเนินการธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ 

: บริษัทฯ ได้ซื "อเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท โซนิสสตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั (“SNST”) ซึ!งเป็น
บริษัทที!ทําธุรกิจเกี!ยวกบัการผลติและจําหนา่ยแปง้มนัสาํปะหลงัและก๊าซชีวภาพ โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

: บริษัทฯ ซื "อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5จํากัด     เมื!อวนัที! 12 

พฤศจิกายน2557 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

: บริษัทฯ ซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุของบริษัท อี 85 จํากดั เมื!อวนัที! 12 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

: บริษัทฯ ซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุของบริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยีจํากดั เมื!อวนัที! 12 พฤศจิกายน 
2557 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

: จดัตั "ง บริษัท โอเชี!ยนสตาร์ โฮลดิ "ง จํากดั (“OSH”) โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
ทั "งหมดเพื!อเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยที!จดัตั "งขึ "นเพื!อดําเนินธุรกิจเรือขนสง่สินค้าทางทะเล
ระหวา่งประเทศเมื!อวนัที! 17 พฤศจิกายน 2557 

: บริษัท OSH ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตั "ง บริษัท โอเชี!ยน เคป จํากดั (“OC”) ขึ "น โดย 
OSH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด เพื!อดําเนินธุรกิจเรือขนสง่สนิค้า
ทางทะเลระหวา่งประเทศเมื!อวนัที! 24พฤศจิกายน 2557 

: บริษัท ดั%บเบิ "ล เอ (1991) จํากดั (มหาชน)ซึ!งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้จําหน่ายหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 10.69ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด ให้กบั บริษัท เมทริกซ์ อินเตอร์เนชั!น
แนล แคปิทอล โฮลดิ "งส์ จํากัดเมื!อวันที! 2ธันวาคม 2557 ทําให้ภายหลังการขายหุ้ น บริษัท 
ดั%บเบิ "ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้ นลดลงจากร้อยละ 36.20 เป็นร้อยละ 
25.51ของทนุที!ออกและชําระแล้ว 

: บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากดั ซึ!งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ได้จําหน่ายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ใน
สดัสว่นร้อยละ 53.80 ของทุนที!ออกและชําระแล้ว (หุ้นสามญัของทั "งหมดของบริษัทฯ ที!บริษัท 



   

 

29 

 

รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากัด ถืออยู่) ให้กับ บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ "ง จํากัด เมื!อวันที! 25 

ธนัวาคม 2557 (ทั "งนี " บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากดั ได้เข้าซื "อหุ้นสามญัร้อยละ 99.99 ของทนุจด
ทะเบียนทั "งหมดของบริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ "ง จํากัดเมื!อวนัที! 8 ธันวาคม 2557ดงันั "น 
ภายหลงัการขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงักลา่ว บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากดั จึงอยูใ่นสถานะผู้
ถือหุ้นโดยอ้อมบริษัทฯ) 

: บริษัทฯ ซื "อหุ้ นสามัญเพิ!มทุนของบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด เมื!อวันที! 31 

ธนัวาคม 2557 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

 

ปี 2558 : บริษัท เมทริกซ์ อินเตอร์เนชั!นแนล แคปิทอล โฮลดิ "งส์ จํากดัได้จําหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัทฯ ใน
สดัสว่นร้อยละ 10.69 ของทนุจดทะเบียนที!ออกและชําระแล้ว (หุ้นสามญัของทั "งหมดของบริษัทฯ 
ที!บริษัท เมทริกซ์ อินเตอร์เนชั!นแนล แคปิทอล     โฮลดิ "งส์ จํากดั ถืออยู่) ให้กับ บริษัทฟิวเจอร์ 
เอนเนอร์จี โฮลดิ "ง จํากดั เมื!อวนัที! 16 กุมภาพนัธ์ 2558 ทําให้ภายหลงัการขายหุ้น บริษัท เมท
ริกซ์ อินเตอร์เนชั!นแนล แคปิทอล โฮลดิ "งส์ จํากดั ไมไ่ด้อยู่ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกตอ่ไป 

: บริษัทฯ ซื "อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัท แอช ลีชชิ!ง จํากัด เมื!อวันที! 18 กุมภาพันธ์ 2558โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

: บริษัทฯ ซื "อหุ้ นสามัญเพิ!มทุนของบริษัท ซีเอชพี 5 จํากัด เมื!อวันที! 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

: บริษัทฯ ซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุของบริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากดั เมื!อวนัที! 18 กุมภาพนัธ์ 2558 โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

: บริษัทฯ ซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุของบริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากดั เมื!อวนัที! 18 กุมภาพนัธ์ 2558 โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ถือหุ้ นในบริษัทย่อยทั "งสิ "น  27 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยแบ่งการ
ดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ธุรกิจ ได้แก่ กลุม่ธุรกิจโรงไฟฟา้และพลงังานที!เกี!ยวข้องกลุม่ธุรกิจต้นนํ "า
และกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียด ดงันี " 

1. กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที"เกี"ยวข้อง 

 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที!เกี!ยวข้องเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ทั "งนี " กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสาํคญัในการสร้างความมั!นคงทางพลงังานให้กบัประเทศเพื!อเป็นกําลงัสาํคญัในการขบัเคลื!อนเศรษฐกิจสงัคมของ
ประเทศ ดงันั "น กลุม่บริษัทฯ จึงมุ่งมั!นผลติไฟฟ้าและพลงังานอื!นเพื!อรองรับความต้องการของประเทศอยา่งยั!งยืน โดยให้
ความสําคัญกับพลงังานที!ยั!งยืน ภายใต้วิสยัทศัน์ “ปลกูพลงังาน เพื!อความยั!งยืนแห่งอนาคต”โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าและ
พลงังานที!เกี!ยวข้อง แบ่งเป็น ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอล และธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ "ามนัรําข้าว
โดยกลุ่มบริษัทฯ มองว่าเอทานอลและนํ "ามนัรําข้าวสามารถนํามาพัฒนาเป็นพลงังานหมุนเวียนได้ ทั "งนี " บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจโรงไฟฟา้และพลงังานที!เกี!ยวข้อง ประกอบด้วย บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จํานวน 17 บริษัท รวมทั "งสิ "น 18 บริษัท ดงันี " 

1) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เมื!อวนัที! 7 
กรกฎาคม 2558 เพื!อดําเนินการผลิตและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมโดยเป็นโรงไฟฟา้พลงัความ
ร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหนัไอนํ "า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื!อวนัที! 26 พฤษภาคม 
2553 โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทั "งสิ "น 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทนุที!ออกและชําระ
แล้วรวมทั "งสิ "น 9,354.04 ล้านบาท ทั "งนี " โรงไฟฟ้าที!อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทฯ มีจํานวนทั "งสิ "น 2 โรง ได้แก่ 
PP7 และ PP8 ซึ!งมีกําลงัการผลิตโรงละ 164.00 เมกะวัตต์ คิดเป็นกําลังการผลิตรวมทั "งสิ "น 328.00 เมกะวัตต์ โดย
โรงไฟฟ้าทั "ง 2 แห่ง ตั "งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี ซึ!งใช้ถ่านหินและเชื "อเพลิงชีวมวลเป็นเชื "อเพลิงใน
กระบวนการผลิต สําหรับลกูค้าหลกัของบริษัทฯ คือ กฟผ. AA และลกูค้าอุตสาหกรรมที!ตั "งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 
จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาซื "อขายไฟฟา้กบั กฟผ. จํานวน 2 ฉบบั โดยมีกําลงัการผลิตตามสญัญาแต่
ละฉบบัอยู่ที! 90.00 เมกะวตัต์ อายสุญัญา 25 ปี และจะสิ "นสดุอายสุญัญาในปี 2567สําหรับสญัญาซื "อขายไฟฟ้ากบั AA 

นั "น มีอายุสญัญา 5 ปี โดยเริ!มต้นสญัญาเมื!อวนัที! 1 มกราคม 2558 และจะสิ "นสดุอายสุญัญาในวนัที! 31 ธันวาคม 2562 

ในส่วนของลกูค้าอุตสาหกรรม บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลงังาน ประเภทกิจการใบอนุญาต
จําหน่ายไฟฟ้า และกิจการระบบจําหน่ายไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี จาก BECO ทําให้บริษัทฯ 
สามารถเข้าทําสญัญาซื "อขายไฟฟ้ากบัลกูค้าอุตสาหกรรมที!ตั "งอยู่ในเขตอตุสาหกรรมดงักลา่วได้โดยตรง สําหรับไอนํ "าที!
บริษัทฯ ผลิตได้ส่วนหนึ!งจะถกูนําไปใช้ภายในกิจการ และสว่นที!เหลือทางบริษัทฯ ได้ทําสญัญาซื "อขายไอนํ "ากบั AA ซึ!งมี
อายุสญัญา 25 ปีโดยเริ!มต้นสญัญาเมื!อวนัที! 10 กุมภาพนัธ์ 2540 และจะสิ "นสดุอายสุญัญาในวนัที! 9 กุมภาพนัธ์ 2566 

และลกูค้าอตุสาหกรรมที!ตั "งอยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ 

สําหรับถ่านหินซึ!งเป็นวตัถุดิบหลกัที!สําคัญในการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซื "อขายถ่านหินระยะยาว  

กบัผู้จัดหาถ่านหินที!มีประสบการณ์และมีความชํานาญในธุรกิจจัดหาถ่านหินจํานวน2 ราย ซึ!งมีแหล่งถ่านหินหลกัจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ในสว่นของเชื "อเพลงิชีวมวลนั "น บริษัทฯ ดําเนินการจดัหาเชื "อเพลงิชีวมวลจากกลุม่เกษตรกรหรือผู้ผลิต
เชื "อเพลงิชีวมวลในประเทศโดยตรง โดยพนกังานของบริษัทที!มีประสบการณ์ในการจดัหาเชื "อเพลงิชีวมวล 
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2) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์2 จาํกัด (“NPP2”) 

NPP2 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 28 มิถนุายน 2554 เพื!อดําเนินการผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพันธ์ 2558NPP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 150.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทุนที!
ชําระแล้วเต็มจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด ทั "งนี " โรงไฟฟ้าที!
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP2มีจํานวนทั "งสิ "น 1 โรง ได้แก่ PP2 โดยมีที!ตั "งอยู่ที!อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดกําลงัการผลิตไฟฟ้า 10.40 เมกะวตัต์ และใช้เชื "อเพลิงชีวมวลอื!น ได้แก่ ชิ "นไม้สบั เปลือกไม้ และ
แกลบ เป็นเชื "อเพลงิหลกัในการผลิต ซึ!งกระแสไฟฟา้ที!ผลติได้จะถกูจําหนา่ยให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซื "อขายไฟฟ้าระยะ
ยาวมีอายุสญัญา 21 ปี และสญัญาจะสิ "นสดุในปี 2563 ซึ!งพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาดังกล่าวอยู่ที! 8.00 เมะกะวัตต์ 
สาํหรับกระแสไฟฟา้สว่นที!เหลอืจะถกูจําหนา่ยให้แก่บริษัทที!เกี!ยวข้องในบริเวณพื "นที!ใกล้เคียง 

3) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์3 จาํกัด (“NPP3”) 

NPP3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 28 มิถนุายน 2554 เพื!อดําเนินการผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558NPP3 มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 680.00 ล้านบาท ซึ!งเป็น
ทนุที!ชําระแล้วเต็มจํานวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด ทั "งนี " โรงไฟฟา้
ที!อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP3 มีจํานวนทั "งสิ "น 2 โรง ได้แก่ PP3 และ PP4 โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวตั "งอยู่ในเขต
อตุสาหกรรม 304 สว่นที! 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในสว่นของ PP3 มีขนาดกําลงัการผลติ 10.40 เมกะวตัต์ ในขณะที! PP4 มี
ขนาดกําลงัการผลติ 37.15 เมกะวตัต์ ทั "ง PP3 และ PP4 ใช้เชื "อเพลงิชีวมวลเป็นเชื "อเพลิงหลกัในการผลิต ได้แก่ ชิ "นไม้สบั
เปลือกไม้ และแกลบ ซึ!งกระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทั "ง 2 แห่งดงักลา่วจะถกูจําหน่ายให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญา
ซื "อขายไฟฟา้ระยะยาว มีอายสุญัญา 25 ปี ซึ!งจะสิ "นสดุอายสุญัญาในปี 2567 โดยมีพลงังานไฟฟา้ตามสญัญาอยูที่! 41.00 

เมะกะวตัต์ สําหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที!เหลือจะถูกจําหน่ายให้แก่ลกูค้าภายในเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

นอกจากนี " NPP3 ยงัมีโรงกรองนํ "าสําหรับผลิตและจําหน่ายนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม ซึ!งมีขนาดกําลงัการผลิต 
25,200.00 ลกูบาศก์เมตรต่อวนัโดยนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมที!ผลิตได้จะถกูนําไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3 

สว่นหนึ!ง และสว่นที!เหลอืจะถกูจําหนา่ยให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที! 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกัด (“NPP5”) 

NPP5 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เมื!อวนัที! 10 ตุลาคม 2551 เพื!อดําเนินการผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 1,520.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!
ชําระแล้วเต็มทั "งจํานวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด ทั "งนี " 
โรงไฟฟา้ที!อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NPP5มีจํานวนทั "งสิ "น 2 โรง ได้แก่ PP5 และ PP6โดยโรงไฟฟา้ดงักลา่วตั "งอยูใ่น
เขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ ในสว่นของ PP5นั "น มีขนาดกําลงัการผลิต 37.15 เมกะวตัต์ และใช้เชื "อเพลิงชีว
มวลอื!น ได้แก่ ชิ "นไม้สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชื "อเพลิงหลกัในการผลิต ในขณะที! PP6 มีขนาดกําลงัการผลิต 37.15 

เมกะวตัต์ และใช้นํ "ามนัยางดําเป็นเชื "อเพลิงหลกัในการผลติ ซึ!งกระแสไฟฟ้าที!ผลติได้จากโรงไฟฟ้าทั "ง 2 แหง่ ดงักลา่ว จะ
ถกูจําหน่ายไปให้กับ กฟผ. ภายใต้สญัญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายสุญัญา 25 ปี ซึ!งจะสิ "นสดุอายสุญัญาในปี 2571 
โดยมีพลงังานไฟฟ้าตามสญัญารวมอยู่ที! 50.00 เมะกะวตัต์ สําหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที!เหลือจะถูกจําหน่ายให้แก่ AA 

นอกจากนี " NPP5 ได้ทําสญัญาซื "อขายไอนํ "ากบั AA เพื!อจําหนา่ยไอนํ "าที!ได้จากกระบวนการผลติไฟฟา้ดงักลา่ว 
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5) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด (NPP5A”) 

NPP5A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 10 ตลุาคม 2551 เพื!อประกอบธุรกิจ
ผลติและจําหนา่ยไฟฟา้และไอนํ "าโดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558NPP5A มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 1,218.00ล้านบาท 
ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้วทั "งสิ "น 1,204.50ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุจด
ทะเบียนทั "งหมด ปัจจุบัน NPP5A อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิต 98.00 เมกะวัตต์ ในเขต
อุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี ซึ!งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทั "งสิ "น 2,772.00 ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้
เทคโนโลยีหม้อไอนํ "าแบบ CFB และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกังหันไอนํ "าโดยใช้ชิ "นไม้สบัและเปลือกไม้ซึ!งเป็น
เชื "อเพลงิชีวมวลเป็นเชื "อเพลงิหลกัในการผลติ  

NPP5A ได้วางแผนการดําเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยโครงการในช่วงที! 1 เป็นหนว่ยการผลิตไอนํ "าคือ
ในสว่นของหม้อไอนํ "า ซึ!งมีกําลงัการผลิต 300 ตนัตอ่ชั!วโมง โดยได้เริ!มดําเนินการผลติตั "งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และ
ได้จําหน่ายไอนํ "าแรงดนัสงูให้แก่ บริษัทฯ NPP5 และ NPP11ภายใต้สญัญาซื "อขายไอนํ "ากับ NPP5 และ NPP11เพื!อให้
โรงไฟฟา้ที!อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั "ง 2 แหง่ดงักลา่วสามารถผลติไฟฟา้ได้เต็มกําลงัการผลิต 
สว่นโครงการในช่วงที! 2 จะเป็นหน่วยการผลิตไฟฟ้า ซึ!งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย ณวนัที!28 กุมภาพนัธ์ 2558 มีความ
คืบหน้าการก่อสร้างอยูป่ระมาณร้อยละ 99.50 โดยเริ!มดําเนินการทดสอบเครื!องจกัรแล้วเมื!อวนัที! 22-28 กุมภาพนัธ์ 2558 

สว่นความคืบหน้าด้านอื!นๆ นั "นได้รับอนุมติับตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)และได้รับ
อนุมติัรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ!งแวดล้อมจาก สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อม 
(“สผ.”) 

6) บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จาํกัด (“NPS PP9”) 

NPS PP9 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เมื!อวันที! 18 ตุลาคม 2555 เพื!อรับโอน
โครงการโรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดกําลงัผลติ 125.00 เมกะวตัต์ จาก BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ โดย 
ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558 NPS PP9 มีทุนจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 1,825.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทุนที!ชําระแล้ว1,285.00 
ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด ปัจจบุนั NPS PP9 ได้รับโอน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 125.00 เมกะวตัต์จาก BECO เรียบร้อยแล้ว ซึ!งตั "งอยูบ่ริเวณเขตอตุสาหกรรม 304 ตําบล
ทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยจะใช้พื "นที!ในการก่อสร้างโครงการทั "งสิ "น 55 ไร่ ซึ!งโรงไฟฟ้าดงักลา่วจะใช้
เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิตและมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกังหันไอนํ "า ซึ!ง
เชื "อเพลิงหลกัที!ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นเชื "อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ชิ "นไม้สบั และเปลือกไม้ ซึ!งโครงการดงักล่าวมี
มูลค่ารวมทั "งสิ "น 5,400.00 ล้านบาท ซึ!งมีแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการนี "ในรูปของเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภายในประทศ และเงินทุนจากส่วนของผู้ ถือหุ้ นเป็นที!เรียบร้อยแล้ว โดย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ลูกค้าในเขต
อตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ 

ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ วนัที! 28 กุมภาพันธ์ 2558อยู่ที!
ประมาณร้อยละ 90.00 

7) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จาํกัด (“NPP11”) 

NPP## เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 3 กนัยายน 2551 เพื!อประกอบธุรกิจ
ผลติและจําหนา่ยไฟฟา้และไอนํ "า โดย ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 NPP11 มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 950.00 ล้านบาท 
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ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้วเต็มทั "งจํานวน ทั "งนี " บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
ทั "งหมด ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที!อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP11 คือ PP11 โดยมีที!ตั "งของโรงไฟฟ้าอยู่ในเขต
อตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ ขนาดกําลงัการผลิตไฟฟา้ 32.90 เมกะวตัต์ และใช้นํ "ามนัยางดําเป็นเชื "อเพลิงหลกัใน
การผลติ ซึ!งกระแสไฟฟา้ที!ผลติได้จะถกูจําหนา่ยให้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สญัญาซื "อขาย
ไฟฟ้าระยะยาว โดยมีอายสุญัญา 25 ปีและสญัญาจะสิ "นสดุในปี 2571 ซึ!งพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาดงักลา่วอยู่ที! 25.00 

เมกะวตัต์นอกจากนี " NPP11 ได้ทําสญัญาซื "อขายไอนํ "ากบั AA เพื!อจําหนา่ยไอนํ "าที!ได้จากระบวนการผลติไฟฟา้ดงักลา่ว 

8) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จาํกัด (“NPP12”) 

NPP#$เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 11 มีนาคม 2556 เพื!อประกอบธุรกิจ
ผลติและจําหนา่ยไฟฟา้โดย ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 NPP 12 มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 900.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุ
ที!ชําระแล้วทั "งสิ "น 225.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั "งหมด ปัจจุบนั NPP 12 อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกําลงัการผลิต 98 เมกะวตัต์ 
(Full Condensing) ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้เทคโนโลยี หม้อไอนํ "าชนิดนํา
สารเคมีกลบัคืน (Recovery Boiler) โดยใช้นํ "ามนัยางดําเป็นเชื "อเพลงิหลกัในการผลติ 

9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จาํกัด (“IPP IP2) 

IPP IP2  เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั "งเป็นบริษัทจํากัด เมื!อวนัที! 11 พฤษภาคม 2555 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื!อดําเนินการธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้เพื!อการอตุสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) ขนาดกําลงัการผลิตติดตั "ง 600.00 เมกะวตัต์ ที!รับโอนมาจาก NPS IPP ตามแนวทางการปรับโครงสร้าง
กลุม่บริษัทฯ โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558 IPP IP2 มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 1,380.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!ชําระ
แล้วทั "งสิ "น 1,303.91ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

โครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วใช้เทคโนโลยีไอนํ "าแบบ CFB และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกงัหนัไอนํ "า โดยใช้
ถ่านหินเป็นเชื "อเพลงิหลกั และคาดวา่จะใช้เงินลงทนุสาํหรับโครงการโรงไฟฟา้แหง่นี " ประมาณ24,693.00 ล้านบาท 

ปัจจบุนัทางโครงการIPP IP2 อยูใ่นระหวา่งการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ!งแวดล้อมและสขุภาพ
(Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ฉบบัแก้ไขเพิ!มเติมตามข้อเสนอแนะของ คชก.และอยู่ระหว่างการ
เจรจาเงื!อนไขในสญัญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับ กฟผ. ก่อนที!จะร่วมกับทาง กฟผ. เพื!อกําหนดวนัเริ!มต้นจ่าย
ไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD)ตอ่ไปในอนาคต 

10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จาํกัด (“IPP IP7”) 

IPP IP7 จดทะเบียนจัดตั "งเป็นบริษัทจํากัด เมื!อวันที! 24 กุมภาพันธ์ 2557โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 660 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้ว 596.22 ล้านบาทโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั "งหมด เพื!อศึกษาความเป็นไปได้ในการดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟา้ สําหรับรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟา้ (Power Development Plan) 

11) บริษัท ซีเอชพี 1 จาํกัด (“CHP1”) 

CHP1 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั "งขึ "นเมื!อวันที! 31 พฤษภาคม 2555 เพื!อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํ "าเพื!อการ
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อุตสาหกรรม โดย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558 CHP1มีทุนจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 130.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทุนที!ชําระแล้ว 
110.70 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

12) บริษัท ซีเอชพี 3 จาํกัด (“CHP3”) 

CHP3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั "งขึ "นเมื!อวนัที! 12 พฤศจิกายน 2556 เพื!อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํ "าเพื!อการ
อตุสาหกรรม โดย ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558CHP3มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 250.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้ว 
228.835 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

13) บริษัท ซีเอชพี 5 จาํกัด (“CHP5”) 

CHP5 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั "งขึ "นเมื!อวนัที! 12 พฤศจิกายน 2556 เพื!อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํ "าเพื!อการ
อตุสาหกรรม โดย ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 CHP5มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 350.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้ว
333.20 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

14) บริษัท ซีเอชพี 7 จาํกัด (“CHP7”) 

CHP7 จดัตั "งขึ "นเมื!อวนัที! 24 กมุภาพนัธ์ 2557เพื!อศกึษาความเป็นไปได้ในการดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหนา่ย
กระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม โดย ณ วันที! 28 

กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 1.00ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้วเต็มจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

อนึ!ง CHP1, CHP3, CHP5 และ CHP7 ได้สง่หนงัสือแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติให้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) (“ปตท.”) ตอ่มาเมื!อวนัที! 25 กรกฎาคม 2557 CHP3, CHP5 และ CHP7 ได้รับหนงัสอืแจ้งจาก ปตท. ถึงปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติที!ไม่เพียงพอกบัความต้องการใช้ของ CHP3, CHP5 และ CHP7 จึงทําให้ ปตท. ไมส่ามารถจดัจําหนา่ยก๊าซ
ธรรมชาติตามโครงการท่อสง่ก๊าซธรรมชาติเส้นที! 4 (ระยอง – แก่งคอย) ได้ แต่ในสว่น CHP1 ยงัอยู่ระหวา่งขั "นตอนเจรจา
กบั ปตท.อย่างไรก็ตาม หาก ปตท. มีการขยายท่อก๊าซธรรมชาติเพิ!มเติมในอนาคต ทาง CHP3, CHP5 และ CHP7 จะเข้า
ไปเจรจากบั ปตท. ต่อไปนอกจากนี "การพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี!ยนประเภทเชื "อเพลิงหลกัของโครงการ
นั "น  ก็เป็นแนวทางที!สามารถนํามาพิจารณาต่อไปในอนาคต   โดยทั "งนี " บริษัทดงักล่าวยงัอยู่ในขั "นตอนการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ การเตรียมการ
เกี!ยวกบัมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ!งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 

การขอใบอนญุาตและดําเนินขั "นตอนต่างๆ ที!เกี!ยวข้อง เพื!อศึกษาและเตรียมความพร้อมของโครงการในอนาคตเท่านั "น 

(Done : Check by K’Karnkanok) 

15) บริษัท อี 85 จาํกัด (“E85”) 

E85 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เดิมชื!อบริษัท ดั%บเบิ "ล เอ เอทานอล จํากดั (“AAE”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั 
เมื!อวนัที! 5 กมุภาพนัธ์ 2550 เพื!อผลติและจําหนา่ยเชื "อเพลิงเอทานอล โดย AAE ได้จดทะเบียนเปลี!ยนแปลงชื!อบริษัทเป็น 
E85 เมื!อวนัที! 28 มีนาคม 2556 โดย ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 E85 มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 3,853.00 ล้านบาท ซึ!ง
เป็นทนุที!ชําระแล้วเต็มจํานวน ซึ!งมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทุนที!ออกและชําระแล้ว E85 มี
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หน่วยการผลิต 2 หน่วย ซึ!งมีกําลังการผลิตรวม 500,000 ลิตรต่อวัน สถานที!ตั "งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบรีุ โดยคาดวา่จะใช้เงินลงทนุรวมทั "งสิ "น 4,700.00ล้านบาท 

ปัจจบุนัหนว่ยการผลติเอทานอลหนว่ยที! 1ขนาด 250,000 ลติรตอ่วนั และโรงแปง้หมาดจํานวน 3 โรง เพื!อรองรับ
หน่วยการผลิตหน่วยที! 1 ได้เริ!มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั "งแต่เดือนมกราคมปี  2556 ส่วนหน่วยการผลิตหน่วยที! 2 

ขนาด 250,000 ลติรต่อวนั อยูร่ะหว่างก่อสร้าง มีความคืบหน้าการก่อสร้างณ วนัที! 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที!ประมาณร้อย
ละ 90.63 และคาดวา่จะเริ!มดําเนินการทดสอบเครื!องจกัรในช่วงไตรมาส 1ปี 2558 

16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจาํกัด (“SNB”) 

SNB เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 18 มกราคม 2531 เพื!อผลติและจําหนา่ย
นํ "ามนัรําดิบและรําสกดั โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558 SNB มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 30.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!
ชําระแล้วเต็มทั "งจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 51.00 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด ทั "งนี " โรงงาน
ของ SNB ตั "งอยูใ่นอําเภอบางสมคัร จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ!งอยูใ่กล้กบัแหลง่ปลกูข้าวซึ!งเป็นวตัถดิุบที!ใช้ในกระบวนการผลิต 
โดยมีกําลงัการผลิต 200.00 ตนัรําดิบต่อวนัซึ!งจะสามารถผลิตนํ "ามนัรําดิบได้ประมาณ 40.00 ตนัต่อวนั และรําสกดัได้
ประมาณ 160.00 ตันต่อวัน สําหรับลูกค้าหลกัของ SNB คือ กลุ่มลูกค้าที!นํานํ "ามันรําดิบไปผลิตเป็นวัตถุดิบสําหรับ
อตุสาหกรรมผลิตนํ "ามนัรําข้าวเพื!อการบริโภคและอตุสาหกรรมผลติอาหารสตัว์ และกลุม่ลกูค้าที!นํารําสกดัไปเป็นวตัถดิุบ
ในอตุสาหกรรมผลติอาหารสตัว์  

17) บริษัท แอชลีชชิ"ง จาํกัด (“AL”) 

AL เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 6กรกฎาคม 2555 เพื!อประกอบธุรกิจแยก
คลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีที!จําเป็นในการผลติเยื!อออกจากขี "เถ้าขาว โดย ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 ALมีทนุ
จดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 155.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้วทั "งสิ "น 149.61 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุที!ออกและชําระแล้ว 

18) บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์เอ็ม จาํกัด (“NPS O&M”) 

NPS O&M เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 29 กรกฎาคม 2556 โดย ณ วนัที! 
28 กุมภาพันธ์ 2558มีทุนจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 150.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทุนที!ชําระแล้วจํานวน 37.50ล้านบาท โดยมี
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั "งหมด เพื!อรองรับโครงการจัดตั "งกองทุนรวม
โครงสร้างพื "นฐานของบริษัทฯ และเพื!อทําหน้าที!ในการบริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ที!จะ นําเข้ากองทนุ
รวมโครงสร้างพื "นฐานของบริษัทฯ ในอนาคต 

2. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ 

 เพื!อให้สามารถควบคมุต้นทนุการขนสง่ซึ!งเป็นหนึ!งในต้นทนุหลกัในการดําเนินงาน บริษัทฯ จึงได้เข้าไปลงทนุใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ!งได้แก่ ธุรกิจขนสง่ทางทะเล และธุรกิจบริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ทั "งนี " บริษัทในกลุม่ธุรกิจโลจิ
สติกส์ประกอบด้วย บริษัทยอ่ย จํานวน 6 บริษัท ดงันี " 
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1) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี"ยน สตาร์ จาํกัด (“NPS OS”) 

NPS OS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 17 พฤศจิกายน 2552 เพื!อประกอบ
ธุรกิจขนสง่ทางทะเล โดย ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558NPS OS มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 310.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!
ชําระแล้วเต็มจํานวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด ปัจจุบนั NPS OS เป็น
เจ้าของเรือ 1 ลํา ภายใต้ชื!อ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนาด 53,075เมตตริกตัน (Supramax Size) โดยเรือลํานี "ถูก
นํามาใช้เพื!อขนส่งถ่านหินจากต่างประเทศมายังท่าเรือในประเทศไทย และขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าที!ใช้ถ่านหินเป็น
เชื "อเพลงิหลกัในการผลติกระแสไฟฟ้าต่อไป ซึ!งเรือดงักลา่วสามารถขนสง่ถ่านหินได้ประมาณครั "งละ 52,000 ตนัต่อเที!ยว 
หรือคิดเป็นจํานวนรวม 624,000 ตนัตอ่ปี ปัจจบุนั NPS OS ได้เข้าทําสญัญาเช่าเรือกบัESL โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ0ปี 
และจะสิ "นสดุสญัญาในปี2562 ทั "งนี " ESL เป็นบริษัทฯ ที!เกี!ยวข้องและเป็นผู้บริหารจดัการการขนสง่ถ่านหินทางเรือให้แก่
บริษัทฯ ซึ!งบริษัทฯ ใช้บริการมาตลอดเป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี 

2) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จาํกัด (“NPS OR”) 

NPS OR เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เดิมชื!อบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย พีพี 10 จํากดั (“NPSPP10”) 
จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 26 พฤษภาคม 2551 เพื!อดําเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้
โครงการประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก โดย NPSPP10 ได้จดทะเบียนเปลี!ยนแปลงชื!อบริษัทและ
วตัถปุระสงค์ เมื!อวนัที! 12 มิถนุายน 2555 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื!อประกอบธุรกิจขนสง่สนิค้าทางทะเลระหวา่งประเทศ เพื!อ
รองรับการขนสง่เชื "อเพลงิให้กบักิจการโรงไฟฟา้ของกลุม่บริษัทฯณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558NPSOR มีทนุจดทะเบียนรวม
ทั "งสิ "น 100.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทุนที!ชําระแล้วเต็มจํานวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทั "งหมด ปัจจุบนั NPSOR เป็นเจ้าของเรือ 1 ลํา ภายใต้ชื!อ M.V. NPS ORANA  มีขนาด 44,849.00 เมตริกตนั 
(SupermaxSize)  โดยเรือลํานี "ถูกนํามาใช้เพื!อขนส่งถ่านหินและไม้สับ ซึ!งสามารถขนส่งถ่านหินได้ประมาณครั "งละ 
40,000 ตนัต่อเที!ยว โดยมีแผนการขนสง่จํานวนรวม 120,000 ตนัต่อปี นอกจากนี " สามารถขนไม้สบัได้ประมาณครั "งละ 
20,000 ตนัแห้ง (Bone dry MT) ตอ่เที!ยว โดยมีแผนการขนสง่จํานวนรวม 80,000 ตนัแห้งตอ่ปีปัจจบุนัNPS OR ได้เข้าทํา
สญัญาเช่าเรือกบัESL โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี และจะสิ "นสดุสญัญาในปี 2559 ทั "งนี " ESL เป็นบริษัทฯ ที!เกี!ยวข้อง
และเป็นผู้บริหารจดัการการขนสง่ถ่านหินทางเรือให้แก่บริษัทฯ ซึ!งบริษัทฯ ใช้บริการมาตลอดเป็นระยะเวลากวา่ 10ปี 

3) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จาํกัด (“NPSCAPE”) 

NPS CAPE เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เดิมชื!อบริษัทเอ็น พี เอส โอ แอนด์เอ็ม จํากดั (“NPS O&M”) จดทะเบียน
เป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 17 พฤษภาคม 2556 โดยเมื!อวนัที! 26 มิถนุายน 2556 ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี!ยนชื!อบริษัท 
โดยมีวตัถปุระสงค์บริษัทเพื!อประกอบธุรกิจขนสง่สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558NPS 

CAPE มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 1.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้วเต็มจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด ปัจจบุนั NPS CAPE เป็นเจ้าของเรือ 1 ลํา ภายใต้ชื!อ MV. NPS 

CENTURYมีขนาด 172,036 เมตริกตนั(Cape Size) 

ทั "งนี " ตามมติที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั "งที! 1/2557 เมื!อวนัที! 19 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติอนมุติัการปรับ
โครงสร้างเรือขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ โดยให้ NSP Cape ขายเรือ MV. NPS CENTURY ไปให้กบับริษัทแหง่ใหม่ที!จะ
จดทะเบียนจดัตั "งขึ "นภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื!อ บริษัทโอเชี!ยนสตาร์โฮ
ลดิ "ง จํากดัและได้ดําเนินการขายเรือแล้วเมื!อวนัที! 27 ธนัวาคม 2557 
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4) บริษัท โอเชี"ยนสตาร์ โฮลดิ !ง จาํกัด (“OSH”) 

OSH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื!อวนัที! 17 พฤศจิกายน 2557 เพื!อเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยที!จดัตั "งขึ "นเพื!อดําเนิน
ธุรกิจเรือขนสง่สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั "งนี " ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558OSH มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 5,000 

เหรียญสหรัฐ ซึ!งเป็นทนุที!ออกแล้วแต่ยงัไม่ชําระทั "งจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุ          
จดทะเบียนทั "งหมด 

ภายหลงัจากการซื "อเรือMV. NPS CENTURY มาจาก NPS Capeนั "น OSH ได้ทําสญัญาให้เช่าเรือขนส่ง
สนิค้าระหวา่งประเทศกบับคุคลภายนอก โดยสญัญาเช่าเรือดงักลา่วมีอายขุั "นตํ!า 5 เดือน แตส่งูสดุไมเ่กิน 11 เดือน และจะ
สิ "นสดุสญัญาในเดือนสิงหาคม 2558 – กมุภาพนัธ์ 2559 ตามกรณี 

5) บริษัท โอเชี"ยน เคป จาํกัด (“OC”) 

OC เป็นบริษัทยอ่ยของ OSH จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื!อวนัที! 24 พฤศจิกายน 2557 เพื!อดําเนินธุรกิจเรือขนสง่สินค้าทางทะเลระหวา่งประเทศ ทั "งนี " 
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 OC มีทุนจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 5,000 เหรียญสหรัฐ ซึ!งเป็นทุนที!ออกแล้วแต่ยงัไม่ชําระทั "ง
จํานวน โดยมี OSH เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

6) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ"ง 5 จาํกัด (“ITS5”) 

ITS5 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 2 พฤศจิกายน 2544 เพื!อประกอบกิจการ
ทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล (Floating Crane) โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื "อหุ้ นของ ITS1 จากผู้ ถือหุ้ นเดิม เพื!อรองรับและ
สนบัสนนุกิจการขนสง่ทางทะเลของกลุม่บริษัทฯและการขนสง่เชื "อเพลิงสําหรับใช้ในโรงไฟฟ้าภายในกลุม่บริษัทฯ ทั "งนี " ณ 
วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558ITS5 มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 68.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้วเต็มจํานวน โดยมีบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั "งหมด ปัจจุบนั ITS5 มีทุ่นขนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณกลาง
ทะเลบริเวณ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุจํานวน 1 ทุ่น ซึ!งมีเครื!องหนีบยกของ (Grab) จํานวน 2 ตวั โดยสามารถขนถ่าย
สนิค้าได้ประมาณ 2.50 ล้านตนัตอ่ปี ขึ "นอยูก่บัชนิดของสนิค้าที!ดําเนินการขนถ่าย 

3. กลุ่มธุรกิจอื"นๆ 

 เพื!อลดความเสี!ยงในการขาดแคลนวตัถุดิบหลกัสําหรับการดําเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้เข้าไป
ลงทนุในธุรกิจอื!นๆ ต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม ธุรกิจสง่เสริมการปลกูต้นพลงังาน ธุรกิจ
วิจัยและพัฒนาต้นพลงังาน และธุรกิจเหมืองถ่านหินทั "งนี " บริษัทในกลุ่มธุรกิจอื!นๆประกอบด้วย บริษัทย่อย จํานวน 4
บริษัท และบริษัทร่วม จํานวน 1 บริษัท รวมทั "งสิ "น 5 บริษัท ดงันี " 

1) บริษัท นํ !าใส 304 จาํกัด (“NS304”) 

NS304 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 28 มกราคม 2548 เพื!อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมให้แก่ลกูค้าอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และรับ
บริหารจดัการนํ "าดิบให้แก่ NPP3 ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558NS304 มีทนุจดทะเบียนทั "งสิ "น 160.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุ
ที!ชําระแล้วเต็มทั "งจํานวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั "งหมด ปัจจุบัน 
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NS304 มีโรงกรองนํ "าจํานวน 1 โรง ตั "งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี มีกําลงัการผลิต 80,000 ลกูบาศก์
เมตรตอ่วนั  

ทั "งนี " NS304 ได้ยื!นขอรับการสง่เสริมการลงทนุ โรงกรองนํ "าใหม่ เพิ!มอีก 1 โรง เพื!อรองรับการขยายตวัของเขต
อตุสาหกรรมและปริมาณการใช้นํ "าที!เพิ!มขึ "น โดยใช้ระบบผลตินํ "าที!ทนัสมยัด้วยนวตักรรมใหมจ่ากประเทศเกาหลใีต้ (Pore 

Controllable Fiber) ซึ!งเป็นเทคโนโลยีการกรองนํ "าด้วยเส้นใย Fiber Filter ประสิทธิภาพสงู ที!ไม่ใช้ถงัตกตะกอนและถัง
กรองแบบเดิม ลดการใช้สารเคมี และใช้พื "นที!เพียง 1 ใน 5 ของระบบผลิตนํ "าแบบเดิม โดยมีกําลงัการผลิตรวม 80,000 

ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั โดย NS304 มุง่มั!นจะเป็นผู้จดัหานํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม ที!มีประสทิธิภาพ จําหนา่ยให้กบักลุม่บริษัท
ฯ และลกูค้าให้เพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคต 

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

DARC เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที! 29 พฤษภาคม 2550 เพื!อทําการศึกษา
วิจยัและพฒันาเกี!ยวกบัสายพนัธ์ุต้นพลงังานและต้นกระดาษ เยื!อกระดาษ กระดาษผลติภณัฑ์จากการเกษตร สิ!งแวดล้อม 
ไฟฟ้า พลงังาน และอื!นๆ พร้อมทั "งมีการให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพโดย ณ วนัที! 28 

กมุภาพนัธ์ 2558DARC มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 30.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้วเต็มจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 

สาํหรับช่วงระยะเวลาที!ผา่นมาทาง DARC ได้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื!อง ด้วยนโยบายของบริษัทฯ 
ที!มุง่ให้ความสาํคญักบัการวิจยัและพฒันา ปัจจบุนั DARC ได้มีการพฒันาต้นพลงังานให้มีคา่ความร้อนสงู เหมาะแก่การ
ใช้เป็นเชื "อเพลิง ลกัษณะลําต้นตรงมีความหนาแน่นของเนื "อไม้สงูทําให้ได้ปริมาณผลผลิตต่อนํ "าหนกัวตัถดิุบที!ใช้มากขึ "น 
สะดวกตอ่การขนสง่และยงัทนตอ่สภาพแวดล้อม โรค และแมลงตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี " DARC ยงัมีการพฒันาต่อ
ยอดงานวิจยัพืชพลงังานทางเลือกใหม่ๆ ได้แก่ สายพนัธ์ุหญ้าเนเปียร์ โดยได้รับการสนบัสนุนทางวิชาการจากหน่วยงาน
ของรัฐ คือ กระทรวงพลงังาน กรมปศสุตัว์ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทําให้มีผลิตผลต่อไรสงู เจริญเติบโตเร็ว รอบ
การเก็บเกี!ยวสั "น หญ้าอายเุพียง 3 เดือนก็สามารถใช้เป็นเชื "อเพลิงได้และเก็บเกี!ยวผลผลิตตอ่เนื!องได้ถึง 5 ปี เหมาะกบัทกุ
สภาพพื "นที!ของประเทศไทย รวมทั "งมีการพฒันาเกี!ยวกบัการเพิ!มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และกระบวนการต่างๆในการ
ผลิตไฟฟ้า โดยทาง DARC มุง่มั!นในการพฒันางานวิจยัต่างๆ ให้กบับริษัทฯ อย่างต่อเนื!องเพื!อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
ธุรกิจพลงังานอยา่งยั!งยืนตอ่ไป 

3) PT.Utami Jaya Mulia(“PT Utami”) 

PTUtamiเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัของประเทศอินโดนีเซีย เมื!อวนัที! 1 พฤษภาคม 
2552 เพื!อประกอบกิจการเหมืองถ่านหินประเภทบิทมิูนสับนเกาะกาลมินัตนั โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558PTUtamiมี
ทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 4.00 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (Authorized Capital) ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้วจํานวน 2.00 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (Issued Capital) โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียน
ทั "งหมด ทั "งนี " บริษัทฯ ได้เข้าซื "อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ PT Utamiในเดือนมิถนุายน 2554 เพื!อลงทนุในธุรกิจเหมืองถ่านหิน
บิทนูสั ซึ!งเป็นถ่านหินที!มีคณุภาพสงู และมีสว่นประกอบของกํามะถนัตํ!า จึงเป็นมิตรตอ่สิ!งแวดล้อม โดยวตัถปุระสงค์ของ
การลงทุนในธุรกิจดงักล่าวเป็นไปเพื!อจัดหาแหล่งถ่านหินสําหรับใช้เป็นเชื "อเพลิงของโรงไฟฟ้าภายในกลุม่บริษัทฯ ซึ!งจะ
ช่วยให้การดําเนินงานของโรงไฟฟา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้านสิ!งแวดล้อมจากการสาํรวจเบื "องต้น
ได้มีการประเมินวา่ เหมืองถ่านหินดงักลา่วจะมีปริมาณถ่านหินสาํรองเป็นจํานวนทั "งสิ "น 13.00  ล้านตนั ที!อตัราสว่นดินต่อ



   

 

40 

 

รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

แร่ 10 ต่อ 1และจะสามารถขุดขึ "นมาจําหน่ายได้ประมาณปีละ 600,000 - 800,000 ตนัต่อปี ส่วนความคืบหน้าในการ
ดําเนินงานเหมืองถ่านหินนั "น ปัจจบุนั PT Utamiได้รับสมัปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็นที!เรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ระหว่างดําเนินการขอใบอนญุาตอื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง รวมถึงการออกแบบและพฒันาโครงสร้างพื "นฐานเพื!อสนบัสนนุการ
ผลติถ่านหินของโครงการ 

4) บริษัท คันนา จาํกัด (“KN”) 

KN เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เมื!อวันที! 16 กรกฎาคม2551เพื!อส่งเสริมและ
สนบัสนนุการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน โดย ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558KN มีทนุจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 530.00 

ล้านบาท ซึ!งเป็นทุนที!ชําระแล้วเต็มจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 48.00 ของทุนจดทะเบียน
ทั "งหมดทั "งนี " KN เป็นผู้ เช่าคนันาเกษตรกรในพื "นที!ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื!อ
ดําเนินการปลูกต้นกระดาษและต้นพลงังาน เมื!อครบอายุ 3 ปี ต้นกระดาษและต้นพลงังานจะเติบโตเต็มที!และพร้อม
สาํหรับการตดัโค่น ทั "งนี " การสง่เสริมและสนบัสนนุการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังานดงักลา่ว นอกจากจะเป็นการช่วย
เพิ!มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมการจ้างงานและสร้าง
รายได้ให้กบัชมุชนในภมิูภาคตา่งๆ ได้อีกทางหนึ!งด้วย 

5) บริษัท โซนิสสตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกัด (“SNST”) 

SNST เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เมื!อวนัที!  2 สงิหาคม2538 เพื!อผลิตและจําหน่าย
แป้งมนัสําปะหลงัและก๊าซชีวภาพ โดย ณ วนัที!28 กุมภาพนัธ์ 2558 SNSTมีทุนจดทะเบียนรวมทั "งสิ "น 270.00 ล้านบาท 
ซึ!งเป็นทนุที!ชําระแล้ว 239.50 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ99.99 ของทนุจดทะเบียนทั "งหมด 
ทั "งนี " โรงงานของSNSTตั "งอยูใ่นอําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทราซึ!งอยูใ่กล้กบัแหลง่ปลกูมนัสาํปะหลงัซึ!งเป็นวตัถดิุบ
ที!ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีกําลงัการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั160.00 ตนัต่อวนัแป้งมนัสําปะหลงัดดัแปร120.00 ตนัต่อ
วนัและก๊าซชีวภาพ 12,400 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั สําหรับลกูค้าหลกัของSNSTคือ กลุม่ลกูค้าที!นําแป้งมนัสําปะหลงัไปไป
ผลติเป็นวตัถดิุบในอตุสาหกรรมกระดาษและอาหาร และนําก๊าซชีวภาพไปเป็นวตัถดิุบในการผลติพลงังานไฟฟา้ 

 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

AA มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.51 ของทุนที!ออกและชําระแล้วของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการทํารายการ
ระหว่างกนักบั AA ซึ!งใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557กลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จาก AA คิดเป็นร้อยละ 22.36 ร้อยละ 
19.20 และร้อยละ 17.10 ตามลําดบั เนื!องจากกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ "า ตลอดจนเป็นผู้
ให้บริการในการจัดหาและจําหน่ายนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และสวน
อตุสาหกรรม 304 สว่นที! 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ!งเป็นที!ตั "งของ AA ดงันั "น AA จึงมีความจําเป็นต้องซื "อไฟฟ้า ไอนํ "า และนํ "า
จากกลุม่บริษัทฯ ทั "งนี "การจําหนา่ยไฟฟา้ ไอนํ "า และนํ "า เป็นการค้าตามธุรกิจปกติ โดยราคาขายไฟฟา้อ้างอิงอตัราคา่ไฟฟา้
ของ กฟภ. สว่นราคาขายไอนํ "าอ้างอิงจากราคาวตัถดิุบที!ใช้เป็นเชื "อเพลงิในการผลติไฟฟา้ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็น
ต้น รวมถึงดชันีราคาผู้บริโภค ส่วนราคานํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมนั "นอ้างอิงตามอตัราค่านํ "าของ การประปาส่วนภูมิภาค 
(“กปภ.”) อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้ารายอื!นได้ เช่น กฟผ.และลกูค้าอุตสาหกรรมอื!น 
ในกรณีที! AA มีความต้องการใช้ปริมาณไฟฟา้ลดลง 
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ในด้านการจดัหาวตัถุดิบ กลุม่บริษัทฯ สั!งซื "อนํ "ามนัยางดําซึ!งเป็นเชื "อเพลิงหลกัของโรงไฟฟ้า 6 (“PP6”) ซึ!งอยู่
ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP5 และโรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) ซึ!งอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP11 มีกําลงัผลิต
รวม 70.05 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ13.93 ของกําลงัการผลติทั "งหมดในปัจจุบนัของกลุม่บริษัทฯ โดยใช้ราคาอ้างอิง
ตามราคาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ทั "งนี " นํ "ามนัยางดําเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติภายในโรงงานผลิตเยื!อกระดาษ
ของ AA  ซึ!งกลุม่บริษัทฯ ได้ลดความเสี!ยงจากการจดัหานํ "ามนัยางดําด้วยการเข้าทําสญัญาซื "อขายนํ "ามนัยางดําระยะยาว
กบั AA และการจดัให้มีถงัสาํรองนํ "ามนัยางดํา รายละเอียดเพิ!มเติมตามบท ”ปัจจยัเสี!ยง” 

 

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

กลุม่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วมแบบกงัหนัไอนํ "ารายได้หลกัมาจากการผลติและจําหนา่ย
กระแสไฟฟ้าและไอนํ "าภายใต้สัญญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาว และการผลิตและจําหน่ายไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
นอกจากนี " กลุม่บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการที!เอื "อประโยชน์และสนบัสนุนการดําเนินงานของธุรกิจหลกั และ
ธุรกิจที!มีศกัยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดของลกัษณะผลิตภณัฑ์และ
บริการดงัตอ่ไปนี " 

 

1. ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและไอนํ !า 

โรงไฟฟา้ของกลุม่บริษัทฯ เป็นโรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วม สามารถผลติได้ทั "งไฟฟา้และไอนํ "าปัจจบุนั กลุม่บริษัท
ฯมีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที!ดําเนินการผลติเชิงพาณิชย์แล้วทั "งหมด 9 โรง และโรงไฟฟา้กงัหนัไอนํ "ากําลงัการผลิต
ขนาด 9.90 เมกะวตัต์ จํานวน 1 โรง โดยมีกําลงัการผลิตไฟฟา้รวม 503.05 เมกะวตัต์ และกําลงัผลิตไอนํ "ารวม 1,180.00 

ตนัตอ่ชั!วโมง ดงันี " 
 

ชื"อโรงไฟฟ้า 
ดาํเนินงาน

โดย 
ประเภทเชื !อเพลิง 

กาํลังการผลิต 

ไฟฟ้า 

(เมกะวัตต์) 
ไอนํ !า 

(ตนั/ชม.) 

1. PP$ NPP2 ชีวมวลอื!น(1) 10.40 50.00 

2. PP, NPP3 ชีวมวลอื!น(1) 10.40 50.00 

3. PP2 NPP3 ชีวมวลอื!น(1) 37.15 180.00 

4. PP1 NPP5 ชีวมวลอื!น(1)
 ,&.#1 100.50 

5. PP- NPP5 นํ "ามนัยางดํา ,&.#1 100.50 

6. PP7 บริษัทฯ ถ่านหินและชีวมวลอื!น(1)
 #64.++ 100.50 

7. PP0 บริษัทฯ ถ่านหินและชีวมวลอื!น(1)
 #64.++ 100.50 

8. PP## NPP11 นํ "ามนัยางดํา ,$.3+ 198.00 

9. PP5A(2) NPP5A ชีวมวลอื!น(1) - 300.00 

10.  Turbine 9.9 MW NPS ไอนํ "าจากโรงไฟฟา้อื!นในกลุม่บริษัทฯ 9.90 - 

รวม 503.05 1,180.00 
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หมายเหต:ุ (1) เชื "อเพลิงชีวมวลอื!น หมายถึง เชื "อเพลิงชีวมวลประเภทอื!นนอกเหนือจากถ่านหินและนํ "ามนัยางดํา ซึ!ง 

    ประกอบไปด้วยชิ "นไม้สบั เปลอืกไม้ แกลบ และอื!นๆ 

 (2)  PP5A เริ!มดําเนินการผลิตเฉพาะหน่วยผลิตไอนํ "า ส่วนหน่วยผลิตไฟฟ้าอยู่ระหว่างการทดสอบเครื!อง  
    (tes run) เพื!อเริ!มดําเนินการผลติตอ่ไป 

 

นอกจากนี " กลุม่บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟา้ระหว่างก่อสร้างและ/หรือยงัไม่เริ!มดําเนินการผลติเชิงพาณิชย์อีก 2 

แหง่ ดงันี " 
 

ชื"อโรงไฟฟ้า ดาํเนินงานโดย ประเภทเชื !อเพลิง 
กาํลังการผลิต 

ไฟฟ้า (เมกะวตัต์) 
ปีที"คาดว่าจะเริ"มดาํเนินการ 

เชิงพาณิชย์ (COD) 

1. PP5A(2)
 NPP5A ชีวมวลอื!น(1) 98.00 ปี 2558 

2. PP9 NPS PP9 ชีวมวลอื!น(1)
 125.00 ปี 2558 

รวม 232.90  

หมายเหต:ุ (1) เชื "อเพลิงชีวมวลอื!น หมายถึง เชื "อเพลิงชีวมวลประเภทอื!นนอกเหนือจากถ่านหินและนํ "ามนัยางดํา ซึ!ง  

    ประกอบไปด้วยชิ "นไม้สบั เปลอืกไม้ แกลบ และอื!นๆ 

 (2)  PP5A หนว่ยผลติไฟฟา้อยูร่ะหวา่งการทดสอบเครื!อง (test run) เพื!อเริ!มดําเนินการผลติตอ่ไป 

 

2. ผลิตภณัฑ์และบริการอื"น 

 ธุรกิจอื!นมีสดัสว่นรายได้ไมถึ่งร้อยละ 10 ทั "งนี " รายได้จากการขายนํ "าและรายได้คา่บริการมาจากกลุม่ธุรกิจต้นนํ "า
และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ!งเป็นกลุ่มธุรกิจที!สนบัสนนุการประกอบธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ เกิดจากการให้บริการแก่
ลกูค้าภายนอกในกรณีที!มีกําลงัผลติเหลอืเพื!อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการสร้างรายได้และบริหารต้นทนุ  

1) นํ !าดิบและนํ !าเพื"อการอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการในการจัดหาและจําหน่ายนํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมในเขตอตุสาหกรรม 
304 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั "งนี " ในส่วนของเขตอุตสาหกรรม 304 

จังหวัดปราจีนบุรี นั "น กลุ่มบริษัทฯ โดย NS304 มีโรงกรองนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม 1โรง ซึ!งมีกําลงัการผลิต  80,000 

ลกูบาศก์เมตรต่อวนัและสําหรับในเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที! 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุม่บริษัทฯ โดย NPP3 มีโรงกรอง
นํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมอีก 1 โรง ซึ!งมีกําลงัการผลติ 25,200 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ทั "งนี " กลุม่บริษัทฯ บริหารจดัการนํ "าดิบ
และนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมโดยผนันํ "าดิบจากพื "นที!รอบอ่างเก็บนํ "าในช่วงนํ "าหลากเป็นหลกั และผนันํ "าดิบจากแม่นํ "าใน
บริเวณใกล้เคียงในช่วงที!มีนํ "ามากเป็นตวัเสริมเข้าอ่างเก็บนํ "าของกลุม่บริษัทฯ จากนั "นนํ "าดิบดงักลา่วจะถกูสง่ต่อเข้าสูโ่รง
กรองนํ "า โดยนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมที!ผลิตได้จะถูกจําหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในเขต
อุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที!  2 จังหวัดฉะเชิงเทราโดยราคานํ "าเพื!อการ
อตุสาหกรรมอ้างอิงตามอตัราคา่นํ "าของ กปภ. 
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2) นํ !ามันรําข้าว 

กลุม่บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตอยู่ที! 200.00 ตนัรําดิบต่อวนัซึ!งจะสามารถผลิตนํ "ามนัรําดิบได้ประมาณ 40.00 ตนั
ต่อวนั และรําสกัดได้ประมาณ 160.00 ตนัต่อวนั สําหรับนํ "ามนัรําดิบจะถูกจําหน่ายไปให้กับกลุม่ลกูค้าในอุตสาหกรรม
อาหารเพื!อนําไปจําหน่ายในรูปของนํ "ามนัรําข้าว หรือนําไปผสมเป็นสารอาหารเสริมในผลิตภณัฑ์อาหารต่างๆ ต่อไป และ
ในส่วนของรําสกดัจะถกูจําหน่ายไปให้กบักลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์เพื!อนําไปผลิตเป็นอาหารสตัว์ที!มีคณุค่า
ทางอาหารสงูตอ่ไป 

3) การบริการ 

การบริการของกลุม่บริษัทฯ มี ประกอบไปด้วย 

· การวิจัยและพัฒนา 

DARC ซึ!งเป็นบริษัทย่อย ถูกจัดตั "งเพื!อทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี!ยวกับสายพันธ์ุต้นพลังงานและต้น
กระดาษ เยื!อกระดาษ และกระดาษให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที!เกี!ยวข้อง เพื!อนําผลที!ได้จากการวิจัยไปใช้เพิ!ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากนี " DARC ยงัมีการให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพแก่ลกูค้าภายนอก 

· การบริการการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล 

ITS5 ซึ! ง เป็นบ ริษั ทย่อย มี การให้บ ริการขนถ่ายสิน ค้ากลางทะเล โดยใช้ทุ่นขนถ่ายสิน ค้าจํานวน  
1 ทุ่น อยู่บริเวณ อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรีซึ!งมีเครื!องหนีบยกของ (แกร๊ป) จํานวน 2 ตัว สามารถขนถ่ายสินค้าได้
ประมาณ 2.00 ล้านตนัตอ่ปี ขึ "นอยูก่บัชนิดของสนิค้าที!ดําเนินการขนถ่าย 

· การให้เช่าเรือขนส่งสินค้า 

กลุม่บริษัทฯ มีการให้บริการเช่าเรือสนิค้าเทกอง 3 ลาํ ดงันี " 

ชื"อเรือ 
ดาํเนินงาน

โดย 
ประเภทเรือ 

ขนาด 
(เมตริกตนั) 

แผนการขนส่ง 

1. M.V. NPS OCEAN 

STAR 

NPSOS Bulk Carrier 
(Supramax Size) 

53,075.00 ขนส่ง ถ่านหินประมาณ ครั "งละ 
52,000 ตันต่อเที!ยวหรือ 624,000 

ตนัตอ่ปี 

2. M.V. NPS ORANA  NPSOR General Cargo 

(Supramax Size) 

44,849.00 ขนส่งถ่านหินได้ประมาณครั "งละ 
40,000 ตนัต่อเที!ยว โดยมีแผนการ
ขนส่งจํานวนรวม #$+,+++ ตนัต่อ
ปี และขนสง่ไม้สบัได้ประมาณครั "ง
ละ $+ ,+++ ตัน แห้ง (Bone dry 

MT) ต่อเที!ยว โดยมีแผนการขนส่ง
จํานวนรวม 80,000 ตนัแห้งตอ่ปี 
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ชื"อเรือ 
ดาํเนินงาน

โดย 
ประเภทเรือ 

ขนาด 
(เมตริกตนั) 

แผนการขนส่ง 

3. M.V NPS Century NPS Cape Bulk Carrier 

(Cape Size) 
172,036.00 ปัจจุบนัได้เข้าทําสญัญาให้เช่าเรือ

กับบริษัทภายนอก โดยสัญ ญ า
ดงักลา่วมีอายุ 13 เดือน สญัญาจะ
สิ "นสดุในเดือนมกราคม 2558 

รวม 269,960.00  

ลกูค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ESL ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องและเป็นผู้บริหารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรือ
ให้แก่กลุม่บริษัทฯ มาตลอดเป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี และลกูค้าภายนอก โดย NPS OS ได้เข้าทําสญัญาให้เช่าเรือกบั
ESL โดยสญัญาดงักล่าวมีอายุ 8 ปี และจะสิ "นสดุสญัญาในปี $1-2 ส่วน NPS OR ได้เข้าทําสญัญาให้เช่าเรือกับ ESL 

โดยสญัญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะสิ "นสุดสญัญาในปี 2559 และ NPS CAPE ได้เข้าทําสญัญาให้เช่าเรือกับบริษัท
ภายนอก โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ13 เดือน และจะสิ "นสดุสญัญาในเดือนมกราคม 2558 

4) เอทานอล 

กลุ่มบริษัทฯ ผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัซึ!งสามารถนํามาผลิตเป็นนํ "ามนัก๊าซโซฮอลล์ประเภทต่างๆ เช่น 
E10, E20, E85 เป็นต้น ได้ตามความต้องการของตลาด และถือเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย
ด้วย โดยปัจจบุนัมีกําลงัผลติจากสายการผลติที! 1 ยูที่! 250,000 ลติรตอ่วนั โดยได้จําหนา่ยเอทานอลให้กบักลุม่ผู้ ค้านํ "ามนั
ตามมาตรา 7 ตามพระราชบญัญัติ การค้านํ "ามนัเชื "อเพลิง พ.ศ. 2543 เช่น ปตท. บางจาก เป็นต้น และอยูใ่นระหว่างการ
ทดลองสายการผลติที! 2 อีก 250,000 ลติรตอ่วนั 

5) แป้งมันสาํปะหลังและก๊าซชีวภาพ 

SNST ซึ!งเป็นบริษัทย่อยที!บริษัทฯ ได้ซื "อเงินลงทนุในหุ้ นสามญัในไตรมาสหนึ!งของปี 2557เป็นบริษัทที!ทําธุรกิจ
เกี!ยวกับการผลิตและจําหน่ายแป้งมนัสําปะหลงัและก๊าซชีวภาพโดยมีกําลงัการผลิตแป้งมันสําปะหลงั  160.00 ตนัต่อ
วัน  แป้งมันสําปะหลังดัดแปร120.00ตันต่อวันและก๊าซชีวภาพ  12,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับลูกค้าหลัก
ของ SNST คือ กลุ่มลกูค้าที!นําแป้งมนัสําปะหลงัไปไปผลิตเป็นวตัถดิุบในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และนําก๊าซ
ชีวภาพไปเป็นวตัถดิุบในการผลติพลงังานไฟฟา้ 

 

ลักษณะลูกค้า 

กลุม่บริษัทฯ จําหนา่ยไฟฟา้ให้แก่ กฟผ. AA และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมที!ตั "งอยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจีนบุรี และเขตอตุสาหกรรม 304 สว่นที! 2 จังหวดัฉะเชิงเทรา ภายใต้สญัญาซื "อขายไฟฟ้าระหว่างกลุม่บริษัทฯ และ
ลกูค้าสําหรับกระแสไฟฟ้าที!กลุ่มบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กฟผ. จะถูกสง่เข้าระบบหลกัของ กฟผ. เพื!อนําไปจําหน่ายต่อ
ให้แก่ผู้บริโภคทั "งในสว่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในสว่นของกระแสไฟฟา้ที!กลุม่บริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ AA จะถกู
จดัสง่เข้าระบบเชื!อมโยงที!เป็นกรรมสิทธิ'ของ AA โดยตรง เพื!อนําไปใช้ดําเนินธุรกิจภายในกลุม่ของ AA และกระแสไฟฟา้ที!
จําหน่ายให้แก่กลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรมนั "นจะถูกจดัส่งผ่านระบบสายส่งของเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง เพื!อนําไปใช้ใน
กระบวนการผลิตและการดําเนินธุรกิจของอตุสาหกรรมต่างๆส่วนไอนํ "าที!กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้จะถูกส่งไปจําหน่ายให้กับ 
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AA และกลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรมที!ตั "งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดสญัญาซื "อขายไฟฟา้และไอนํ "าดงันี " 
 

การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

1. การผลิต 

โรงไฟฟา้ของกลุม่บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตไฟฟา้รวม 493.15 เมกะวตัต์ และมีกําลงัผลติไอนํ "ารวม 1,180.00 ตนั
ตอ่ชั!วโมง โดยจําหนา่ยไฟฟา้ให้แก่ลกูค้า 3 กลุม่หลกั คือ กฟผ. AA และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมที!ตั "งอยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 
,+2 จังหวดัปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม ,+2 สว่นที! $ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั "งนี " กลุม่บริษัทฯ จะจําหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
กฟผ. ให้เป็นไปตามเงื!อนไขของสญัญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างกลุม่บริษัทฯ กบั กฟผ. และกําลงัการผลิตที!เหลือ 
กลุ่มบริษัทฯ จะจําหน่ายไฟฟ้าให้กับลกูค้ารายอื!น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที!
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั "งในสว่นของนโยบายด้านคณุภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม เช่น ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, OHSAS 18001 และ CSR-DIW เป็นต้น 
รวมไปถึงการควบคุมดูแลให้กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามที!กฎหมายกําหนด และกลุ่มบริษัทฯ มีการ
ติดตามและประเมินผลการใช้กําลงัการผลติด้วยดชันีกําลงัการผลติ (Capacity Factor) ซึ!งเป็นปัจจยัหนึ!งที!ธุรกิจโรงไฟฟ้า
ใช้ในการประเมินศกัยภาพของกระบวนการผลิต โดยการใช้กําลงัการผลติสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของโรงไฟฟ้าใน
การเดินเครื!องจกัรอย่างต่อเนื!อง ซึ!งจะสง่ผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ กลา่วคือ หากโรงไฟฟ้า
สามารถใช้กําลงัการผลิตสูงสุดได้อย่างเต็มที! ปริมาณกระแสไฟฟ้าที!ได้จากการผลิตดังกล่าวก็จะมีเสถียรภาพ และ
สามารถจัดส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงงานไปให้กบัลกูค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้ตามสญัญาซื "อขายไฟฟ้า ซึ!งจะส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถรักษาระดบัอตัรากําไรให้อยูใ่นระดบัที!คอ่นข้างคงที! ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี " 

· กําลงัผลิตไฟฟ้า (Gross Power Output): ปริมาณกระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้ทั "งหมดตามจํานวนชั!วโมง 

ที!สามารถเดินเครื!องจกัรผลติกระแสไฟฟา้ได้จริง 

· อตัรากําลงัผลิตไฟฟ้า (Output Factor): สดัส่วนปริมาณกระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้ทั "งหมดตามจํานวน
ชั!วโมงที!สามารถเดินเครื!องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าของกําลงัการผลิต
ติดตั "งตามจํานวนชั!วโมงที!สามารถเดินเครื!องจกัรผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงทั "งนี " ค่าของ Output Factor 

จะขึ "นอยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ เช่น การอดุตนัภายในระบบเผาไหม้เชื "อเพลิง การชํารุดของเครื!องจักร 
เป็นต้น 

 

2. การจัดหาวัตถุดิบ 

โรงไฟฟา้มีวตัถดิุบหลกั คือ เชื "อเพลงิ นํ "าและวตัถดิุบหลกัอื!น โดยมีรายละเอียด ดงันี " 

1) การจัดหาเชื !อเพลิง 

ปัจจุบนักลุม่บริษัทฯ ใช้เชื "อเพลิงหลกัอยู่ 3 ประเภทในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ถ่านหิน นํ "ามนัยางดํา และเชื "อเพลิง
ชีวมวลอื!น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี " 
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1.1) ถ่านหิน 

กลุม่บริษัทฯ มีโรงไฟฟา้ 2 โรง ที!ใช้ถ่านหินเป็นเชื "อเพลงิหลกัในกระบวนการผลติ คือ PP7 และ PP8 ซึ!งอยูภ่ายใต้
การบริหารจดัการของบริษัทฯ โดยถ่านหินที!กลุม่บริษัทฯ ใช้เป็นถ่านหินคณุภาพสงูและมีสว่นประกอบของกํามะถนัตํ!า คือ
ถ่านหินประเภท ซบับิทมิูนสัโดยกลุม่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทําสญัญาซื "อขายเชื "อเพลิงถ่านหินในระยะยาวกบักบัผู้จดัหาและ/

หรือผู้จดัจําหน่ายรายใด เนื!องจากปัจจบุนัถ่านหินมีราคาที!ลดลง ปริมาณถ่านหินในตลาดมีประมาณมาก ซึ!งกลุม่บริษัทฯ 
สามารถเลอืกซื "อถ่านหินได้ตามปริมาณที!ต้องการ โดยกลุม่บริษัทฯ จึงได้กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกจดัหาและ/หรือผู้จดั
จําหนา่ยถ่านหิน และบริหารจดัการการจดัซื "ออยา่งเป็นระบบ โดยกําหนดคณุภาพของถ่านหินอยา่งชดัเจน และกําหนดให้
ผู้จัดหาและ/หรือผู้จัดจําหน่ายทุกรายจะต้องจัดทําการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของถ่านหินก่อนที!จะจัดส่งให้แก่
บริษัทฯ เพื!อให้ถ่านหินดังกล่าวมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที!ระบุไว้ในสัญญาซื "อขายถ่านหิน อาทิเช่น ISOและ 
American Society for the Testing of Materials (“ASTM”) เป็นต้น หากถ่านหินที!จดัสง่มามีคณุภาพไมต่รงตามเงื!อนไขที!
กําหนดไว้ในสญัญา กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จัดหาถ่านหินจดัส่งถ่านหินที!มีคุณภาพมาให้ใหม่ได้ นอกจากนี " ผู้
จดัหาถ่านหินยงัมีหน้าที!ในการจดัสง่ถ่านหินตามปริมาณที!กําหนดไว้ในสญัญา และในกรณีที!ผู้จดัหาถ่านหินไม่สามารถ
จัดส่งถ่านหินในปริมาณที!ตกลงกันไว้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื "อถ่านหินจากแหล่งอื!นได้ โดยผู้ จัดหาถ่านหินที!เป็น
คูส่ญัญากบับริษัทฯ จะต้องชําระต้นทนุคา่ถ่านหินและคา่ขนสง่ถ่านหินที!บริษัทฯ จดัหาเองดงักลา่วตามราคาที!เกิดขึ "นจริง 
สําหรับราคาซื "อขายถ่านหินที!ระบุไว้ในสญัญานั "น จะอ้างอิงตามดชันีราคาถ่านหิน JPU ซึ!งอ้างอิงจากราคาเชื "อเพลิงใน
สญัญาซื "อขายไฟฟา้ของกลุม่บริษัทฯ  

นอกจากนี " บริษัทย่อยของบริษัทฯ (PT Utami Jaya Mulia) อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการทํา
เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เพื!อรองรับการใช้เชื "อเพลงิถ่านหินของกลุม่บริษัทฯ และโครงการโรงไฟฟา้ที!จะเกิดขึ "น
ในอนาคต 

1.2) นํ !ามันยางดาํ 

โรงไฟฟ้าที!ใช้นํ "ามนัยางดําเป็นเชื "อเพลิงหลกัในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ PP6 ซึ!งดําเนินการโดย NPP5 และ PP11 

ซึ!งดําเนินการโดย NPP11 ทั "งนี " เนื!องจากนํ "ามันยางดําเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตภา ยในโรงงานผลิต 

เยื!อกระดาษ กลุม่บริษัทฯ จึงได้จดัหานํ "ามนัยางดําจาก AAซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้อง  
สาํหรับราคาซื "อขายที!ระบไุว้ในสญัญาจะอ้างอิงตามราคาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ในสว่นของการจดัสง่นํ "ามนัยาง

ดํานั "น AA มีหน้าที! ติดตั "งอุปกรณ์ การจัดส่งนํ "ามันยางดําให้แก่โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นผู้ รับผิดชอบ  

ในการจดัสง่ทั "งหมดจนถึงจดุสง่มอบที!ได้ตกลงกนัไว้  

1.3) เชื !อเพลิงชีวมวลอื"น 

กลุม่บริษัทฯ ใช้เชื "อเพลงิชีวมวลอื!น เช่น ไม้สบั เปลอืกไม้ และแกลบ เป็นเชื "อเพลงิหลกัสาํหรับการผลติไฟฟา้ของ 
PP2 ซึ!งบริหารจดัการโดย NPP2ในสว่นของการผลิตไฟฟ้าของ PP3 และ PP4 ซึ!งบริหารจดัการโดย NPP3การผลติไฟฟ้า
ของ PP5 ซึ!งบริหารจดัการโดย NPP5 และการผลิตไอนํ "าของ PP5Aซึ!งบริหารจดัการโดย NPP5A และใช้เป็นเชื "อเพลงิรอง
ในกระบวนการผลติสาํหรับโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ 

ที!ผ่านมา บริษัทฯ NPP2 และ NPP3 ได้จัดหาเชื "อเพลิงชีวมวลอื!นเพื!อใช้ในการผลิตประแสไฟฟ้าโดยตรงกับ
เกษตรกรหรือผู้ผลติเชื "อเพลงิชีวมวลโดยตรง โดยพนกังานของบริษัทฯ ที!มีประสบการณ์ในการจดัหาเชื "อเพลงิชีวมวล  



   

 

47 

 

รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

นอกจากนี " กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายการปลกูพลงังานเอง โดยพัฒนาและส่งเสริมการปลูกต้นพลงังานและ
หญ้าเนเปียร์เพื!อนํามาใช้เป็นเชื "อเพลิงชีวมวลอื!นในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้นพลงังานกลุ่มบริษัทฯ ได้ทําการวิจัยและ
พฒันาสายพนัธ์ุยคูาลิปตสั ทําให้ได้กล้าไม้พนัธ์ุใหม่ที!มีความเหมาะสมในการเพาะปลกูตามสภาพดินฟ้าอากาศและภูมิ
ประเทศของประเทศไทย ใช้เวลาปลกูเพียง 2-3 ปี ปรับปรุงสายพนัธ์ุให้เติบโตไว สามารถให้เนื "อไม้ที!มีความหนาแน่นสงู 
และให้คา่พลงังานความร้อนที!สงูกว่าสายพนัธ์ุดั "งเดิม สําหรับหญ้าเนเปียร์กลุม่บริษัทฯ ได้ทําการวิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุ
ให้มีคณุสมบติัเติบโตเร็ว แตกกอได้ดี รอบการเก็บเกี!ยวสั "น 3-4 เดือน ให้ผลผลิตต่อเนื!อง ปลกูในบริเวณพื "นที!รอบโรงงาน 
อีกทั "ง จากการที!เทคโนโลยีหม้อไอนํ "าของกลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการใช้เชื "อเพลงิชีวมวล กลุม่บริษัทฯ จึงมีแผนที!จะ
ทําการวิจยัและพฒันาวตัถดิุบอื!น เพื!อนํามาใช้เป็นเชื "อเพลงิชีวมวลอื!นในกระบวนการผลติ  

2) การจัดหานํ !าดิบและนํ !าเพื"อการอุตสาหกรรม 

กลุม่บริษัทฯ สามารถจดัหานํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตได้จากภายในกลุ่ม
บริษัทฯ และจดัหานํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมบางสว่นจากภายนอก สําหรับการจดัหานํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมจากภายในกลุม่
บริษัทฯ นั "น จะจัดหาผ่านทาง NS304 ซึ!งเป็นผู้ ให้บริการด้านการจัดการและจัดหานํ "าในเขตอุตสาหกรรม ,+2 จังหวดั
ปราจีนบุรี และรับบริหารจดัการนํ "าดิบให้แก่ NPP3 และ NPS PP9 ทั "งนี " กลุ่มบริษัทฯ ได้การเข้าทําสญัญากบัผู้จดัหานํ "า
เพื!อการอตุสาหกรรม จํานวน 3 ราย ได้แก่ NS304, AA และEASTW 

ในสว่นของอตัราคา่นํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมที!กลุม่บริษัทฯ ต้องชําระให้แก่ผู้จดัหาเป็นราคาที!อ้างอิงตามอตัราค่า
นํ "าประปาของการประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) นอกจากนี " กลุม่บริษัทฯ ได้จดัให้มีบ่อนํ "าภายในพื "นที!ของตนเอง สําหรับ
กกัเก็บนํ "าไว้ใช้ในการดําเนินงาน ซึ!งสามารถสาํรองนํ "าไว้ใช้ในการผลติกระแสไฟฟา้ได้นานประมาณ 12 เดือน 

3) การจัดหาวัตถุดิบหลักอื"น 

กลุม่บริษัทฯ  ใช้หินปนู และ สารเคมีต่างๆ อนัได้แก่ กรดซลัฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโดคลอไรด์ กรด
เกลอื ไตรโซเดียมฟอสเฟต แอมโมเนีย ไฮดราไซต์ สารปอ้งกนัตะกรันและสารปอ้งกนัตะไคร่นํ "า เพื!อใช้เป็นสว่นประกอบใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าซึ!งกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เข้าทําสญัญาซื "อขายวตัถุดิบดงักล่าวในระยะยาวกับผู้จัดหาวตัถุดิบรายใด 
เนื!องจากสารเคมีดงักลา่วส่วนใหญ่มีผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศเป็นจํานวนมาก และมีมาตรฐานที!ใกล้เคียงกัน กลุ่ม
บริษัทฯ จึงได้กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้จดัจําหนา่ยวตัถดิุบดงักลา่ว และบริหารจดัการการจดัซื "ออยา่งเป็นระบบ โดย
กําหนดคุณสมบัติของวตัถุดิบทุกรายการอย่างชัดเจน เพื!อให้ผู้ จัดจําหน่ายเสนอราคาวัตถุดิบเข้ามาให้กลุ่มบริษัทฯ 
พิจารณา ซึ!งกลุม่บริษัทฯ จะทําการสั!งซื "อตอ่ครั "งเป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีอํานาจการตอ่รองคอ่นข้างสงู นอกจากนี " กลุม่
บริษัทฯ ได้รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบดงักลา่วมาโดยตลอด ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ มีผู้จดัหาวตัถดิุบ
หลกัอื!นมากกวา่ 5 ราย 

3. ผลกระทบต่อสิ"งแวดล้อม 

 กลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาสิ!งแวดล้อม 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนกัถึงความสําคญัในการป้องกันและควบคุมผลกระทบจาก  

การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ด้วยการกําหนดนโยบายด้านสิ!งแวดล้อมที!รัดกมุและมีการจดัตั "งคณะกรรมการอาชีวอ
นามยั ความปลอดภยั และสิ!งแวดล้อม เพื!อดูแลจดัการนโยบายด้านสิ!งแวดล้อมของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุม่บริษัทฯ  ทั "งนี " 
กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัในการจดัการด้านสิ!งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิเช่น คณุภาพอากาศ คณุภาพนํ "า และและ
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การจดัการกากอตุสาหกรรมที!มีมาตรฐานเป็นต้น โดยการกํากบั ควบคมุ ดแูล และปรับปรุงการดําเนินงานอยา่งต่อเนื!อง
เพื!อควบคมุให้ระดบัมลภาวะตา่งๆ อยูภ่ายในเกณฑ์มาตรฐานที!กําหนด  
 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที!มีประสิทธิภาพสูงใน
อณุหภมิูตํ!าเพื!อลดการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ การเลือกใช้เชื "อเพลิงที!มีองค์ประกอบของซลัเฟอร์ตํ!า ซึ!งมีคณุภาพสงู
เพื!อลดการเกิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และจดัให้มีระบบดกัจบัฝุ่ นแบบไฟฟา้สถิตเพื!อดกัจบัฝุ่ นละอองจากการเผาไหม้ ใน
สว่นของการจัดการมลภาวะทางเสียง กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการติดตั "งระบบควบคุมระดบัเสียงที!เกิดจากกระบวนการผลิต
ภายในโรงงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานที!เป็นมิตรต่อชุมชม รวมทั "ง ได้มีการควบคุมคุณภาพนํ "า ด้วยการจัดให้มีบ่อ
ตกตะกอนนํ "าทิ "งก่อนส่งไปบําบัดในระบบบําบัดนํ "าของเขตอุสาหกรรม 304 นอกจากนี " กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกําหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ!งแวดล้อม โดยการกําหนดพารามิเตอร์ (Parameter) ที!จะทําการตรวจวดั และ
ความถี!ของระยะเวลาในการตรวจวดั ซึ!งตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา ผลการตรวจวดัระบบการจดัการด้านสิ!งแวดล้อมของ
กลุม่บริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานที!กําหนด 

นอกจากนี " กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับการจดัการด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของบุคลากรที!
เกี!ยวข้อง โดยได้กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ ด้วยการกําหนดพารามิเตอร์ที!จะตรวจวดั อาทิเช่น ระดับเสียง 
สารเคมี ฝุ่ นละออง ระดบัความร้อน และความเข้มข้นของก๊าซไวไฟในสถานที!ทํางาน เป็นต้น โดยกําหนดควา มถี!ในการ
ตรวจวดัตามาตรฐาน  รวมทั "ง ยงัได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีให้แก่บคุลากรภายในโรงงานเพื!อสง่เสริมคุณภาพ
ชีวิตของพนกังานและลดความเสี!ยงที!อาจเกิดขึ "นจากการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

 นอกจากนี " กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที!เกี!ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ!งแวดล้อม 

ในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี " 

หัวข้อ แนวทางการดาํเนินงาน 

การปฏิบติัตามข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ 

§ ดูแลการผลิตและการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ!งแวดล้อมของ
ภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 

§ ให้การสนบัสนนุหนว่ยงานราชการในเรื!องการอนรัุกษ์สิ!งแวดล้อมอยา่งเต็มที! 
การควบคุมและป้องกัน
ผลกระทบตอ่สิ!งแวดล้อม 

§ เลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์และวตัถุดิบในกระบวนการผลิตที!มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมน้อยที!สดุ 

§ สนบัสนนุผู้จดัหาวตัถดิุบและผู้ ให้บริการที!แสดงความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสิ!งแวดล้อม 

การพัฒ นาและปรับปรุง
อยา่งตอ่เนื!อง 

§ ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและผลกระทบด้านสิ!งแวดล้อมอยา่งใกล้ชิด 

§ เพิ!มประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทาง
สิ!งแวดล้อม และตรวจสอบการดําเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์เป้าหมายดงักลา่ว
เป็นระยะ 

§ นําผลการดําเนินงานในอดีตมาปรับปรุงและพฒันาผลการดําเนินงานในปัจจุบนั 

ให้ดีขึ "นอยูเ่สมอ 

การสื!อสารภายในองค์กร
และการนําไปปฎิบติั 

§ จดัโครงการสนบัสนนุการปลกูจิตสาํนกึด้านสิ!งแวดล้อมในหมูพ่นกังาน 

§ ฝึกอบรมให้พนกังานมีความเข้าใจเรื!องผลกระทบต่อสิ!งแวดล้อมที!อาจเกิดขึ "นได้
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หัวข้อ แนวทางการดาํเนินงาน 

จากกระบวนการผลติ 

§ จดัหามาตรการตา่งๆ เพื!อลดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมให้เหลอืน้อยที!สดุ 

การเผยแพร่สูส่าธารณชน § แจ้งสมาชิกชุมชน ผู้ แทนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงลกูค้าให้ทราบถึงมาตรการ 

การดําเนินงานและแผนการด้านสิ!งแวดล้อมของกลุม่บริษัทฯ 

  

 ทั "งนี " การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษา
คณุภาพสิ!งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. $1,1 โดยกลุม่บริษัทฯ มีหน้าที!จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าต่อสิ!งแวดล้อม เพื!อจัดส่งให้แก่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อมอนุมัติ  

การดําเนินกิจการซึ!งโรงไฟฟ้าทั "งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ที!ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติรายงานดั งกล่าว 

เป็นที!เรียบร้อยแล้ว และตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือปัญหาเกี!ยวกับผลกระทบต่อ  

สิ!งแวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

 

งานที"ยงัไม่ส่งมอบ 

ธุรกิจการจําหนา่ยเอทานอลของ E85 นั "นเป็นลกัษณะการเข้าประมลูจําหนา่ยเอทานอลเป็นรายไตรมาสโดย E85 

ต้องยื!นข้อเสนอประมูลจําหน่ายเอทานอลให้แก่ผู้ประกอบการขายนํ "ามนัรายใหญ่ของประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ไตร
มาส และในกรณีที! E85 ผา่นการประมลูตามเงื!อนไข E85 ก็มีหน้าที!ที!จะต้องสง่มอบเอทานอลตามช่วงระยะเวลาที!กําหนด
ไว้ ณ ตอนยื!นข้อเสนอประมลู โดยมีรายละเอียดสญัญาซื "อขายเอทานอล ดงันี " 

 

ผู้ทาํ
สัญญา 

คู่สัญญา วันลงนามสัญญา วันสิ !นสุดสัญญา อายุสัญญา 
ปริมาณตามสัญญา 

(ลิตร/เดอืน) 
 

E 85 

บริษัท บางจากปิโตเลยีม 
จํากดั (มหาชน) 

27 พฤศจิกายน 2557 31 มีนาคม 2558 3 เดือน 2,000,000 

 

E 85 

 

Star Petroleum Refining 

PLC. 
25 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 3 เดือน 600,000  

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

งานด้านการตลาดถือเป็นงานที!มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ!งมุ่งเน้นไปที!การรักษา  

และพัฒนาความสมัพันธ์กับลกูค้าปัจจุบัน รวมไปถึงการแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื!อขยายฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  
ทั "งนี " ด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที!เน้นไปที!การผลิตไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมเป็นหลกั  
จึงทําให้ลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ เป็นลกูค้ารายใหญ่ทั "งหมด ดงันั "น กลุม่บริษัทฯ จึงให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตามเงื!อนไข
และข้อกําหนดในสญัญาซื "อขายระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบัลกูค้าอยา่งต่อเนื!อง และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที!เกิด
ขึ "นมาโดยตลอด ซึ!งสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเป็นที!ยอมรับจากลกูค้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน  
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ทั "งนี " กลยุทธ์ทางการตลาดที!สําคัญของธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านสินค้ากลยุทธ์ 

ด้านราคากลยทุธ์ด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย และกลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการขาย โดยมีรายละเอียดดงันี " 

1) กลยุทธ์ด้านสินค้า 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการสร้างกลยุทธ์ด้านสินค้าที!แตกต่างกันออกไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์  
อนัได้แก่ กระแสไฟฟา้และไอนํ "า กลา่วคือ กลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดจดุขายให้แก่ผลิตภณัฑ์ประเภทกระแสไฟฟ้า โดยมุง่เน้น
ด้านความมีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ด้วยการกําหนดนโยบายบริหารจัดการอย่างรอบคอบ  
เพื!อให้สามารถส่งมอบกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าตามปริมาณที!กําหนดอย่างสมํ!าเสมอ  ซึ!งจะช่วยให้ลกูค้ามีความมั!นใจ 

ในคุณภาพของการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไอนํ "านั "น กลุ่มบริษัทฯ เน้นทํา
การตลาดในเชิงนวตักรรมของผลิตภณัฑ์โดยนําเสนอผลิตภณัฑ์ที!มีคณุสมบติัตรงตามความต้องการของลกูค้า กลา่วคือ 
กลุม่บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในเรื!องการควบคมุกระบวนการผลติไอนํ "าด้วยเทคโนโลยีการผลติที!มีประสทิธิภาพ ซึ!งจะทําให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับสดัส่วนการดึงไอนํ "าออกมาได้หลายระดบัแรงดนัผ่านวาล์วควบคุมกังหนัไอนํ "า ส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถผลิตไอนํ "าได้ในปริมาณที!เพิ!มมากขึ "นในขณะที!ใช้พลงังานเท่าเดิม และช่วยเพิ!มขีดความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ 

 

2) กลยุทธ์ด้านราคา 

กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์การตั "งราคาที!สามารถแข่งขนัได้และเหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละประเภทโดยกําหนดอตัรา
ราคาเป็นลายลักษณ์ อักษรภายใต้สัญ ญ าซื "อขายระ ยะยาวระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้า ซึ!งมีรายละเอียด 

แตกตา่งกนัตามประเภทผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี " 
2.1) กระแสไฟฟ้า 

· กฟผ.: การกําหนดราคาจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จะเป็นไปตามสญัญาซื "อขายไฟฟ้าสําหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดย กฟผ. เป็นผู้ กําหนดราคาและจ่ายค่าตอบแทน ซึ!งแบ่งออกเป็น $ ส่วน
หลกั คือ คา่ CP และคา่ EP 

· AA: การกําหนดราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ AA จะเป็นไปตามที!ระบุไว้ในสญัญาซื "อขาย
ไฟฟ้า โดยอตัราค่าไฟฟ้าที!กําหนดในสญัญาจะอ้างอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ!งประกอบไป
ด้วย , สว่นหลกั ได้แก่ คา่ CP คา่ EP และคา่ Ft 

· ลูกค้าอตุสาหกรรม: การกําหนดราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตอตุสาหกรรมแต่ละ
รายอาจแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อย แต่โครงสร้างหลกัของสญัญาจะมีความ
คล้ายคลงึกนั โดยอตัราคา่ไฟฟา้ในสญัญาจะอ้างอิงกบัอตัราคา่ไฟฟา้ของ กฟภ. เช่นเดียวกบักรณี
ของ AA 

2.2) ไอนํ"า 

สําหรับผลิตภณัฑ์ประเภทไอนํ "า กลุ่มบริษัทฯ จะกําหนดราคาขายในสญัญาระยะยาวให้อ้างอิงตาม
ราคานํ "ามนั หรือราคาก๊าซธรรมชาติ หรือราคาถ่าหิน และดชันีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) 
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3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหนา่ยแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของลกูค้าและผลติภณัฑ์ กลา่วคือ ใน
การจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ผา่น กฟผ. นั "น กลุม่บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์การขยายชอ่งทางการจดัจําหนา่ย  เนื!องจาก กฟผ. เป็น
รัฐวิสาหกิจที!จดัตั "งขึ "นเพื!อเป็นผู้ประกอบการหลกัในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
ที!สดุแล้ว ยงัเป็นผู้ รับซื "อไฟฟ้าแบบขายสง่เพียงรายเดียวและควบคมุระบบสง่ไฟฟ้าทั "งหมดของประเทศไทย ดงันั "น กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถที!จะเพิ!มช่องทางการขายผ่านโครงการของ กฟผ. ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐได้หลาย โครงการ 
สําหรับการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าให้แก่ AA และลกูค้าในเขตอุตสาหกรรม 304 กลุ่มบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ช่อง
ทางการจําหนา่ยแบบอาศยัความได้เปรียบของทําเลที!ตั "ง เนื!องจากลกูค้ากลุม่ดงักลา่วตั "งอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงาน
ของกลุม่บริษัทฯ 

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์สง่เสริมการขายแบบประชาสมัพนัธ์เพื!อสร้างความสมัพนัธ์ที!ดีกบัลกูค้าปัจจบุนั พร้อมกบั
การแสวงหาลูกค้ารายใหม่ โดยอาศัยภาพลักษณ์ และชื!อเสียงที! ดีของกลุ่มบ ริษัทฯนอกจากนี " กลุ่มบริษัทฯ  
อาจพิจารณาส่วนลดการขายให้แก่ลกูค้าซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องที!ชําระเงินให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ล่วงหน้า ซึ!งจะช่วยให้ 

กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารเงินทนุหมนุเวียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ!งขึ "น  
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โครงสร้างรายได้ 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํ "าจากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าส่วนรายได้จากกลุ่ม
ธุรกิจอื!นมีสดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ทั "งนี " รายได้จากการขายนํ "าและรายได้ค่าบริการมาจากกลุ่มธุรกิจต้นนํ "าและกลุ่ม
ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ!งเป็นกลุ่มธุรกิจที!สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการให้บริการแก่ลูกค้า
ภายนอกในกรณีที!มีกําลงัผลิตเหลือเพื!อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการสร้างรายได้และบริหารต้นทุน โดยโครงสร้าง
รายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามผลติภณัฑ์และบริการในปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)               ปี 2557 

         รายได้รวม 13,388 ล้านบาท            รายได้รวม 15,482 ล้านบาท 

 

หมายเหต:ุ
 (1) รายได้ค่าบริการ คือ รายได้จากการทําวิจยัและพฒันา รายได้จากการให้บริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล และรายได้จาก

การให้เชา่เรือขนสง่สินค้า 

 
(2) รายได้อื!น ประกอบด้วย กําไรจากอตัราแลกเปลี!ยน ดอกเบี "ยรับ และอื!นๆ 

 

สว่นโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามลกูค้าในช่วงปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ
 (1) ลกูค้าอตุสาหกรรม ประกอบไปด้วย บริษัทจากภายนอก และบริษัทที!เกี!ยวโยงกัน ซึ!งมีที!ตั "งอยูภ่ายในเขตอตุสาหกรรม 304  

จงัหวดัปราจีนบรีุและเขต อตุสาหกรรม 304 สว่นที! 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
(2) อื!นๆ คือ ลกูค้าที!อยูน่อกเขตอตุสาหกรรม ,+2 จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม ,+2 สว่นที! $ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่) 
รายได้รวม 

13,388 ล้านบาท 

ปี 2557 

รายได้รวม 

15,482 ล้านบาท 

 

 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่งขัน 

 

สภาพการแข่งขัน 

กฟผ.มีหน้าที!ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยการผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่  
การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และผู้ ใช้พลงังานไฟฟ้ารายอื!นตามที!กฎหมายกําหนด 
รวมทั "งประเทศใกล้เคียง และดําเนินการตา่งๆ ที!เกี!ยวข้องทางด้านพลงังาน ตลอดจนงานอื!นๆ ที!สง่เสริมกิจการของ กฟผ. 

โดยมีนโยบายหลกัคือการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีระบบไฟฟ้าที!มั!นคงเชื!อถือได้ และ
กําหนดราคาไฟฟ้าให้อยูใ่นระดบัที!เหมาะสม โดย กฟผ. เป็นผู้บริหารและวางแผนการผลติพลงังานไฟฟ้าให้สอดคล้องกบั
แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ซึ!งรวมถึงการผลติเอง และการรับซื "อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนราย
ใหญ่ (IPP) และผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็ (SPP) ตลอดจนการเจรจาซื "อขายไฟฟา้กบัประเทศเพื!อนบ้าน 

 
หมายเหต ุ:  (1) Small Power Producer (SPP) : ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็ มีปริมาณการเสนอขายกระแสไฟฟา้อยู่

ระหวา่ง #+.++ – 3+.++ เมกวตัต์ 

 (2) บริษัท ผลติไฟฟา้ จํากดั (มหาชน) 
 (3) Independent Power Producer (IPP) :ผู้ ผลิตไฟฟ้าอิสระ หรือผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  มี

ปริมาณการเสนอขายกระแสไฟฟา้มากกวา่ 9+.++ เมกะวตัต์ 

 (4) Very Small Power Producer (VSAPP) : ผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก มีปริมาณ การเสนอขาย
กระแสไฟฟา้ไมเ่กิน #+.++ เมกะวตัต์ 

ที!มา: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) 
 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเอกชนภายในประเทศอยู่จํานวนมาก และมีการพึ!งพาจาก
ตา่งประเทศคอ่นข้างน้อย โดย ณ เดือนตลุาคม 2557 กําลงัผลติติดตั "งในสว่นที!รับซื "อจากต่างประเทศเพียงร้อยละ 7 จาก
กําลงัการผลิตติดตั "งไฟฟ้าทั "งหมดจํานวน 34,953 เมกะวตัต์ ส่วนการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
หลกัของประเทศ ซึ!งมีจํานวนกําลงัการผลติติดตั "งไฟฟ้าอยูที่!ร้อยละ 44รองลงมาเป็นผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายใหญ่มีสดัสว่น
การผลติติดตั "งไฟฟา้ร้อยละ 39 และผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็มีสดัสว่นการผลติติดตั "งไฟฟา้ร้อยละ 10 

SPPs(1) กฟผ. EGCO
(2) 

IPPs(3) 

กฟผ. 

กฟน. กฟภ. ลกูค้าทางตรง 

VSPPs(4) 

ลกูค้าผู้ใช้ไฟฟา้ 

คณ
ะกรรมการนโยบายและพลงังานแหง่ชาติ

 

การผลติไฟฟ้า 

ระบบสายส่งไฟฟ้า 

การจําหน่ายไฟฟ้า 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

กาํลังการผลิตตดิตั !งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า 

ณ สิ !นเดือนตุลาคม 2557 รวมทั !งสิ !น 34,953.01 เมกะวัตต์ 

 

 
 

ที!มา : กองสารสนเทศ ฝ่ายสื!อสารองค์การ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 

การแข่งขันในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

กฟผ. จะรับซื "อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ซึ!งมีปริมาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้ามากกว่า  90.00     

เมกะวตัต์ โดยวิธีการเปิดประมลู โดยจะมีคณะอนกุรรมการประเมินและคดัเลือกข้อเสนอจากผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนเป็นผู้
กํากบัดแูลการประเมินและคดัเลอืกข้อเสนอจากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน   

ปัจจุบนั กลุม่บริษัทฯ ยงัไม่มีโรงไฟฟ้าในกลุม่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เริ!มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ 
แตก่ลุม่บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการ IPP IP2 ซึ!งผา่นการคดัเลอืกการประมลูโรงไฟฟา้ IPP จากสาํนกังานนโยบาย
และแผนพลงังาน (“สนพ.”) ในปี 2550 โดยมีกําลงัการผลิตติดตั "งรวมอยู่ที! 600.00 เมกะวตัต์ โดยโครงการอยู่ระหว่าง
การเจรจาเงื!อนไขในสญัญาซื "อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. และโครงการอยู่ระหว่างการจดัทํารายงานการประเมินผล
กระทบด้านสิ!งแวดล้อมและสขุภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ตอ่ สผ.  

ทั "งนี " ณ 31 ตุลาคม 2557 มีโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที!ทําสญัญากับ กฟผ.และจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์รวมทั "งสิ "น 12 ราย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

 

ลาํดับ โรงไฟฟ้า 
กาํลังผลิตติดตั !ง 

(เมกะวัตต์) 
เชื !อเพลิง 

1 บริษัท ผลติไฟฟา้ จํากดั (มหาชน) 1,174.99 ก๊าซธรรมชาติ 

2 บริษัท ผลติไฟฟา้ขนอม จํากดั 748.2 ก๊าซธรรมชาติหรือ นํ "ามนัเตา 

3 บริษัทผลติไฟฟา้ราชบรีุ โฮลดิ "ง จํากดั (มหาชน) 3,481.00 ก๊าซธรรมชาติ 

4 บริษัท ผลติไฟฟา้ราชบรีุ จํากดั 700 ก๊าซธรรมชาติ 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

Non-Firm 

พลงัความร้อนร่วม พลงังานหมนุเวียน 

กําลงัการผลิตรับซื "อไมเ่กิน 90 MW 

อายสุญัญา5 ปี 

Firm 

พลงังานหมนุเวียน พลงัความร้อนร่วม 

กําลงัการผลิตรับซื "อไมเ่กิน 90 MW 

อายสุญัญา 20-25 ปี 

ลาํดับ โรงไฟฟ้า 
กาํลังผลิตติดตั !ง 

(เมกะวัตต์) 
เชื !อเพลิง 

5 บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี! จํากดั 700.00 ก๊าซธรรมชาติ 

6 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จํากดั 713.00 ก๊าซธรรมชาติ 

7 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์อิเลค็ตริค จํากดั 350.00 ก๊าซธรรมชาติ 

8 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 1,346.50 ถ่านหินบิทมิูนสั 

9 บริษัท กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชั!น จํากดั 1,468.00 ก๊าซธรรมชาติ 

10 บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จํากดั 1,400.00 ก๊าซธรรมชาติ 

11 บริษัทเก็คโค-่วนั จํากดั 660.00 ถ่านหินบิทมิูนสั 

12 บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นเอส หนองแซง จํากดั 800.00 ก๊าซธรรมชาติ 

รวม 13,541.69  

ที!มา: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื!อสารองค์การ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 

การแข่งขันในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 

กฟผ . จะรับซื "อกระแสไฟฟ้าจากที!ผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กซึ!งมีการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน  

ของตนเองหรือขายให้กับลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงส่วนหนึ!ง ซึ!งมีปริมาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้าอยู่ระหว่าง  

10.00 – 90.00 เมกะวตัต์ โดยใช้ระบบการผลติไฟฟา้และความร้อนร่วม (Cogeneration) ซึ!งสว่นใหญ่จะใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหิน หรือพลงังานหมนุเวียน เช่น กากหรือเศษวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ หรือพลงังานแสงอาทิตย์ 
มาเป็นเชื "อเพลิง ซึ!งจะทําให้การใช้ทรัพยากรภายในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ!งขึ "น ในส่วนของสญัญา  

รับซื "อกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนั "น แบ่งได้เป็น 2  ประเภท ได้แก่ สญัญาประเภท Firm เป็นการทําสญัญา 

ซื "อขายไฟฟ้าที!มีอายุสญัญาตั "งแต่ 20-25  ปี และมีการจ่ายค่า CP สว่นสญัญาประเภท Non-firm เป็นการทําสญัญาซื "อ
ขายไฟฟา้ที!มีอายสุญัญาไมเ่กิน 5 ปี  และมีการจ่ายเฉพาะคา่ EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที!มา: สนพ. 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ทั "งนี " ณ วนัที! 30 พฤศจิกายน 2557 มีจํานวนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในประเทศไทยทั "งหมด 158ราย มีกําลงัการ
ผลิตติดตั "งตามสัญญารวม14,105.26 เมกะวัตต์ และปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญารวม 10,086.52 เมกะวัตต์ 

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี " 
 

 จาํนวน 

(ราย) 
กาํลังผลิตติดตั !ง 

(เมกะวัตต์) 
ปริมาณพลังไฟฟ้าตาม

สัญญา (เมกะวตัต์) 

จาํนวนผู้ผลิตทั !งหมด 158 14,105.26 10,086.52 

สญัญาประเภท Firm 100 10,243.30 7,236.60 

สญัญาประเภท Non-Firm 58 3,861.96 2,849.92 

จํานวนผู้ผลิตที" จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว
ทั !งหมด 

85 7,089.47 4,529.52 

สญัญาประเภท Firm 59 5,459.60 3,614.60 

สญัญาประเภท Non-Firm 26 1,629.87 914.92 

 

กลุม่บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที!ดําเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในกลุม่ SPP ทั "งสิ "น 8 โรง โดยมีกําลงัการผลิตติดตั "ง
ไฟฟ้ารวมอยู่จํานวน 505.90เมกะวตัต์ และมีปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาประเภท Firm รวมอยู่จํานวน 304.00 เม
กะวตัต์ ซึ!งดําเนินงานโดย บริษัทฯ NPP2, NPP3, NPP5 และ NPP11 คิดเป็นร้อยละ 9.23 และ 8.63 ของกําลงัผลิตติดตั "ง
และปริมาณพลงังานไฟฟา้ตามสญัญาของโรงไฟฟา้ที!มีสญัญาประเภท Firm ที!จ่ายไฟฟา้เข้าระบบแล้ว โดยกลุม่บริษัทฯ มี
กําลงัการผลิตติดตั "งและปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสัญญาสูงเป็นอันดับที! 5 ในกลุ่ม SPP ที!มีสญัญาประเภท Firm 

ทั "งหมดที!จ่ายไฟฟา้เข้าระบบแล้ว รองจากกลุม่โกลว์ กลุม่กลัฟ์ กลุม่อมตะ และกลุม่เอ็กโก ตามลาํดบั และสงูสดุเป็นอนัดบั
ที! 1 ในกลุม่ SPP ที!มีสญัญาประเภท Firm แบบ Renewable โดยรายชื!อกลุม่บริษัท/บริษัท 5 อนัดบัแรกของกลุม่ SPP ที!มี
สญัญาประเภท Firm ทั "งหมดที!จ่ายไฟฟา้เข้าระบบแล้ว ณ 30 มิถนุายน 2557 เป็นดงันี " 

 

บริษัท 

กาํลังผลิต
ติดตั !ง 

(เมกะวัตต์) 
ร้อยละ 

ปริมาณพลัง
ไฟฟ้าตาม

สัญญา 

(เมกะวัตต์) 

ร้อยละ ประเภท 

1. กลุ่มโกลว์ 1,192.21 21.84 844.00 23.35 
 

   - บ ริ ษั ท  โก ล ว์  พ ลั ง งา น  จํ า กั ด 
(มหาชน) 377.00 

 

254.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท โกลว์เอส พีพี 1 จํากดั 134.03 

 

110.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท โกลว์เอส พีพี 2 จํากดั 140.00 

 

120.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท โกลว์เอส พีพี 3 จํากดั 320.00 

 

180.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท โกลว์เอสพีพี 11 จํากดั 221.18 

 

180.00 

 

Cogeneration 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท 

กาํลังผลิต
ติดตั !ง 

(เมกะวัตต์) 
ร้อยละ 

ปริมาณพลัง
ไฟฟ้าตาม

สัญญา 

(เมกะวัตต์) 

ร้อยละ ประเภท 

2. กลุ่มกัลฟ์ 785.61 14.39 630.00 17.43 
 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี เคพี 1 จํากดั 106.20 

 

90.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี เคพี 2 จํากดั 113.30 

 

90.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี ทีแอลซี จํากดั 106.20 

 

90.00 

 

Cogeneration 

   -บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากดั 107.79 

 

90.00 

 

Cogeneration 

   -บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากดั 124.13 

 

90.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากดั 118.89 

 

90.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นเค2 จํากดั 109.10 

 

90.00 

 

Cogeneration 

3. กลุ่มอมตะ 716.38 13.12 450.00 12.45 
 

   - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 

จํากดั 168.00 

 

90.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 

จํากดั 108.00 

 

90.00 

 

Cogeneration 

    - บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 3 

จํากดั 165.82 

 

90.00 

 

Cogeneration 

    - บริษัท อมตะ บี .ก ริม  เพาเวอร์ 
(ระยอง) 1 จํากดั 165.82 

 

90.00 

 

Cogeneration 

    - บริษัท อมตะ บี .ก ริม  เพาเวอร์ 
(ระยอง) 2 จํากดั 108.74 

 

90.00 

 

Cogeneration 

4. กลุ่มเอ็กโก 522.90 9.58 359.00 9.93 
 

   - บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั!น จํากดั 120.00 

 

60.00 

 

Cogeneration 

    - บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั!น 
จํากดั 131.00 

 

90.00 

 

Cogeneration 

    - บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอ
เรชั!น จํากดั 128.00 

 

90.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั!น จํากัด
(1) 111.00 

 

90.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท กลัฟ์ ยะลา กรีน จํากดั(1) 23.00 

 

20.20 

 

Renewable 
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บริษัท 

กาํลังผลิต
ติดตั !ง 

(เมกะวัตต์) 
ร้อยละ 

ปริมาณพลัง
ไฟฟ้าตาม

สัญญา 

(เมกะวัตต์) 

ร้อยละ ประเภท 

   - บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จํากดั 9.90 

 

8.80 

 

Renewable 

5. กลุ่มบริษัทฯ 505.90 9.27 304.00 8.63 
 

    - บริษั ท  เนชั!นแนลเพาเวอร์ ซัพ
พลาย จํากดั 328.00 

 

180.00 

 

Cogeneration 

   - บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์2 

จํากดั 10.40 

 

8.00 

 

Renewable 

   - บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์3

จํากดั 47.40 

 

41.00 

 

Renewable 

   - บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์5 

จํากดั 87.20 

 

50.00 

 

Renewable 

   - บริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์
11 จํากดั 32.90 

 

25.00 

 

Renewable 

รวม SPP ประเภทสัญญา Firm 5 

อันดับแรก 
3,723.00 68.19 2,587.00 71.57 

 

รวม  SPP ประเภท สัญ ญ า Firm 

ทั !งหมด 5,459.60 

 

3,614.60 

  หมายเหตุ(1)กลุม่เอ็กโกถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 

ที!มา: ฝ่ายสญัญาซื "อขายไฟฟา้ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 

ทั "งนี " กลุม่บริษัทฯ มีความเชี!ยวชาญและมีประสบการณ์ในการใช้เชื "อเพลงิผสมระหว่างถ่านหินและเชื "อเพลิงชีว
มวล สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาอตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงานให้มีเสถียรภาพได้เป็นอยา่งดี เนื!องจากเชื "อเพลงิชีว
มวลมีต้นทนุคอ่นข้างตํ!า และกลุม่บริษัทฯ ยงัได้มีการกําหนดนโยบายขยายการลงทนุในโครงการตา่งๆ ที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจ
พลงังานเชื "อเพลิง ธุรกิจพลงังานทดแทน เพื!อมุ่งเน้นที!จะเป็นผู้ นําในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื "อเพลิงชีวมวลแบบผสมผสาน 
โดยการใช้วสัดเุหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ!งทําให้กลุม่บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขนัในสว่นของประสิทธิภาพ
ในการทํากําไรสงูสดุ (Profit Maximization)  

 นอกจากนี "การขายไฟฟา้และไอนํ "าให้แก่ลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ นั "นเป็นไปตามเงื!อนไขภายใต้สญัญาซื "อขายระยะ
ยาว ซึ!งโดยหลกัเป็นการทําสญัญาซื "อขายกับทาง AA ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้อง และกับทางลกูค้าอุตสาหกรรมในเขต
อตุสาหกรรม $ แห่ง ได้แก่ เขตอตุสาหกรรม ,+2 ตําบลท่าตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ และเขตอตุสาหกรรม 
,+2 สว่นที! $ ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ!งทางกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเพียง
รายเดียวในเขตอตุสาหกรรมดงักลา่ว ดงันั "นกลุม่บริษัทฯ จึงประเมินวา่ การแขง่ขนัในธุรกิจที!กลุม่บริษัทฯ ดําเนินการอยูใ่น
ระดบัที!คอ่นข้างตํ!า 
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 นอกจากนี " กลุม่บริษัทฯ มีการพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัมาโดยตลอดทั "งในด้านคณุภาพและการให้บริการ ด้วย
การกําหนดนโยบายการดําเนินงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในการผลิตและการจดัสง่กระแสไฟฟ้า 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบสายส่ง การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบเชื "อเพลิง การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการผลิตและการพฒันาบคุลากรในองค์กร เพื!อรองรับทั "งความต้องการกระแสไฟฟ้าภายในประเทศที!เพิ!มมาก
ขึ "นมาโดยตลอดและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศที!เติบโตอย่างต่อเนื!อง โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียน
อยา่งเป็นทางการในปี $110 ซึ!งเป็นปัจจยัที!สง่ผลให้ธุรกิจผลติไฟฟา้ของกลุม่บริษัทฯ มีแนวโน้มที!จะขยายตวัเพิ!มขึ "นอีกใน
อนาคต 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 จากข้อมูลพลงังานของสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน การผลิตไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 มี
จํานวนทั "งสิ "น 152,134 กิกะวตัต์-ชั!วโมง ซึ!งเพิ!มขึ "นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 จํานวน 1,787 กิกะวตัต์-ชั!วโมงหรือคิด
เป็นร้อยละ 1.17 โดยการผลิตไฟฟ้านั "นสามารถแบ่งตามวตัถดิุบที!ใช้ในการผลิตได้ดงันี " การใช้ก๊าซธรรมชาติซึ!งมีสดัสว่น
อยู่ที!ร้อยละ 65.78 การใช้ลิกไนต์และ/หรือถ่านหินซึ!งมีสดัสว่นอยู่ที!ร้อยละ 20.77 การนําเข้าซึ!งมีสดัสว่นอยูที่!ร้อยละ 7.26 

การใช้พลงันํ "าซึ!งมีสดัสว่นอยูที่!ร้อยละ 3.03 และอื!นๆ ซึ!งมีสดัสว่นอยูที่!ร้อยละ 3.16 

สว่นปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 มีจํานวนทั "งสิ "น 141,218 กิกะวตัต์-ชั!วโมง หรือลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปี 2556 จํานวน 2,592 กิกะวตัต์-ชั!วโมงหรือคิดเป็นร้อยละ 1.84 โดยการใช้ไฟฟา้ดงักลา่วสามารถแบง่ได้ดงันี " 
ภาคอตุสาหกรรมในสดัสว่นร้อยละ 43.65 ภาคครัวเรือนในสดัสว่นร้อยละ 23.25 ภาคธุรกิจในสดัสว่นร้อยละ 18.57 และ
ภาคธุรกิจบริการขนาดเล็กและอื!นๆ ในสดัสว่นร้อยละ 14.53 (ที!มา: สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนผ.”)) ในปี 
2558 คาดการณ์ความต้องการผลิตและซื "อไฟฟ้าอยู่ที! 184,509 ล้าน โดยมีแผนโรงไฟฟ้าที!ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื "อเพลิง
เริ!มจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ 3 โรง รวมกําลงัการผลติ 1,432 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟา้ที!ใช้ถ่านหินเป็นเชื "อเพลงิเริ!มจ่ายไฟฟา้เข้า
ระบบ 2 โรง รวมกําลงัการผลติ 982 เมกะวตัต์ โดยก๊าซธรรมชาติยงัเป็นเชื "อเพลิงที!ใช้ผลิตไฟฟา้ที!มีสดัสว่นสงูสดุอยูที่!ร้อย
ละ 67 รองลงมาคือเชื "อเพลิงถ่านหินมีสดัสว่นอยูที่!ร้อยละ 21.1 ในขณะที!พลงันํ "าจะมีสดัสว่นอยูที่!ร้อยละ 8.6 แต่อยา่งไรก็
ตามรัฐมนตรีพลงังานได้มีแผนการเพิ!มการผลิตไฟฟา้จากเชื "อเพลงิถ่านหินมากขึ "น เพื!อความมั!นคงระบบไฟฟา้และมีราคา
ที!เหมาะสม ซึ!งปัจจยัสาํคญัที!สง่ผลกระทบตอ่ราคาคา่ไฟฟา้คือค่าเอฟทีซึ!งยอ่มาจาก Float Time หมายถึงการลอยคา่ของ
ต้นทนุการผลิตไฟฟ้าที!การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ราคาเชื "อเพลิงที!ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ!ง จะเปลี!ยนแปลงไป
ตามช่วงเวลาตา่งๆ โดยปัจจบุนัคา่เอฟทีดงักลา่วเกิดจากต้นทนุการผลิตไฟฟ้าที!มาจากเชื "อเพลิงและค่าซื "อไฟฟา้เป็นหลกั 
ดงันั "นสดัสว่นที!ใช้ในการผลติไฟฟา้จึงเป็นปัจจยัสําคญัที!สง่ผลกระทบตอ่ราคาค่าไฟฟ้า โดยในเดือนมกราคมถึงเมษายนปี 
2557 ค่าเอฟทีอยู่ที!อตัรา 59.0 สตางค์ต่อหน่วย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมปี 2557 ค่าเอฟทีปรับเพิ!มขึ "น 10.0 

สตางค์ต่อหน่วยหรืออยู่ที! 69.0 สตางค์ต่อหน่วย และในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี 2558 ค่าเอฟทีปรับลดลงมา 
10.04 สตางค์ตอ่หนว่ย หรืออยูที่! 58.96 สตางค์ตอ่หนว่ย 

ในสว่นของสภาวะการแข่งขนัในอนาคตนั "น ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าหลายราย โดยมี กฟผ. 
เป็นผู้ผลติไฟฟา้หลกัของประเทศ และมีผู้ผลติไฟฟา้รายใหญ่และรายเลก็ที!ภาครัฐบาลได้พยายามสง่เสริมให้เอกชนเข้ามา
มีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า เพื!อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคภายในประเทศที!เพิ!มขึ "นอย่างต่อเนื!อง 
นอกจากนี " ยงัมีผู้ผลติไฟฟา้จากต่างประเทศ ซึ!งจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ที!ผลติได้เกือบทั "งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สญัญาซื "อ
ขายไฟฟ้าระยะยาวทั "งนี " สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าจดัวา่ไม่รุนแรง เนื!องจากเป็นธุรกิจที!ต้องใช้เงินลงทุน
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สงู และต้องอาศยัความชํานาญในการดําเนินการ ถึงแม้ภาครัฐจะสนบัสนุนให้มีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าหลาย
โครงการ เพื!อขยายกําลงัการผลติตามแผนงานที!กําหนดไว้ใน PDP 2010 ซึ!งอาจทําให้มีการแขง่ขนัเพิ!มขึ "นในช่วงดงักลา่ว 
เนื!องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลายราย อย่างไรก็ตาม หลงัจากที!แต่ละโครงการเริ!มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 
ตามเงื!อนไขของสญัญาซื "อขายไฟฟ้าที!มีกบั กฟผ. แล้ว สภาพการแขง่ขนัก็จะกลบัเข้าสูภ่าวะปกติ นอกจากนี " การจําหนา่ย
ไฟฟ้าของผู้ ผลิตไฟฟ้าบางส่วนให้แก่ภาคเอกชนโดยตรงนั "น ส่วนใหญ่ เป็นการจําหน่ายให้แก่ลูกค้าภาย ใน 

นิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ที!โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั "งอยู่ และส่วนใหญ่เป็นการดําเนินการโดยเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเอง  

หรือมีเจ้าของนิคมอตุสาหกรรมเป็นผู้ ร่วมทนุ จึงทําให้ไมมี่การแขง่ขนักนัข้ามพื "นที!ประกอบการแตอ่ยา่งใด  
นอกจากนี " แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ!งมุ่งเน้นการใช้พลงังานทดแทนเป็นเชื "อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ได้แก่ เชื "อเพลงิชีวมวล ซึ!งเป็นการลดต้นทนุและกระจายความเสี!ยงในการจดัหาเชื "อเพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้ อีกทั "งยงั
สอดคล้องกับแผนการพัฒ นาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ .ศ. 2555-2564 (Alternative Energy 

Development Plan:  AEDP 2012-2021) และแผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554-2573 (Energy Efficiency: EE) ซึ!ง
สง่ผลให้มีการปรับปรุงแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบบัปรับปรุงครั "งที! 3) 
ในสว่นของการใช้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกเพื!อทดแทนเชื "อเพลงิฟอสซิล ตามกรอบแผนการพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลอืก อนัจะเป็นการเพิ!มความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 
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ปัจจัยความเสี"ยง 
 

บริษัทฯ ตระหนกัในความสําคญัของการบริหารอย่างมีประสทิธิภาพ ภายใต้การเปลี!ยนแปลงของปัจจยัภายใน
และภายนอก เพื!อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานอย่างต่อเนื!องและมั!นคงและได้นําเครื!องมือทางการบริหารต่างๆ มา
ประยกุต์ใช้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยงัมีปัจจยัความเสี!ยงที!มีนยัสําคญัตา่งๆ อนัอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่กลุม่บริษัทฯ 
รวมถึงปัจจยัความเสี!ยงอื!นๆ ที!กลุม่บริษัทฯ พิจารณาแล้วอาจเห็นวา่ในปัจจบุนัไมมี่ผลกระทบในสาระสาํคญัตอ่การดําเนิน
ธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นความเสี!ยงที!สง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั และ
กลุม่บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกบัความเสี!ยงอื!นๆ ที!ไมอ่าจทราบลว่งหน้าก็ยอ่มได้ โดยบริษัทฯ มีปัจจยัความเสี!ยง ดงันี " 

 

1. ความเสี"ยงในการประกอบธุรกิจธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

1.1 ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับเชื !อเพลิงเพื"อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ต้นทุนหลกัในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ คือ ต้นทุน
เชื "อเพลงิ ซึ!งบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั "น ใช้เชื "อเพลิงและวตัถดิุบหลกัในกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าที!แตกต่าง
กนั ขึ "นอยู่กบัเครื!องจกัรและเทคโนโลยีที!นํามาใช้ โดยสามารถแยกความเสี!ยงตามประเภทของเชื "อเพลิงและวตัถดิุบหลกัที!
ใช้ในกระบวนการผลติ  ดงันี " 

1) ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับการจัดหาถ่านหินเพื"อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 โรงไฟฟา้ของบริษัทฯ ใช้ถ่านหินเป็นเชื "อเพลงิหลกัในการผลติกระแสไฟฟา้ จึงมีความเสี!ยงจากการพึ!งพิงเชื "อเพลงิ
ประเภทถ่านหินในการประกอบธุรกิจ อนัได้แก่ ความเสี!ยงด้านการปรับตวัเพิ!มขึ "นของราคาถ่านหิน และความเสี!ยงด้าน
การที!ผู้จัดหาและจําหน่ายถ่านหินอาจไม่สามารถจดัหาถ่านหินในปริมาณและคณุภาพได้ตามที!บริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ได้
ควบคมุต้นทนุเชื "อเพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้โดยการผสมถ่านหินที!มีคา่ความร้อนสงูกบัถ่านหินที!มีคา่ความร้อนตํ!าและ
เชื "อเพลิงชีวมวลอื!นซึ!งมีราคาถกูกว่าและนํามาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าของกลุม่บริษัทฯ ด้วย ทั "งนี " 
บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทําสญัญาซื "อขายเชื "อเพลิงถ่านหินในระยะยาวกับกับผู้จัดหาและ/หรือผู้จัดจําหน่ายรายใด เนื!องจาก
ปัจจุบนัถ่านหินมีราคาที!ลดลง ปริมาณถ่านหินในตลาดมีประมาณมาก ซึ!งกลุม่บริษัทฯ สามารถเลือกซื "อถ่านหินได้ตาม
ปริมาณที!ต้องการ กลุม่บริษัทฯ จึงได้กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกจดัหาและ/หรือผู้จดัจําหนา่ยถ่านหิน และบริหารจดัการ
การจดัซื "ออยา่งเป็นระบบ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (PT Utami Jaya Mulia) อยู่ในระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ใน
การทําเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เพื!อรองรับการใช้เชื "อเพลงิถ่านหินของกลุม่บริษัทฯ และโครงการโรงไฟฟา้ที!จะ
เกิดขึ "นในอนาคต 

2) ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับการจัดหานํ !ามันยางดาํเพื"อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าที!อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทย่อย $ แห่ง ใช้นํ "ามันยางดําเป็นเชื "อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยนํ "ามนัยางดําทั "งหมดที!บริษัทย่อยทั "งสองใช้เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเยื!อ
กระดาษของ AA ซึ!งหาก AA ไม่สามารถจัดส่งนํ "ามันยางดําให้ได้ ย่อมส่งผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทย่อย
ดงักลา่ว ปัจจุบนั บริษัทย่อยทั "ง $ แห่ง ได้เข้าทําสญัญาซื "อขายนํ "ามนัยางดําระยะยาวกบั AA และกําหนดให้ระยะเวลา
ของสญัญาดงักลา่วสอดคล้องกบัอายสุญัญาซื "อขายไฟฟ้าที!บริษัทย่อยแต่ละแหง่ลงนามไว้กบั กฟผ. ตลอดจนจดัให้มีถงั
เก็บที!สามารถสาํรองนํ "ามนัยางดําไว้ใช้ร่วมกนัได้ประมาณ 1 วนั  
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3) ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับเชื !อเพลิงชีวมวลอื"นเพื"อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯมีการใช้เชื "อเพลิงชีวมวลอื!นเป็นเชื "อเพลิงหลกัและเชื "อเพลิงรองสําหรับโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดย
เชื "อเพลิงชีวมวลอื!น หมายถึง เชื "อเพลิงชีวมวลประเภทอื!นนอกเหนือจากนํ "ามนัยางดํา เช่น ชิ "นไม้สบั แกลบ เปลือกไม้ 
กะลาปาล์ม และอื!นๆ อันส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯมีความเสี!ยงจากความผันผวนของราคา และความเสี!ยงจากความไม่
แน่นอนทางด้านผลผลิต กลุม่บริษัทฯ จึงจัดหาเชื "อเพลิงชีวมวลอื!นจากกลุม่เกษตรกรหรือผู้ผลิตเชื "อเพลิงชีวมวลโดยตรง 
และจดัหาผ่านสญัญาจ้างบริหารจดัการเชื "อเพลงิชีวมวลในอีกทางหนึ!งและมีนโยบายในการพฒันาและสง่เสริมการปลกู
ต้นพลงังาน ซึ!งเป็นต้นไม้สายพนัธ์ุยคูาลิปตสัที!กลุม่บริษัทฯ พฒันาขึ "นให้มีความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี รวมทั "งมี
แผนที!จะทําการวิจยัพฒันาพืชพลงังานอื!นเพื!อใช้เป็นเชื "อเพลงิชีวมวลอื!นในกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื!อง 

1.2 ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบหลักอื"นเพื"อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

กลุม่บริษัทฯ ใช้วตัถดิุบหลกัอื!น ได้แก่ นํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม และสารเคมีในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ดงันั "น จึงมีความเสี!ยงจากการขาดแคลนวตัถดิุบหลกัอื!นดงักล่าวทั "งนี " กลุม่บริษัทฯ สามารถจดัหานํ "าดิบและนํ "าเพื!อการ
อตุสาหกรรมได้ภายในกลุม่ผ่าน บริษัท นํ "าใส ,+2 จํากดั (“NS,+2”) ซึ!งเป็นบริษัทยอ่ยมีโรงกรองนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม
เป็นของตวัเอง และจดัหานํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมบางสว่นจากภายนอกผ่านสญัญาจดัหานํ "าเพื!อการอตุสาหกรรมระยะ
ยาวกบัผู้ประกอบการที!มีทําเลที!ตั "งอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง สว่นสารเคมีที!ใช้ในการดําเนินงาน กลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้ทําสญัญา
ซื "อขายระยะยาวกบัผู้จดัจําหนา่ยรายใด เนื!องจากมีผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศเป็นจํานวนมากและมีมาตรฐานใกล้เคียง
กนั  

 

1.3   ความเสี"ยงจากการที"ไม่สามารถปรับราคาจาํหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้สอดคล้องกับต้นทุนเชื !อเพลิง 

ต้นทนุผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบด้วยต้นทนุเชื "อเพลิงเป็นหลกั หากราคาเชื "อเพลิงเพิ!มสงูขึ "นก็อาจสง่ผลกระทบ
ต่อความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที!กลุ่มบริษัทฯ  
อาจไม่สามารถปรับราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัการเพิ!มขึ "นของต้นทนุเชื "อเพลิงดงักลา่วได้ เนื!องจากต้อง
กําหนดราคาจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ที!อ้างอิงกบัอตัราคา่ไฟฟา้สาํหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค (“กฟภ.”) 
และราคาจําหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ. ตามสญัญาซื "อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เลือกใช้สดัส่วนเชื "อเพลิงแต่ละ
ประเภทในกระบวนการผลิตให้อยูใ่นระดบัที!เหมาะสมสอดคล้องกบัเทคโนโลยีของโรงไฟฟา้แตล่ะแหง่ รวมทั "งมีการบริหาร
จดัการกระบวนการผลติไฟฟา้และไอนํ "าให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ควบคูก่บัการบริหารจดัการเชื "อเพลงิที!มีประสทิธิภาพ  

 

1.4 ความเสี"ยงเกี"ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 

คา่ตอบแทนบางสว่นตามสญัญาซื "อขายไฟฟ้าของกลุม่บริษัทขึ "นอยู่กบัเกณฑ์การวดัประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
ซึ!งหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพและเงื!อนไขในการผลิตให้เป็นไปตามที!ระบุในสญัญา กลุ่มบริษัทฯ 
จะต้องเสียคา่ปรับให้แก่คู่สญัญา หรืออาจถกูยกเลิกสญัญาได้ ดงันั "น กลุม่บริษัทฯ จึงได้กําหนดดชันีวดัประสิทธิภาพการ
ของโรงไฟฟ้าให้ครอบคลมุเกณฑ์ในการวดัประสิทธิภาพตามสญัญาซื "อขายไฟฟ้าดงักล่าว และใช้เป็นเกณฑ์ในการดแูล 
เฝ้าระวงั ตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ศกัยภาพการทํางานของโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จากการที!
เทคโนโลยีในการผลติกระแสไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้เชื "อเพลงิผสม จึงทําให้โรงไฟฟา้บางแหง่ของ
กลุม่บริษัทฯ มีการใช้เชื "อเพลงิชีวมวลอื!นผสมกบัเชื "อเพลงิหลกัได้ ซึ!งเชื "อเพลิงชีวมวลอื!นมีต้นทนุค่อนข้างตํ!าเมื!อเทียบกับ
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เชื "อเพลิงหลกั แต่การใช้เชื "อเพลิงผสมดงักล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยทําให้อตัราการ
หยดุการผลติคอ่นข้างสงู 

 

1.5 ความเสี"ยงจากการดาํเนินงานหยุดชะงกัเนื"องมาจากเหตุสุดวิสัย 

การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อาจหยดุชะงกัได้ เนื!องจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สนิหลกัที!ใช้
ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสยีหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภยัธรรมชาติและเหตกุารณ์อื!นๆ กลุม่บริษัทฯ จึง
ได้จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยักบัสถาบนัประกนัภยัตั "งแต่การก่อสร้าง การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าและ
ทรัพย์สนิหลกัตามมาตรฐานเชิงวศิวกรรมชั "นสงูและมาตรฐานของผู้ผลติเครื!องจกัร อยา่งไรก็ตาม แนวทางดงักลา่ว อาจไม่
สามารถรองรับผลกระทบจากภยัธรรมชาติหรือเหตกุารณ์อื!นๆ ที!อาจเกิดขึ "นได้ทั "งหมด โดย ประเภทของการประกันภยั
หลกัที!กลุม่บริษัทฯ จดัทําไว้ประกอบไปด้วย 1) การประกนัภยัความเสี!ยงทกุชนิดต่อทรัพย์สนิและธุรกิจหยดุชะงกัและ 2) 

การประกันความเสียหายต่อบุคคลที! 3 โดยครอบคลมุความเสียหายของทรัพย์สินหลกัและบคุคลที!มีสาเหตุมาจากการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ซึ!งประกันภยัทั "ง 2 ประเภทนี " สามารถครอบคลมุความเสี!ยงจากการดําเนินงานหยดุชะงัก
เนื!องมาจากภยัธรรมชาติหรือเหตกุารณ์อื!นๆ ที!อาจเกิดขึ "นต่อการดําเนินธุรกิจและทรัพย์สนิของที!ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ของกลุม่บริษัทฯ ได้อยา่งทั!วถึง ซึ!งกลุม่บริษัทฯ จะได้รับคา่ชดเชยหากเกิดเหตดุงักลา่วขึ "น 

 

1.6 ความเสี"ยงในการพึ"งพิงผู้เชี"ยวชาญในการซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

การซ่อมบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าถือเป็นกระบวนการที!มีความสําคญัอย่างหนึ!งในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดย
กลุม่บริษัทฯ จะมีหน่วยงานซ่อมบํารุงประจําโรงไฟฟ้าเพื!อทําหน้าที!บริหารจดัการและตรวจสอบดูแลการซ่อมบํารุงทั!วไป 
และกลุม่บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาจ้างบริการงานซอ่มบํารุงโรงไฟฟ้ากบั PMC ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้อง ให้เข้ามาช่วย
ในการซอ่มบํารุงเป็นรายกรณีไป และหากจําเป็นต้องทําการซอ่มบํารุงรักษาเครื!องจกัรหลกัหรือระบบการผลติที!มีลกัษณะ
ซบัซ้อน กลุม่บริษัทฯ จะวา่จ้างผู้ เชี!ยวชาญเฉพาะทางจากตา่งประเทศ ซึ!งเป็นผู้ผลติและ/หรือผู้ ติดตั "งเครื!องจกัรให้แก่กลุม่
บริษัทฯ เข้ามาดําเนินการดงักลา่ว โดยกลุม่บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาการซอ่มบํารุงใหญ่ตามระยะเวลาที!กําหนดกบับริษัท
ผู้ เชี!ยวชาญดงักลา่วเป็นรายครั "ง 

 

1.7 ความเสี"ยงเกี"ยวกับความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสิ"งแวดล้อม 

กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่กระบวนการผลติกระแสไฟฟา้อาจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัด้านสิ!งแวดล้อมและ
คณุภาพชีวิตของชุมชนที!อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสําคญัต่อการควบคุมและป้องกนัผลกระทบ
ดงักลา่ว โดยกําหนดนโยบายด้านสิ!งแวดล้อมอยา่งรัดกมุและมีการจดัตั "งคณะกรรมการอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ
สิ!งแวดล้อม เพื!อดูแลจัดการนโยบายดังกล่าว ซึ!งมุ่งเน้นไปที!การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบธุรกิจให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ และสร้างมลภาวะตอ่สิ!งแวดล้อมน้อยที!สดุ โดยคณะกรรมการชดุดงักลา่วจะมีการติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานและผลกระทบด้านสิ!งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี " กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ระบบการจดัการด้านสิ!งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานสากลระบบการจดัการด้านชีวอนามยัและความปลอดภยั  TIS 

18001 และ OHSAS 18001 โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฎิบัติตามระบบ
มาตรฐานข้างต้น  โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก และได้ดําเนินโครงการตา่งๆ เพื!อปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงาน
ของกลุม่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ!งแวดล้อมอื!นที!เกี!ยวข้อง 
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1.8 ความเสี"ยงจากการเพิ"มขึ !นของต้นทุนการดาํเนินงานเนื"องจากการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ"งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ!งแวดล้อมซึ!งเกี!ยวข้องกับ 

การควบคุมมลภาวะทางนํ "า ทางอากาศและทางเสียง โดยตลอดระยะเวลาที!ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ!งแวดล้อมตามข้อกฎหมายที!เกี!ยวข้องอย่างต่อเนื!องแต่ก็มีความเป็นไปได้ที!จะเกิดปัญหา 

การปนเปื "อนในสิ!งแวดล้อม หรือความเสียหายด้านสิ!งแวดล้อมอื!นๆที!ยงัไม่สามารถตรวจพบได้ หรือตรวจพบในระดบั 

ที!มากกว่าที!ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ทั "งนี " การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื "อนในสิ!งแวดล้อมหรือความเสียหาย 

ด้านสิ!งแวดล้อมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ และทําให้ต้นทุน  

การดําเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ เพิ!มสงูขึ "นอย่างมีนยัสําคัญ  นอกจากนี " กฎระเบียบด้านสิ!งแวดล้อม 

ยังได้กําหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องบรรจุแผนงานด้านสิ!งแวดล้อมเข้าไปในการวางแผนและการดําเนินงานโครงการ  

ระยะต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ!งอาจกลายเป็นข้อจํากัดในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ 

ในอนาคต 

 

1.9 ความเสี"ยงอันเนื"องมาจากการพึ"งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

ลกูค้าหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย กฟผ. AA และกลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรม ดงันั "น กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
ความเสี!ยงอนัเนื!องมาจากการพึ!งพิงลกูค้ารายใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การดําเนินงานปกติของผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็จะมีการลง
นามในสญัญาจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ "ากบัลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย และมีการกําหนดเงื!อนไขในสญัญาซื "อขายที!
คล้ายคลงึกนั  

 

1.10 ความเสี"ยงด้านภยัพิบัติทางธรรมชาติ 

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 ที!ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื "นที!ทั!วประเทศไทย รวมทั "งพื "นที!ในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ!งเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยตรง ทั "งนี " บริษัทฯ ได้ทําประกนัภยัที!ครอบคลมุความเสยีหายที!เกิดจากภยัธรรมชาติและอบุติัภยัไว้สําหรับโรงไฟฟ้าที!
ดําเนินการผลติไฟฟา้แล้วของกลุม่บริษัทฯ โดยดําเนินการทําประกนัภยัความเสี!ยงทกุชนิด (All risk Insurance) ไว้ 

 

1.11 ความเสี"ยงจากการจัดตั !งกองทุนรวมโครงสร้างพื !นฐาน 

นกัลงทุนอาจมีความเสี!ยงจากการจัดตั "งกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานของบริษัทฯ โดยปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ใน
ขั "นตอนการศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตั "งกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐาน (“กองทนุ   รวมฯ”) ซึ!งในเบื "องต้นบริษัทฯ และ
ที!ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั "งกองทุนรวมฯ ได้พิจารณาที!จะนําโรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 11 เข้าจัดตั "งกองทุนรวมฯ ซึ!งมี
สดัสว่นกําลงัผลติรวมร้อยละ 18.06 ของกําลงัการผลติไฟฟ้าทั "งหมดของโรงไฟฟา้ที!ดําเนินการในปัจจบุนัเข้าจดัตั "งกองทนุ
รวมฯ  
 

2. ความเสี"ยงด้านการเงนิ 

2.1 ความเสี"ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี !ย  

กลุม่บริษัทฯ มีหนี "สนิที!มีอตัราดอกเบี "ยแบบลอยตวัเป็นจํานวนทั "งสิ "น 5,713.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 31.39 ของหนี "สนิที!มีภาระดอกเบี "ยทั "งหมดไมร่วมดอกเบี "ยค้างจ่าย ดงันั "น กลุม่บริษัทฯ จึงต้องเผชิญความเสี!ยงจากการ
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ที!อตัราดอกเบี "ยในตลาดเปลี!ยนแปลงไป ซึ!งอาจทําให้ภาระดอกเบี "ยจ่ายและต้นทนุทางการเงินที!ใช้ในการดําเนินงานหรือ
การลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ!มขึ "นอย่างมีนยัสําคญั ทั "งนี "การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ใน
อนาคตที!กําหนดอตัราดอกเบี "ยคงที!จะทําให้สดัสว่นของหนี "สนิที!มีอตัราดอกเบี "ยลอยตวัตอ่หนี "สนิที!มีภาระดอกเบี "ยทั "งหมด
ของกลุม่บริษัทฯ ปรับลดลง 

 

2.2 ความเสี"ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี"ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีความเสี!ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศสญัญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาว
กบั กฟผ. กําหนดอตัราค่าไฟบางสว่นอิงตามค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้นทนุเชื "อเพลิงบางสว่นได้อ้างอิ ง
จากอตัราแลกเปลี!ยนที!เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน จึงทําให้รายได้และต้นทุนขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ มี
แนวโน้มที!จะเปลี!ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และกลุ่มบริษัทฯ เข้าทําสญัญาซื "อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินภายในประเทศ ซึ!งสว่นใหญ่มีอายสุญัญาไมเ่กิน1 ปี 

 

2.3 ความเสี"ยงจากการชําระคืนหนี !สินภายใต้สัญญาเช่าซื !อและสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงนิ และหุ้นกู้ระยะยาว 

กลุ่มบริษัทฯ จัดหาสินทรัพย์หลัก ที! ใช้ในการดําเนินงานบางส่วนมาจากการเข้าทําสัญ ญ าเช่าซื "อ  

และสญัญาเช่าทางการเงิน รวมทั "ง ได้มีการจดัหาเงินทนุบางสว่นมาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้
ระยะยาวเพื!อใช้ในการดําเนินธุรกิจตามปกติและลงทนุในโครงการใหม ่กลุม่บริษัทฯ มีความเสี!ยงจากการชําระคืนหนี "สิน
ภายใต้สญัญาเช่าซื "อและสญัญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ ระยะยาว ซึ!งสญัญากู้ ยืมเงิน
ระหว่างกลุม่บริษัทฯ กบัสถาบนัการเงินแต่ละราย และหุ้นกู้ ระยะยาว ได้กําหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบติัตามเงื!อนไข
และข้อกําหนดต่างๆ รวมทั "ง การดํารงอตัราสว่นทางการเงินให้อยูใ่นระดบัที!เหมาะสม ทั "งนี " กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการ
บริหารกระแสเงินสดให้อยู่ในระดบัที!เหมาะสมและรัดกุม เพื!อรักษาความสามารถในการชําระหนี "อยา่งเคร่งครัด และกลุม่
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายที!จะพยายามรักษาสดัสว่นหนี "สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ให้สอดคล้องกบัคา่เฉลี!ยของอตุสาหกรรม 
รวมทั "ง พยายามรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงินตา่งๆ ไว้อยา่งตอ่เนื!อง  

 

2.4 ความเสี" ยงจากการเข้าทําสัญญากู้ ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ" ง 

ของบริษัทย่อย 

เมื!อวนัที! 8 ธนัวาคม 2554 บริษัทย่อยแหง่หนึ!งได้เข้าทําสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยแห่งหนึ!ง ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาวทั "งสิ "นไม่เกิน 2,300 ล้านบาท เพื!อลงทนุในโครงการผลิตเอทานอล โรงแป้ง โรงงาน
ก๊าซชีวภาพและธุรกิจที!เกี!ยวเนื!อง ภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืม บริษัทย่อยต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดต่างๆ และเงื!อนไขทางการ
เงินบางประการตามที!ระบไุว้ในสญัญา อยา่งไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทยอ่ยได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะ
สั "นภายใต้สญัญาเงินกู้ ด้อยสิทธิแก่บริษัทฯ เพื!อเป็นการเพิ!มทุนของบริษัทย่อย จากเหตุการณ์ดงักล่าวข้างต้นถือได้ว่า 
บริษัทยอ่ยไม่ได้ปฏิบติัตามเงื!อนไขที!ระบใุนสญัญาเงินกู้ ยืม และมีผลให้เจ้าหนี "เงินกู้ ยืมอาจใช้สทิธิบางประการตามที!ระบุ
ในสญัญาซึ!งรวมถึงการเรียกชําระหนี "เงินกู้ ยืมคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 939 ล้านบาท คืนจากบริษัท
ยอ่ย ทั "งนี " ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 บริษัทย่อยได้สง่หนงัสอืผอ่นผนัการผิดเงื!อนไขดงักลา่วแก่ธนาคาร ซึ!งในปัจจบุนัยงัอยู่
ในระหวา่งการพิจารณา  
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2.5 ความเสี"ยงด้านการเงนิจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในต่างประเทศ กรณีบริษัทฯ ลงทุนตาม
แผนการลงทุนในอนาคต 

หากบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศฝรั!งเศส ตามแผนการลงทุนรวมประมาณ 1,600 ล้าน
บาทในอนาคต บริษัทฯ อาจมีความเสี!ยงด้านสภาพคลอ่งทางการเงิน จากการจดัหากระแสเงินสดเพื!อการลงทนุ และอาจ
มีความเสี!ยงด้านฐานะการเงิน จากสดัสว่นหนี "สนิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นที!เพิ!มสงูขึ "น อนัอาจสง่ผลถึงความสามารถในการ
ก่อภาระหนี "เพิ!มเติมในอนาคต โดย ณ วนัที! 31 ธันวาคม2557 บริษัทฯ มีสดัสว่นหนี "สินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมที! 1.9  
เท่า ทั "งนี "บริษัทฯ ประมาณการโครงสร้างเงินทุนที!จะใช้ในการพฒันาโครงการดงักลา่วจากส่วนของผู้ ถือหุ้นและจากการ
กู้ ยืมสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราสว่นหนี "สนิตอ่ทุนในช่วง 1:1 ถึง 2:1 

 

3. ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทํารายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ!งรายการดังกล่าวเป็นรายการที!เกี!ยวข้องกับ  

กลุ่มที! มีความเกี!ยวโยงกันดังนั "น การเข้าทํารายการระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรืออาจก่อให้เกิดช่องทางที!ทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามตามกลไกของตลาด  
ซึ!งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี!ยงอนัเนื!องมาจากการเข้าทํารายการที!เกี!ยวข้องกันที!อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์ ทั "งนี " ปัจจุบันการเข้าทํารายการะหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มที!มีความเกี!ยวโยงกันนั "น ส่วนใหญ่เป็น
รายการที!เกี!ยวเนื!องกับการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสําคัญ อาทิเช่น การซื "อขายสิ นค้า การให้บริการ  
การกู้ ยืมระหว่างกัน  เป็น ต้น  โดยรายละเอียดเพิ! ม เติม เกี! ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวได้แสดงไว้ใน   
หวัข้อ “รายการระหวา่งกนั” 

 

4. ความเสี"ยงในเรื" องความเหมาะสมของการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบริษัทที" เกี" ยวข้อง และการ
ดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 

4.1 การเข้าซื !อที"ดินเพื"อดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2  

 

4.2 การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และการปรับเปลี" ยนผู้ดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า  
(the “Generator”) เพื"อรองรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 

 

5. ความเสี"ยงที"มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

5.1 ความเสี"ยงจากการที"บริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ "ง จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 53.80 ของจํานวนหุ้นที!จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด และ
บริษัท ดั%บเบิ "ล เอ (#33#) จํากดั (“AA”) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25.51ของจํานวนหุ้นที!ออกและจําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดทําให้ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ดงักลา่วสามารถใช้สิทธิคดัค้านหรือไมอ่นมุติัการลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นในเรื!องตา่งๆ ตามที!กําหนดไว้
ในข้อบงัคบับริษัทหรือกฎหมายที!เกี!ยวข้องได้ ทั "งนี " บริษัทฯ ได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที! และระดบัการอนมุติัใน
การเข้าทํารายการตา่งๆ สําหรับการดําเนินธุรกิจไว้อยา่งชดัเจน และบริษัทฯมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ!งทําหน้าที!ตรวจสอบ
และดแูลให้ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ รวมถึงการดําเนินการตามมติผู้ ถือหุ้นตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
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ปัจจุบนัและเป็นไปตามนโยบายที!บริษัทฯ กําหนดไว้โดยมุ่งเน้นถึงความสําเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาวเป็น
สาํคญั   
5.2 ความเสี"ยงจากการให้สิทธิบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกาํหนด 

ตามเงื!อนไขที!กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้ของบริษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) ครั "ง
ที! 1/2557 และครั "งที! 2/2557 ชุดที! 1 และชุดที! 2 นั "น ผู้ ถือหุ้นกู้ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ทําการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ทั "งจํานวนหรือ
บางสว่นก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ (Put Option) ในกรณีที!บริษัทฯ นําโรงไฟฟ้า 7 และ 8 เข้าสูก่ารจัดตั "งกองทุน
รวมฯ และให้สิทธิบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ (Call Option) ทั "งจํานวนหรือบางสว่น
ได้เช่นกนั 

5.3 ความเสี"ยงจากการคาํนวณอัตราส่วนทางการเงนิ 

ในการดํารงอตัราสว่นหนี "สนิตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio) ที!กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้ โดยกําหนดให้
หนี "สินในสูตรการคํานวณไม่นับรวมถึง (#) หนี "ด้อยสิทธิ และ ($) หุ้นกู้ แปลงสภาพด้อยสิทธิ แต่นําหนี "ด้อยสิทธิทั "ง 2 
รายการดงักลา่วมานบัรวมอยู่ในสว่นของทนุ (Equity) แทนการนบัเป็นหนี "สิน ซึ!งสตูรการคํานวณอตัราสว่นหนี "สินต่อทุน
ตามข้อกําหนดสิทธิฯ ของบริษัทฯ จะแตกต่างจากสตูรการคํานวณอตัราส่วนหนี "สินต่อทุนของหุ้นกู้ทั!วไปที!หนี "สินจะใช้
หนี "สนิทั "งหมดที!มีภาระดอกเบี "ย (รวมหนี "ด้อยสทิธิ) หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสว่นของทนุไมร่วมหนี "
ด้อยสทิธิ ทําให้ D/E Ratio ที!คํานวณตามสตูรของบริษัทฯ น้อยกวา่ D/E Ratio ของหุ้นกู้ทั!วไป โดยในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มี
ภาระหนี "ด้อยสทิธิเกิดขึ "น โดยมีอตัราสว่นหนี "สนิตอ่ทนุที!คํานวณตามสตูรในข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้ชดุนี "เทา่กบั 1.78 เทา่ 

 

5.4 ความเสี"ยงด้านเครดิต 

เจ้าหนี " หรือผู้ ถือหุ้ นกู้ มีความเสี!ยงที!อาจจะไม่ได้รับชําระดอกเบี "ยหรือเงินต้น ในกรณีที!ธุรกิจและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ไมเ่ป็นไปตามที!คาดหมาย หรือบริษัทฯ ขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน หรือทรัพย์สนิของบริษัทฯ มีไม่
เพียงพอตอ่การชําระหนี "  

 

5.5 ความเสี"ยงด้านราคา 

 ราคาตลาดของหุ้นกู้ อาจมีการเปลี!ยนแปลงขึ "นหรือลงขึ "นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อัตรา
ดอกเบี "ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ หรืออุปสงค์
สว่นเกินหรือสว่นขาดของหุ้นกู้ดงันั "น ผู้ออกหุ้นกู้กู้อาจได้รับผลประทบในทางลบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู้  ในกรณีที!
มีการซื "อขายหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน 

 

5.6 ความเสี"ยงด้านสภาพคล่อง 

 ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาที!ตนเองต้องการ เนื!องจากการซื "อขายเปลี!ยนมือของหุ้นกู้ ใน
ตลาดรองอาจมีไมม่ากหรือไมมี่เลย ทั "งนี " ผู้ออกหุ้นกู้ ไมไ่ด้นําหุ้นกู้ ไปซื "อขายในตลาดตราสารหนี " (BEX) หรือตลาดรองใดๆ 
อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจซื "อขายหุ้ นกู้ ได้ที!ผู้ มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี " (licensed dealer) ซึ!งส่วนใหญ่เป็นธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทหลกัทรัพย์ หากมีผู้ประสงค์จะซื "อหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้ นกู้ ที!ต้องการขายหุ้นกู้ ของตนผ่านผู้ มีใบอนญุาตค้า
ตราสารหนี "นั "นๆ 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น 

 

รายชื"อผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 

 ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ ถือหุ้น ดงันี " 

รายชื"อผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ "ง จํากดั(1) 603,263,508 64.49 

2. บริษัท ดั%บเบิ "ล เอ (1991) จํากดั(2) 238,599,994 25.51 

3. บริษัท เมทริกซ์ อินเตอร์เนชั!นแนล แคปิทอล 
โฮลดิ "งส์ จํากดั(3) 

0 0 

4. บริษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จํากดั(4)
 93,540,392 10.00 

5. อื!น ๆ 26 0.000003 

รวม 935,403,920 100.00 

หมายเหต ุ
(1)

 บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ "ง จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากดั ในสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 ซึ!งมีนายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99ได้เข้าซื "อ
หุ้นสามญัจํานวน 503,263,508หุ้น (ทั "งจํานวน) คิดเป็นร้อยละ 53.80ของทุนที!ออกและชําระ
แล้วจากบริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากดั เมื!อวนัที! 25ธนัวาคม 2557 

(2)
 AA ได้เข้าซื "อหุ้นสามญัจํานวน 170,293,323 หุ้น (ทั "งจํานวน) คิดเป็นร้อยละ 18.21 ของทุนที!

ออกและชําระแล้วจากบริษัท แอ๊ดวานซ์อะโกร โฮลดิ "ง จํากดั เมื!อวนัที! 11 สิงหาคม 2555 และ
ได้ขายหุ้นสามัญจํานวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของทุนที!ออกและชําระแล้ว
ให้กบับริษัท เมทริก อินเตอร์เนชั!นแนล แคปปิตอล โฮลดิ "ง จํากดั เมื!อวนัที!2 ธนัวาคม 2557 

(3) บริษัท เมทริกซ์ อินเตอร์เนชั!นแนล แคปิทอล โฮลดิ "งส์ จํากัดถือหุ้นโดย บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง 
จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าซื "อหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.69 

ของทุนที!ออกและชําระแล้วจากAA เมื!อวนัที! 2 ธันวาคม 2557 และได้ขายหุ้นสามัญจํานวน 
100,000 หุ้น (ทั "งจํานวน) คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของทุนที!ออกและชําระแล้ว ให้แก่จากบริษัท 
ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ "ง จํากดั เมื!อวนัที! 16 กมุภาพนัธ์ 2558 

(4)
 บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ "ง จํากัด ได้จําหน่ายหุ้ นสามัญจํานวน 93,540,392 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 

10.00 ของทนุที!ออกและชําระแล้ว ให้กับบริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชั!นแนล จํากดั เมื!อวนัที! 15 

กรกฎาคม 2556 และต่อมาเมื!อวันที! 25 กรกฎาคม2556 บริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชั!นแนล 
จํากัด ได้จําหน่ายหุ้นสามญัดงักลา่วทั "งจํานวนให้กับบริษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จํากัด (ซึ!งทั "ง
สองบริษัทนี "เป็นบริษัทที!จดทะเบียนจดัตั "งที!หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และไม่มีความเกี!ยวข้องกับ
กลุม่บริษัทฯ) 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

1. นโยบายของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ!ากว่าร้อยละ 40.00  ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ

สาํรองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครั "ง บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน แผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  ในอนาคต  
รวมทั "ง เงื!อนไขและข้อกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงินของบริษัทฯ และปัจจยัอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

โดยอยูภ่ายใต้เงื!อนไขที!ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจ่ายปันผลย้อนหลงัมี
ดงันี " 

 

ปี 2555 2556 2557 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.88 1.98 1.96 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น 2.99 2.25 1.15 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 338.25 113.50 58.71 

 

ทั "งนี " ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที! 43 เรื!องการจ่ายเงินปันผลกําหนดวา่ "ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื!น
นอกจากเงินกําไร ในกรณีที!บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั "นให้แบ่งตามจํานวนหุ้น 
หุ้นละเทา่ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั "งคราว เมื!อเห็นวา่บริษัทมีกําไรสมควรพอที!จะทําเช่นนั "น และเมื!อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที!
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป" 

 

2. นโยบายของบริษัทย่อย 

 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราร้อยละ 100.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและ 

สาํรองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครั "ง บริษัทยอ่ยจะพิจารณาถึงผล
การดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยในอนาคต รวมทั "ง เงื!อนไขและ
ข้อกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงินของบริษัทย่อย และปัจจัยอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทย่อยโดยอยู่ภายใต้
เงื!อนไขที!ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที!ประชมุผู้ ถือ
หุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยแตล่ะแหง่ 
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โครงสร้างการจัดการ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ทา่นดงันี " 
 

รายชื"อกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นายสทิธิพร     รัตโนภาส 

2. นายวีระวงค์    จิตต์มิตรภาพ 

3. นายชายน้อย   เผื!อนโกสมุ 

4. นายณรงค์       สีตสวุรรณ 

5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ(1) 

6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว(2) 

7. นายโยธิน        ดําเนินชาญวนิชย์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

หมายเหต ุ: (1)นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ เข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ แทนนายล ีเหยา เมื!อวนัที! 16  

                     กมุภาพนัธ์ 2558  

 
(2)พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว เข้ามาดํารงตาํแหนง่กรรมการบริษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสริิ เมื!อวนัที!  
   8 สงิหาคม 2556 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการบริษัทฯ สองในเจ็ดคนลงลายมือชื!อร่วมกัน และ
ประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมํ!าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั "ง ตามข้อบงัคบั
บริษัทฯ และอาจจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ!มเติมขึ "นตามความจําเป็น ในการประชุมแต่ละครั "งจะมีการ
กําหนดวาระการประชุมอยา่งชดัเจน และสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมระเบียบวาระและเอกสารที!ใช้ประกอบการประชุมไป
ยงัคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื!อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ อาจดําเนินการแจ้งวนันดัประชมุโดยวิธีอื!นและกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นั "นได้  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนกรรมการทั "งหมด  

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที!ประธานกรรมการไม่อยู่ในที!ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที!ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที!ได้ ให้
กรรมการซึ!งมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ!งเป็นประธานในที!ประชุม ทั "งนี " การวินิจฉัยชี "ขาดของที!ประชุม
คณะกรรมการ บริษัทฯ กําหนดการตดัสนิชี "ขาดด้วยเสียงข้างมาก ซึ!งกรรมการแต่ละคนมีหนึ!งเสยีงในการลงคะแนน และ
กรรมการซึ!งมีสว่นได้เสยีในเรื!องใดย่อมไมมี่สิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื!องนั "น ถ้าคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมี
จํานวนเทา่กนั ให้ประธานในที!ประชมุออกเสยีงเพิ!มขึ "นอีกหนึ!งเสยีงเป็นเสยีงชี "ขาด 
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ในปี 2556 ปี 2557 และสองเดือนแรกปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั "งสิ "น 10 ครั "ง 5 
ครั "ง และ 2 ครั "ง ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี " 

 

รายชื"อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั !งหมด 

ปี 2556 ปี 2557 
ปี 2558 

(สองเดือนแรก) 
1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

3. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง(1) 

4. นายชายน้อย เผื!อนโกสมุ 

5. นายณรงค์ สีตสวุรรณ(1) 

6. นายสาธิต รังคสริิ(2) 

7. นายวีระพล จิรประดิษฐกลุ (3) 

8. นายณฐัชาติ จารุจินดา (4) 

9. นายล ีเหยา(5) 

10. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว(6) 

11. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ(7) 

12. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

10/10 

9/10 

- 

10/10 

8/10 

7/10 

8/10 

4/10 

1/10 

2/10 

- 

10/10 

5/5 

5/5 

- 

5/5 

4/5 

- 

- 

- 

5/5 

5/5 

- 

5/5 

2/2 

2/2 

- 

2/2 

2/2 

- 

- 

- 

1/2 

2/2 

1/2 

2/2 

หมายเหต ุ: (1)นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 8 สงิหาคม 2554 โดย
มีนายณรงค์ สีตสวุรรณ เข้าดํารงตําแหนง่แทนนบัตั "งแตว่นัดงักลา่ว 

 (2)นายสาธิตรังคสิริ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื!อวันที! 21 กุมภาพันธ์ 2555 และได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 24 กรกฎาคม 2556 

 (3)นายวีระพลจิรประดิษฐกลุ เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 30 เมษายน 2555 และได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 26 สงิหาคม 2556 

 
(4)นายณัฐชาติ จารุจินดา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 30 เมษายน 2555 และได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 10 กรกฎาคม 2556 

 5)นายลี เหยา เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 9 สิงหาคม 2556และได้ลาออกจาก
การเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 26 มกราคม 2558 

 6)พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว เข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เมื!อวนัที! 
8 สงิหาคม 2556 

 7)นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ เข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ แทนนายล ีเหยา เมื!อวนัที! 16 

กมุภาพนัธ์ 2558 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ทา่นดงันี " 
 

รายชื"อกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นายสทิธิพร     รัตโนภาส 

2. นายวีระวงค์    จิตต์มิตรภาพ 

3. นายชายน้อย   เผื!อนโกสมุ 

4. นายณรงค์       สีตสวุรรณ 

5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว 

6. นายโยธิน        ดําเนินชาญวนิชย์ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

 หมายเหต ุ: ประวติัคณะกรรมการ และประวติัผู้บริหาร แสดงอยูใ่นเอกสารแนบ3 

 

คณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Planning Committee) 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี " 
รายชื"อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายชายน้อย   เผื!อนโกสมุ 

2. นาวาเอกสมยั  ใจอินทร์ 

3. นายโยธิน        ดําเนินชาญวนิชย์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 หมายเหต ุ: ประวติัคณะกรรมการ และประวติัผู้บริหาร แสดงอยูใ่นเอกสารแนบ3 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั "งคณะกรรมการบริหาร ขึ "นเมื!อวันที!  8 สิงหาคม พ.ศ. 2556  

โดยบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร อย่างสมํ!าเสมอในทุกเดือน และ อาจจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารเพิ!มเติมขึ "นตามความจําเป็นโดยการประชมุคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารมาประชมุ
ไมน้่อยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนกรรมการบริหารทั "งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในปี 2556 ปี 2557 และสองเดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั "งสิ "น 4 ครั "ง 8 
ครั "ง และ 0 ครั "ง ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริหาร ดงันี " 

รายชื"อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั !งหมด 

ปี 2556 ปี 2557 
ปี 2558 

(สองเดือนแรก) 
1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

3. นายชายน้อย เผื!อนโกสมุ 

4. นายณรงค์ สีตสวุรรณ 

5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว 

6. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

4/4 

4/4 

4/4 

3/4 

4/4 

4/4 

8/8 

8/8 

8/8 

7/8 

8/8 

7/8 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 



   

 

73 

 

รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Planning Committee) 

 คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีมติอนมุติัแต่งตั "งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจครั "งที! 2/2557 ซึ!งประชุมเมื!อ 

วนั ที! 20 มีนาคม พ.ศ. 2557โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจอย่างสมํ!าเสมออย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั "ง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจเชิญพนกังานทกุระดบัชั "นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มารายงานข้อมูล
และรับทราบข้อเสนอแนะ 

ในปี 2556 ปี 2557 และสองเดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ
ทั "งสิ "น0ครั "ง7ครั "ง และ2ครั "ง ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ ดงันี " 
 

รายชื"อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั !งหมด 

ปี 2556 ปี 2557 
ปี 2558 

(สองเดือนแรก) 
1. นายชายน้อย   เผื!อนโกสมุ 

2. นาวาเอกสมยั  ใจอินทร์ 

3. นายโยธิน        ดําเนินชาญวนิชย์ 

- 

- 

- 

5/7 

7/7 

7/7 

2/2 

2/2 

1/2 

 

ผู้บริหาร 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทั "งหมด 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี " 
รายชื"อคณะผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายโยธิน  ดําเนินชาญวนิชย์ 

2. นายอภิชยั  ซอปิติพร 

3. นายกําพล  ชยะสนุทร 

4. นายวรพงษ์  วฒิุพฤกษ์ 

5. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกลุ 

6. นายกวิน พนัธ์ุศิริ(1) 

7. นางปรานอม วฒันพงษ์ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เลขานกุารบริษัท 

หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วม สายงานการเงินและการลงทนุ 

หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วม สายงานโรงไฟฟา้ 7/8 

หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วม สายงานจดัซื "อและบริหารเชื "อเพลงิ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

หมายเหต ุ: ประวติัคณะกรรมการ และประวติัผู้บริหารแสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 3 

 
(1)นายกวิน พนัธ์ุศิริเข้ารับตําแหน่งหวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วม สายงานจดัซื "อและบริหารเชื "อเพลิง เมื!อ

วนัที! 1 พฤษภาคม 2556 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) 

 

 

 

 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที" และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1. วางโครงสร้างองค์กร และกําหนดตําแหน่งหน้าที!ของบริษัทฯ รวมทั "ง การปรับปรุงแก้ไข และ การแต่งตั "ง
คณะทํางานตา่งๆ 

2. แตง่ตั "งและถอดถอนพนกังานของบริษัทฯ ทกุตําแหนง่ 

3. กําหนดเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบําเหน็จรางวลั แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ  หรือบุคคลที!ทํา
กิจกรรมกบับริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นผู้ ทําการประจําหรือไม่ 

4. จดัทํางบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจําปี เพื!อขอความเห็นชอบต่อที!ประชุมคณะผู้บริหาร และ
เสนอขออนมุติัตอ่ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ 

5. จดัซื "อ หรือจดัจ้าง ภายในวงเงินครั "งละไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

6. ขายทรัพย์สนิ (นอกจากสนิค้า) ที!เป็นสงัหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไมเ่กินครั "งละ 20.00 ล้านบาท 

7. บริจาคเงิน หรือสิ!งของเพื!อสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกีฬา ภายในวงเงินครั "งละไม่เกิน  

2.00 ล้านบาท 

8. เรื!องอื!นๆ ที!คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

9. มอบอํานาจและหน้าที!ช่วงให้พนกังานบริหารระดบัสงู และ/หรือ คณะทํางานต่างๆ ของบริษัทฯ  ตามที!
เห็นสมควร 

 

เลขานุการบริษัท 

 ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯ มีเลขานกุารบริษัท คือ นายกําพล ชยะสนุทร 
 หมายเหต ุ: ประวติัเลขานกุารบริษัทฯ แสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 3 

 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที" และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

1. รับผิดชอบการดําเนินการงานจดัเก็บเอกสาร เก็บรักษารายการมีสว่นได้เสยี และเรื!องอื!นๆ 

2. รับผิดชอบเกี!ยวกบัการดําเนินการ และติดต่อประสานงานกบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. รับผิดชอบเพื!อดําเนินการในเรื!องต่างๆ ตามที!กฎหมายกําหนด เพื!อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที! 4) พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัตั "งแตว่นัที! 31 สงิหาคม 2551 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ!งค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที!ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการจะได้รับ
คา่ตอบแทนที!เป็นเงินเดือนและคา่เบี "ยประชมุ ดงันี " 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

รายชื"อกรรมการบริษัทฯ 
ประเภท

ค่าตอบแทน 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 
ปี 2558 

(สองเดือนแรก) 
1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

3. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 

4. นายชายน้อย เผื!อนโกสมุ 

5. นายณรงค์ สีตสวุรรณ(1) 

6. นายสาธิต รังคสริิ(2) 

7. นายวีระพล จิรประดิษฐกลุ(3) 

8. นายณฐัชาติ จารุจินดา(4) 

9. นายล ีเหยา(5) 

10. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว(6) 

11. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ(7) 

12. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

เงิน เดื อ น แ ล ะ 

คา่เบี "ยประชมุ 

 

2.00 

1.95 

- 

2.00 

1.90 

1.55 

1.60 

0.95 

0.05 

0.25 

 

2.50 

2.05 

2.05 

- 

2.05 

2.00 

- 

- 

- 

2.05 

2.05 

 

2.65 

0.40 

0.40 

- 

0.40 

0.40 

- 

- 

- 

0.05 

0.40 

0.05 

0.50 

รวม  14.70 14.90 2.60 

หมายเหต ุ: (1)นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 8 สงิหาคม 2554 โดย
มีนายณรงค์     สีตสวุรรณ เข้าดํารงตําแหนง่แทนนบัตั "งแตว่นัดงักลา่ว 

 (2)นายสาธิต รังคสิริ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื!อวันที! 21 กุมภาพันธ์ 2555 และได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 24 กรกฎาคม 2556 

 (3)นายวีระพล จิรประดิษฐกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 30 เมษายน 2555 และ
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 26 สงิหาคม 2556 

 
(4)นายณัฐชาติ จารุจินดา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 30 เมษายน 2555 และได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 10 กรกฎาคม 2556 

 5)นายลี เหยา เข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 9 สิงหาคม 2556 และได้ลาออกจาก
การเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 26 มกราคม 2558 

 6)พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว เข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เมื!อวนัที! 
8 สงิหาคม 2556 

 7)นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ เข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ แทนนายล ีเหยา เมื!อวนัที! 16 

กมุภาพนัธ์ 2558 

 

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารจะได้รับคา่ตอบแทนที!เป็นคา่เบี "ยประชมุ ดงันี " 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 

รายชื"อกรรมการบริหาร 
ประเภท

ค่าตอบแทน 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 
ปี 2558 

(สองเดือนแรก) 
1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

3. นายชายน้อย เผื!อนโกสมุ 

4. นายณรงค์ สีตสวุรรณ 

5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว 

6. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

คา่เบี "ยประชมุ 

 

0.20 

0.20 

0.20 

0.15 

0.20 

0.20 

0.40 

0.40  

0.40 

0.35 

0.40 

0.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

รวม  1.15 2.30 0.00 

 

3) ค่าตอบแทนกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ โดยได้รับค่าตอบแทนที!เป็นค่าเบี "ยประชุม 
ดงันี " 
 

รายชื"อกรรมการฯ 
ประเภท

ค่าตอบแทน 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 
ปี 2558 

(สองเดือนแรก) 
1. นายชายน้อย เผื!อนโกสมุ 

2. นาวาเอกสมยั ใจอินทร์ 

3. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

คา่เบี "ยประชมุ 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.10 

0.16 

0.14 

0.04 

0.04 

0.02 

รวม  0.00 0.40 0.10 

 

4) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารทั "งหมด 7 ท่าน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทนุประกนัสงัคม และผลประโยชน์อื!น เป็นจํานวนรวมทั "งสิ "น 16.66ล้านบาท 

 

2. ค่าตอบแทนอื"น 

  – ไมมี่ – 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี"ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที" 28 กุมภาพันธ์ 2558 

 

1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

อายุ (ปี) 67 

คุณวุฒิการศึกษา · ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การจดัการ) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 · วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟา้กําลงั) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
· ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน  

(ปรอ. รุ่นที! 11) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2551-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ  

                       บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

  

2547-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

                       บริษัท เอส แอนด์ เค เอ็กซ์ อินเตอร์ เนชั!นแนล จํากดั 

  

2548-2550    : ประธานที!ปรึกษา 

                        บริษัท สยามกลัฟ์ปิโตรเคมีคลั จํากดั 

  

                     : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

                       บริษัท เคแมกซ์ คอนซลัแทนส์ จํากดั 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อายุ (ปี) 57 

คุณวุฒิการศึกษา · นิติศาสตรมหาบณัฑิต (LL.M.) University of Pennsylvania, U.S.A. 

· นิติศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

· เนติบณัฑิตไทย (ทนายความจากประเทศไทยคนแรกที!สอบได้เป็นเนติบณัฑิตมลรัฐ
นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2551-ปัจจบุนั           : กรรมการ 

                                 บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
2557-ปัจจบุนั           : กรรมการและกรรมการสรรหา   

                                 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
$11&-ปัจจบุนั           : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
2556-ปัจจบุนั           : กรรมการ 

                                 Frasers Centrepoint Limited 

2544-ปัจจบุนั           : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

                                 บริษัท เบอร์ลี! ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
2539-ปัจจบุนั           : ทนายความ 

                                 บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั                  

2556-2557              : กรรมการ 

                                 Frasers and Neave Limited  

                                 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                                 สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

2555-2557              : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

                                 บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี " ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)  
2554-2556              : กรรมการ 

                                 บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั!นแนล จํากดั (มหาชน)  
2552-ก.ค.2557        : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

                                  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
2552-2556              : กรรมการ 

                                  บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

3. นายชายน้อย เผื!อนโกสมุ 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อายุ (ปี) 57 

คุณวุฒิการศึกษา · ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

· ปริญญาตรีสาขาการบญัชีชั "นสงูCalifornia College of Commerce, U.S.A.  

· ประกาศนียบตัรชั "นสงู สถาบนัพระปกเกล้า หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที! 6 

· หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

· หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  (วตท. รุ่นที! 9 ) 

· หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน  รุ่นที! 2 

· หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท (IOD) 

· หลกัสตูร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 33/2014  สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัท (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2553-ปัจจบุนั     : กรรมการ  

                           บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
2555-ปัจจบุนั      : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

                             บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี "  ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
2556-ปัจจบุนั      : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

                             บริษัท เมืองไทยลิสซิ!ง จํากดั (มหาชน) 
2555-มิ.ย.2557   : กรรมการ  

                             บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จํากดั 

2554-มิ.ย.2557   : ประธานกรรมการ  

                             บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากดั 

2554-2556          : กรรมการ  

                             บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี!ยล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2555-2556          : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

                             บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั 

2553-2556          : ที!ปรึกษา  

                             บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2553-2555          : กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 

                              สถาบนัสิ!งแวดล้อมอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2554                   : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   

                             บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
2554                   : กรรมการ  
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

 

 

                             บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
2552-2553          : ประธานกลุม่โรงกลั!นนํ "ามนั  

                             สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2551-2553          : ประธานเจ้าหน้าที!บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

                              บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั!น จํากดั (มหาชน) 

 

4. นายณรงค์  สตีสวุรรณ 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อายุ (ปี) 67 

คุณวุฒิการศึกษา · Master of Engineering (Mechanical and Aerospace Engineering), Illinois 

Institute of Technology, U.S.A.  

· วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เครื!องกล)(เกียรตินิยมอนัดบัที! 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

· Certificate, Electralis 2001 Program, Belgium 

· 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. 

· Certificate, Directors Certification Program (DCP 30), Thai Institute of 

Directors Association (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

2554-ปัจจบุนั   : กรรมการ 

                         บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
2549-2551      : กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

                         บริษัท ผลติไฟฟา้ราชบรีุโฮลดิ "ง จํากดั (มหาชน) 

 5. นายเชวยีง หยิน แดเนียล ฮยุ (Sheung YinDaniel, Hui) 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อายุ (ปี) 46 

คุณวุฒิการศึกษา · B.Sc. degree in Computer Science from the Chinese University of Hong Kong 

· M.B.A. from the Chinese University of Hong Kong  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

  

2558-ปัจจบุนั   : กรรมการ 

                         บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
2557-ปัจจบุนั   : Chief Executive Officer 

                          China-ASEAN Capital Advisory Company Limited  

                         (Advisor to the China-ASEAN Investment Cooperation Fund) 

2537-2557      : Managing Director  

                         AIF Capital Limited 

 

6. พลเอก ดร. สรุพนัธ์  พุม่แก้ว 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อายุ (ปี) 67 

คุณวุฒิการศึกษา · Ph.D รัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

· พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 

· ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต วทบ. (ทบ.)โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

· ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุ่นที! 9 

· Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที! 84/2010 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

  

  

  

  

  

  

2556-ปัจจบุนั          :  กรรมการ 

                                 บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน)  
2558-ปัจจบุนั          : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั!นแนล จํากดั (มหาชน) 
2558-ปัจจบุนั          : กรรมการ 

                                 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ!ง แอนด์ คอนสตรัคชั!น จํากดั(มหาชน)   
$11&-ปัจจบุนั          : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                 บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชั!นจํากดั (มหาชน) 
2554-2556             : ประธานกรรมการ  

                                 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนรามา่ จํากดั (มหาชน) 
2552-2555             : กรรมการตรวจสอบ 

                                บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชั!นจํากดั (มหาชน)   
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

7. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

ตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

อายุ (ปี) 54 

คุณวุฒิการศึกษา · วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

· ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่นที! 1 

· หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที! 20 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรรุ่นที! 50 

· หลกัสตูร Advance Senior Executive Programสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่นที!3 

· หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที! 9 

· หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมืองสถาบนัพฒันาเมืองกรุงเทพฯ 
รุ่นที!1 

· หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน รุ่นที! 1 

· บริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ' สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเชิง
ยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

· ศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ' สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

  

  

  

  

2535-ปัจจบุนั  : กรรมการผู้จดัการใหญ่กรรมการผู้จดัการใหญ่  

                        บริษัท ดั%บเบิ "ล เอ (1991) จํากดั (มหาชน)  
2551-ปัจจบุนั  : กรรมการผู้จดัการใหญ่กรรมการผู้จดัการใหญ่  

                        บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน)  
2558-ปัจจบุนั  : คณะกรรมการที!ปรึกษา  

                         สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SASIN) 

2558-ปัจจบุนั  : ผู้ทรงคณุวฒิุ 

                        คณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน            
                         มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

2535-ปัจจบุนั  : รองประธานที!ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

                         ราชยานยนต์สมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ (รยสท.) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

8. นายกําพล ชยะสนุทร 

ตาํแหน่ง เลขานกุารบริษัท 

อายุ (ปี) 53 

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

· วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เครื!องกล)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

· หลกัสตูร Directors Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการบริษัท
ไทย (IOD 14) 

· หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (SEP 15) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

2551-ปัจจบุนั  : เลขานกุารบริษัท 

                        บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน)  
2547-ปัจจบุนั  : หวัหน้าเจ้าหน้าที!ปฏิบติัการ และเลขานกุารบริษัท 

                         บริษัท ดั%บเบิ "ล เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 

 

9. นายอภิชยั ซอปิติพร 

ตาํแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

อายุ (ปี) 52 

คุณวุฒิการศึกษา · บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

· บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

2552-ปัจจบุนั  : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

                        บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน)  
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

10. นายวรพงษ์  วฒิุพฤกษ์ 

ตาํแหน่ง หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วมสายงานการเงินและการลงทนุ 

อายุ (ปี) 44 

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

• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

2553-ปัจจบุนั  : หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วม สายงานการเงินและการลงทนุ 

                         บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
2551-2553     : ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

                        บริษัท ไฟฟา้ชีวมวล จํากดั 

 

11. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกลุ 

ตาํแหน่ง หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วมสายงานโรงไฟฟา้ 7/8 

อายุ (ปี) 49 

คุณวุฒิการศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Master of Industrial Engineering and Management, Asian Institute  

of Technology 

• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เครื!องกล) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

  

2555-ปัจจบุนั  : หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วม สายงานโรงไฟฟา้ 7/8 

                         บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน)  
2551-2554     : ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบํารุง 

                        บริษัท เฮชเอ็มซี โพลีเมอร์ จํากดั 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

12. นายกวิน พนัธ์ุศิริ 

ตาํแหน่ง หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วมสายงานจดัซื "อและบริหารเชื "อเพลิง 

อายุ (ปี) 44 

คุณวุฒิการศึกษา • การเงิน มหาบณัฑิต(MIF) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• วิทยาศาสตร์บณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 

  

  

2556-ปัจจบุนั  : หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหารร่วม สายงานจดัซื "อและบริหารเชื "อเพลิง 

                         บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
2551-2555     : หวัหน้าเจ้าหน้าที!บริหาร 

                        บริษัท ไบโอแมส ซพัพลาย จํากดั  

 

13. นางปรานอม วฒันพงษ์ 

ตาํแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

อายุ (ปี) 46 

คุณวุฒิการศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• บญัชีบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไมมี่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมมี่- 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง # ปีย้อนหลัง 2552-ปัจจบุนั  : ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

                        บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

บุคลากร 

1. จาํนวนพนักงานและค่าตอบแทน 

ณ วนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2558 กลุม่บริษัทฯ มีจํานวนพนกังานประจํารวมทั "งสิ "น2,165 คนประกอบด้วยผู้บริหาร 
62 คน และพนกังาน 2,103 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี " 
 

 

โดยใน ปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั "งหมดรวมผู้บริหารในรูปแบบของ
เงินเดือน ค่าลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม และผลประโยชน์อื!น เป็นจํานวนรวมทั "งสิ "น 356.97ล้านบาท 
และ307.25ล้านบาทตามลําดบั และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกัน เป็นจํานวนรวม
ทั "งสิ "น 616.03 ล้านบาท และ 681.75 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

2. การเปลี"ยนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคัญในช่วง 3 ปีที"ผ่านมา 

ในช่วง 3 ปีที!ผา่นมา กลุม่บริษัทฯ ไม่มีการเปลี!ยนแปลงจํานวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญั ทั "งนี " จํานวนพนกังาน
ในช่วง 3 ปีที!ผา่นมา เป็นดงันี " 

ข้อมูล ณ วันที" 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวม 

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

 31 ธนัวาคม 2556 401 1,349 741 2,491 

 31 ธนัวาคม 2557 505 1,257 845 2,607 

 

โดยใน ปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั "งหมดรวมผู้บริหารในรูปแบบของ
เงินเดือน คา่ลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม และผลประโยชน์อื!น เป็นจํานวนรวมทั "งสิ "น 356.97 ล้านบาท 
และ 307.25 ล้านบาทตามลําดบั และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกัน เป็นจํานวนรวม
ทั "งสิ "น 616.03และ 681.75 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

สายงาน 

จาํนวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ 
บริษัท
ย่อย 

บริษัทร่วม รวม 

1. สายงานสาํนกับริหาร 6 43 13 62 

2. สายงานการผลติ 326 880 195 1,401 

3. สายงานสนบัสนนุการผลติสาํนกังาน 142 348 55 545 

4. สาํนกังานบญัชีการเงิน การตรวจสอบ 33 89 35 157 

รวม 507 1,360 298 2,165 
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3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที"สาํคัญในช่วง 3 ปีที"ผ่านมา 

ตามข้อมลู ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานที!มีนยัสาํคญัในช่วง 3 ปีที!ผา่นมา 

 

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ เชื!อวา่พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนเป็นสว่นสาํคญัในการเจริญเติบโตและความสําเร็จของธุรกิจ บริษัทฯ 
จึงมุง่มั!นในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที!ดีกบัพนกังานมาโดยตลอด และมุ่งเน้นที!จะพฒันาให้พนกังานมีความรู้สกึที!ดีกบั
บริษัทฯ และสนับสนุนให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ นอกจากนี " บริษัทฯ ให้
ความสาํคญัในการพฒันาพนกังานทกุคน โดยปราศจากการเลอืกปฏิบติั โดยได้จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานโดยทั!วไป 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื!อที!จะพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเต็มที! เพื!อสนบัสนนุ
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที!การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสําเร็จขององค์กรด้วย รวมทั "งเพื!อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ "นอย่างต่อเนื!อง ซึ!งจะสง่ผลให้การดําเนินธุรกิจบรรลไุด้ตามวตัถปุระสงค์ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี " บริษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนในการทํางานและผลประโยชน์ให้กับพนกังานใน
ระดบัที!เหมาะสม เพื!อให้สามารถสรรหาและรักษาบุคลากรที!มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบติังานร่วมกับองค์กรได้เป็น
ระยะเวลานาน และสามารถแขง่ขนักบับริษัทอื!นๆ ที!อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัได้เป็นอยา่งดี 

ทั "งนี " บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตําแหน่งงาน และการจัดทํากรอบอตัรากําลงัให้มีความเหมาะสม  

กบักระบวนการผลติ โดยศกึษาเทียบเคียงกบัโครงสร้างองค์กรระดบัสากลอื!นซึ!งปัจจุบนับริษัทฯ ได้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี " 
 

1) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการพฒันาขีดความสามารถและศกัยภาพของพนกังานอยา่งตอ่เนื!อง ทั "งในด้าน
ความสามารถหลกัขององค์กร (Core Competency) ความสามารถในการปฏิบติังาน (Functional Competency) และ
ความสามารถในเชิงบริหารและการเป็นผู้ นํา (Managerial / Leadership Competency) โดยได้ดําเนินโครงการและ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรมโดย
ผู้ เชี!ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งปันและร่วมเรียนรู้ในกลุ่มพนักงานด้วยกันเอง เพื!อให้พนักงานทุกคนได้มี
พฒันาการในทกุมิติ 

 

2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากาํลัง 

บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากําลัง เพื!อให้สามารถตอบรับต่อ
สภาพแวดล้อมการแข่งขนัที!เปลี!ยนแปลงไปอย่างต่อเนื!องได้อย่างเหมาะสม โดยมีระบบการทํางานขององค์กรที!ชัดเจน
และมีขนาดของหน่วยงานที!สอดคล้องกบัความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ซึ!งจะทําให้การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทฯ เกิดประโยชน์สงูสดุ และเป็นการเพิ!มคณุคา่ให้กบัผู้ปฏิบติังานด้วย 
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การกาํกับดูแลกจิการ 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบติัตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามหลกัเกณฑ์ที!ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยกําหนดไว้ โดยจะครอบคลมุเรื!องสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ ที!
เกี!ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั "งนี " แม้บริษัทฯ ยงัไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แต่บริษัทฯ ได้นําหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีบางประการมาปรับใช้ในการดําเนินงานตามที!เหมาะสม  ซึ!งปัจจุบนั 
บริษัทฯ ได้จดัตั "งคณะกรรมการบริหารขึ "น เพื!อทําหน้าที!พิจารณากลั!นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ควบคมุดแูลและรับผิดชอบใน
กิจการต่างๆ ตามขอบเขตที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจดัตั "งคณะกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ 
(Business Development Planning Committee) ทําหน้าที!ในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ หรือการขยายการลงทนุเชิงกล
ยทุธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื!อให้การวางแผนพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ
ด้วย 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

แสดงรายละเอียดในบท “โครงสร้างการจดัการ” 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ทา่น ดงันี " 
1. นายสทิธิพร     รัตโนภาส 

2. นายวีระวงค์    จิตต์มิตรภาพ 

3. นายชายน้อย   เผื!อนโกสมุ 

4. นายณรงค์       สีตสวุรรณ 

5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ(1) 

6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว 

7. นายโยธิน        ดําเนินชาญวนิชย์ 

หมายเหตุ :  (1)นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายลี เหยา เมื!อวันที! 16 

กมุภาพนัธ์ 2558 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที" และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. แตง่ตั "งและถอดถอนพนกังานของบริษัทฯ อํานาจเช่นวา่นี "คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคน
หนึ!งหรือหลายคนของบริษัทฯ กระทําการแทนก็ได้ 

2. กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวลัแก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบคุคลใดที!ทํากิจกรรมให้กบับริษัทฯ 
โดยจะเป็นผู้ ทําการประจําหรือไมป่ระจําก็ได้ 

3. กําหนดเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

4. ปฏิบติัการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที!ประชมุของผู้ ถือหุ้น 

5. ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที!  คณ ะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ! ง  

หรือหลายคนหรือบคุคลอื!นไปปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ!งแทนคณะกรรมการก็ได้  
6. คณะกรรมการมีอํานาจเลอืกตั "งกรรมการจํานวนหนึ!งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื!อดําเนินกิจการอยา่งหนึ!ง

อยา่งใดหรือหลายอยา่ง ซึ!งจะกําหนดเงื!อนไขอยา่งใดก็ได้ โดยกรรมการบริหารมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนและ
บําเหน็จตามที!ที!ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทั "งนี "จะต้องไม่กระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการบริหาร
ผู้นั "นในอนัที!จะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอื!นตามข้อบงัคบัในฐานะกรรมการบริษัทฯ 

7. คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดชื!อและจํานวนกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมกับ
ประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ ให้กระทําการแทนบริษัทฯ ได้ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ทา่น ดงันี " 
1. นายสทิธิพร     รัตโนภาส 

2. นายวีระวงค์    จิตต์มิตรภาพ 

3. นายชายน้อย   เผื!อนโกสมุ 

4. นายณรงค์       สีตสวุรรณ 

5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว 

6. นายโยธิน        ดําเนินชาญวนิชย์ 

 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที" และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากลั!นกรองในเรื!องดงัตอ่ไปนี " เพื!อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

1.1 งบประมาณประจําปี 

1.2 งบประมาณการลงทนุ ที!มีวงเงินเกินกวา่ 500 ล้านบาทขึ "นไป 

1.3 กิจกรรมการและการปฏิบติังานที!เกี!ยวกบัการควบรวมและซื "อกิจการ ที!มีวงเงินเกินกวา่ 500 ล้านบาท
ขึ "นไป 

1.4 กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท  

1.5 การออกและเสนอขายหุ้น หรือโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยให้แก่บุคคลอื!น เว้นแต่หุ้นของบริษัทย่อย 
ตามที!กําหนดไว้ในข้อ 8. 
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1.6 เข้าทําสญัญา หรือข้อผกูพนัใดที!ทําให้เปลี!ยนแปลงลกัษณะประกอบธุรกิจปกติ หรือธุรกิจใหม่ที!ไมใ่ช่
ธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

1.7 อนมุติัการจําหนา่ย จ่าย โอน ให้เช่า กิจการหลกัของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที!  เกินกวา่ร้อยละ50ของ
มลูคา่สนิทรัพย์ทั "งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

1.8 เข้าทํารายการเกี!ยวโยงระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กบั ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือ
บริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

2. อนมุติังบประมาณรายจ่ายการลงทนุภายใน วงเงินครั "งละไมเ่กิน 500 ล้านบาท 

3. อนุมัติกิจกรรมและการปฏิบติังานที!เกี!ยวกับการควบรวม ซื "อกิจการ หรือการขายหุ้นของบริษัทย่อย ที!มี
วงเงินครั "งละไมเ่กิน 500 ล้านบาท 

4. อนมุติัการเข้าทําบนัทกึข้อตกลงเพื!อการทําสญัญาร่วมทนุ (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการ
ลงทนุตา่งๆ และการทําสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) ซึ!งมีมลูคา่การลงทนุมลูคา่ไมเ่กิน 500 
ล้านบาท 

5. อนุมติัการจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า กิจการหลกัของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที!ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
มลูคา่สนิทรัพย์ทั "งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

6. อนมุติัการจดัตั "งบริษัทยอ่ย เพื!อใช้ในการดําเนินโครงการตา่งๆ 

7. อนุมั ติการเพิ!มทุน  ลดทุน  ของบ ริษั ทย่อย  รวมถึงการควบร วม กิจการของบ ริษั ทย่อย เข้ากับ 

บริษัทยอ่ย 

8. การออกและเสนอขายหุ้น หรือโอนขายหุ้นของบริษัทยอ่ยภายใต้การปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท หรือไป
ยงับริษัทที!เกี!ยวข้องกนั ตลอดจนบริษัทย่อยที!จดทะเบียนตั "งขึ "นมาเพื!อรองรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP Coal 

โครงการโรงไฟฟ้า IPP Gas โครงการโรงไฟฟ้า SPP โครงการโรงไฟฟ้า 9 และโครงการที!อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน (ถ้ามี) 

9. อนุมัติการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดชื!อผู้ มีอํานาจสั!งจ่ายจากบัญชีเงินฝากของบริษัท 
รวมถึงดําเนินการตา่งๆ เกี!ยวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

10. อนุมัติรายการที! เกี!ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิน อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ  

ของบริษัท รวมถึงการแปลงวงเงินสินเชื!อเพื!อวตัถปุระสงค์การเสริมสภาพคลอ่งเฉพาะคราว ตลอดจนการ
พิจารณาให้บริษัทยอ่ยสามารถใช้วงเงินสนิเชื!อร่วมกนักบับริษัท 

11. อนมุติัการเข้าทําสญัญาสินเชื!อ หรือสญัญาขอรับการสนบัสนนุทางด้านการเงินของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
จากธนาคารและสถาบนัการเงินที!สดัสว่นหนี "สนิตอ่ทนุของกลุม่บริษัทฯ ไมเ่กิน2.5 ตอ่ 1 

12. อนมุติัการเข้าทําสาํสญัญาคํ "าประกนั หรือ สญัญา Sponsor Undertaking ให้แก่บริษัทยอ่ย 

13. อนมุติัการตั "ง การเพิ!ม การลด หรือการยกเลิกสํารองทางบญัชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื!อหนี "สงสยัจะสญูค่าเผื!อผล
ขาด ทุน จากก ารด้ อย ค่ าขอ งเงิน ลงทุน  ค่ า เผื! อ ผลขาด ทุน ของโค รงก ารระห ว่า งก ารพัฒ น า  

เป็นต้น ในวงเงินรวมไมเ่กินครั "งละ 100 ล้านบาท 

14. อนมุติัขายทรัพย์สนิ (นอกจากสนิค้า) ที!เป็นสงัหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินรวมไมเ่กิน 100 ล้านบาทตอ่ครั "ง 
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คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Planning Committee) 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี " 
1. นายชายน้อย   เผื!อนโกสมุ 

2. นาวาเอกสมยั  ใจอินทร์ 

3. นายโยธิน        ดําเนินชาญวนิชย์ 

 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที" และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ 

1. ให้คําแนะนํา มอบหมายและติดตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ 
หรือการขยายการลงทนุเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยเฉพาะอยา่งยิ!ง การศกึษานโยบายภาครัฐ 
หรือข้อกฎหมายที!อาจมีผลทั "งในเชิงบวกและเชิงลบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตลอดจน
การศกึษา การติดตาม และการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที!บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอาจนํามาตอ่ยอดทางธุรกิจ 

2. ให้คําแนะนํา มอบหมายและติดตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในด้านการพฒันาขีดความรู้
ความสามารถของพนกังาน (Competency Development) 

3. ให้คําแนะนํา มอบหมายและติดตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในความคืบหน้างานด้านวิจยั
และพฒันา (Research and Development) วตัถดิุบ กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์ และผลพลอยได้ 

4. เห็นชอบร่างงบประมาณประจําปี หรืองบประมาณเพิ!มเติม ในด้านงานวิจยัและพฒันา เพื!อเสนอตอ่ที!ประชมุ
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแตก่รณี 

5. เห็นชอบร่างงบประมาณประจําปี หรืองบประมาณเพิ!มเติม ในสว่นที!เกี!ยวข้องกบัการพฒันาธุรกิจ เพื!อเสนอ
ตอ่ที!ประชมุคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแตก่รณี 

6. พิจารณาดําเนินการเรื!องอื!นๆ ตามที!คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายตามกรณี 

 

ผู้บริหาร 

 ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทั "งหมด 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี " 
1. นายโยธิน  ดําเนินชาญวนิชย์ 

2. นายอภิชยั  ซอปิติพร 

3. นายกําพล  ชยะสนุทร 

4. นายวรพงษ์  วฒิุพฤกษ์ 

5. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกลุ 

6. นายกวิน พนัธ์ุศิริ(1) 

7. นางปรานอม วฒันพงษ์ 

 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที" และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร 

1. ควบคุมดูแลและกํากับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติที!ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้น รวมถึงเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบับริษัทฯ 
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2. จัดทําแผนงานประจําปีและงบประมาณการลงทุนประจําปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพื!อพิจารณาอนมุติั 

3. บริหารงานตามนโยบาย แผนงาน และงบประม าณ การลงทุนที! ได้ รับอนุมัติจากคณ ะกรรมการ 

บริษัทฯ แล้ว 

4. รายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะ อยา่งน้อยไตรมาสละครั "ง 

5. ปฏิบติัตามกฎหมายที!เกี!ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนตามข้อผกูพนัที!บริษัทฯ  มีต่อหน่วยราชการ
และตอ่บคุคลภายนอก 

6. ปฎิบติัและ/หรือดําเนินการในเรื!องอื!นใดตามที!คณะกรรมการมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 

เลขานุการบริษัท 

 ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯ มีเลขานกุารบริษัท คือ นายกําพล ชยะสนุทร 
 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที" และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

1. รับผิดชอบการดําเนินการงานจดัเก็บเอกสาร เก็บรักษารายการมีสว่นได้เสยี และเรื!องอื!นๆ 

2. รับผิดชอบเกี!ยวกับการดําเนินการ และติดต่อประสานงานกับสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. รับผิดชอบเพื!อดําเนินการในเรื!องต่างๆ ตามที!กฎหมายกําหนด เพื!อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที! 4) พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัตั "งแตว่นัที! 31 สงิหาคม 2551 

 

กรรมการตรวจสอบที"มีความรู้ทางด้านการเงนิ 

 -ไมมี่- 

 (บริษัทฯ ยงัไมมี่การแตง่ตั "งคณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ 

เนื!องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั "งคณะกรรมการสรรหา ดังนั "น การแต่งตั "งกรรมการของบริษัทฯ  
จะได้รับการคัดเลือกและแต่งตั "งโดยมติที!ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น ซึ!งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลั!นกรองผู้ ที!มี
คณุสมบติัเหมาะสม โดยจะคํานงึถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานเป็นองค์ประกอบสาํคญั จากนั "นจึง
จะนํารายชื!อผู้ ที!มีคณุสมบติัเหมาะสมเสนอตอ่ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื!อพิจารณาแตง่ตั "งตอ่ไป  

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที!บญัญติัไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ!งผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการออกเสยีง โดยสรุปดงันี " 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ!งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ!งหุ้นตอ่หนึ!งเสยีง 

2. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที!มีอยู่ทั "งหมดตามข้อ #. เลือกตั "งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บุคคลซึ!งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั "งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวน
กรรมการที!จะพึงมีหรือพึงเลือกตั "งในครั "งนั "น ในกรณีที!บุคคลซึ!งได้รับการเลือกตั "งในลําดับถัดลงมามี
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คะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที!จะพึงมีหรือพึงเลอืกตั "งในครั "งนั "น ให้ผู้ เป็นประธานในที!ประชุม
เป็นผู้ออกเสยีงชี "ขาด 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครั "ง บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ!งในสามของจํานวน
กรรมการที!จะพึงมีออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที!จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที!สดุกับส่วนหนึ!งในสาม ซึ!งถือเป็นการออกตามวาระ และกรรมการซึ!งพ้นออกจากตําแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ารับ
ตําแหนง่กรรมการอีกก็ได้  

ในกรณีที!ตําแหนง่กรรมการวา่งลง เพราะเหตอืุ!นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคดัเลอืก
บุคคลใดบุคคลหนึ!งซึ!งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ!งได้รับการเลือกตั "งเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที!ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที!ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการ
บริษัทในกรณีนี "ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี!ของจํานวนกรรมการที!ยงัเหลอือยู่ 

 

2. การสรรหาผู้บริหาร 

 ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกจากบุคคลที!มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ  

ในการบริหารงานในสายที!เกี!ยวข้อง 

 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. กลไกในการกาํกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ได้กําหนดกลไกในการควบคุมดแูลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม เพื!อดแูลรักษาผลประโยชน์ในการเงินลงทนุดงันี " 

บริษัทฯ ได้สง่บคุคล ซึ!งมีคณุสมบติัไม่ขดัหรือแย้งตอ่กฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท หรือกฎ ระเบียบใดๆ ที!บริษัทยอ่ย
หรือบริษัทร่วมมีหน้าที!จะต้องปฏิบติัตามเพื!อไปเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมโดยตวัแทนของบริษัทฯ ที!เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนั "น จะมีสว่นร่วมในการ
กําหนดนโยบายสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ เช่น การลงทนุ การขยายกิจการ การซื "อทรัพย์สิน หรือการก่อหนี " เป็นต้นโดย
ตวัแทนของบริษัทฯ สามารถกํากบั ดแูล ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใน
ฐานะกรรมการของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมได้ 

โดยในกรณีที!บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีเรื!องสําคญั เช่น การขยายการลงทนุ การเพิ!มทุน การกู้ ยืมเงิน เป็นต้น 
ตวัแทนของบริษัทฯ จะกํากบัดแูลให้แนใ่จวา่บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมจะนําเรื!องมาเสนอตอ่ที!ประชมุคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื!อพิจารณาตามกรอบอํานาจที!มีผลบงัคบัใช้ 

ซึ!งในกรณีที!บริษัทฯ ประสงค์ที!จะทราบผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ก็สามารถแจ้งให้บริษัทย่อยนําผลการ
ดําเนินงานมารายงานตอ่ที!ประชมุคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ เมื!อมีการรายงานของบริษัทยอ่ยใน
แต่ละคราวคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินงานต่อ
บริษัทยอ่ยได้โดยตรง 
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อีกทั "ง บริษัทฯ มีหน้าที!จะต้องจดัทํางบการเงินรวมงวดรายไตรมาสฉบบัสอบทาน และงบการเงินรวมประจําปีที!มี
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบแล้ว และได้จดัทํางบการเงินรวมเป็นประจําทกุไตรมาส จึงเป็นการกํากบัดแูลการเปิดเผย
ข้อมลูที!เกี!ยวกบัการจดัทํางบการเงินของบริษัทยอ่ยอยา่งสมํ!าเสมอ 

 

2. ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื"นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders’ 

Agreement) 

 -ไมมี่- 

 

การดูแลเรื"องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯกําหนดแนวทางในการดแูลและปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในรวมทั "งบทลงโทษเกี!ยวกบัการเปิดเผย หรือใช้
ประโยชน์จากข้อมลูหรือขา่วสารใดๆ ที!เป็นความลบัของบริษัทฯ รวมไปถึงสารสนเทศที!สําคญัภายในบริษัทฯ เพื!อป้องกนั
ไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใช้ตําแหนง่หน้าที!ในบริษัทฯ หรือข้อมลูที!ได้รับระหวา่งการปฏิบติังานใน
บริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือนําสารสนเทศที!สาํคญัของบริษัทฯ ไปใช้เพื!อประโยชน์สว่นตน หรือเพื!อ
ประโยชน์ของบคุคลที!ได้รับการบอกกล่าวเกี!ยวกบัสารสนเทศนั "น ซึ!งจะทําให้การใช้สารสนเทศดงักลา่วขดั ต่อประโยชน์ 
หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ 

นอกจากนี " บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในข้อบังคบัด้วยว่า หากกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใดที!บริษัทฯ ทําขึ "น หรือในกรณีที!จํานวนหุ้นหรือหุ้นกู้ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที!กรรมการถืออยู่มีจํานว น
เพิ!มขึ "นหรือลดลง กรรมการทา่นนั "นจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทนัที 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

คา่สอบบญัชีกลุม่บริษัทฯ ประจําปี 2557 มลูคา่รวม 8.24 ล้านบาท  
 

2. ค่าบริการอื"น (Non-Audit Fee) 

-ไมมี่- 

 

การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที"ดีในเรื"องอื"นๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที! ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที!มีต่อบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จึงยงัไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ ได้นําหลกัการในการกํากบัดแูลกิจการที!ดีบางประการมาปฏิบติัใช้ภายในองค์กร 
โดยครอบคลมุหลกัการสาํคญั5 หมวด ดงันี " 

 

หมวดที" 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิพื "นฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทุก
รายได้รับสทิธิพื "นฐานตา่งๆ ซึ!งได้แก่ การซื "อขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบง่ในกําไรของกิจการ การได้รับขา่วสารข้อมลูของ
กิจการอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื!อใช้สทิธิออกเสยีงในที!ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื!อแตง่ตั "งหรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตั "ง
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ผู้สอบบญัชี และเรื!องที!มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือ
บริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ!มทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น ทั "งนี " ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวน
หุ้นที!ถืออยู ่ โดยแตล่ะหุ้นมีสทิธิออกเสยีงหนึ!งเสยีง และไมมี่หุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอื!น 

นอกเหนือจากสิทธิพื "นฐานต่างๆ ตามข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ดําเนินการในเรื!องอื!นๆ ที!เป็นการส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี " 

1. บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจดัทําหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที! วนัเวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื!อง
ที!จะเสนอตอ่ที!ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื!องที!จะเสนอเพื!อทราบ 
เพื!ออนมุติั หรือเพื!อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั "งความเห็นของคณะกรรมการในเรื!องดงักลา่ว และจดัสง่ให้
ผู้ ถือหุ้ นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมนั "นใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย 

2. บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครั "ง ภายในเวลาไมเ่กิน 2 เดือนนบัแต่วนัสิ "นสดุรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ โดยจัดเตรียมสถานที!ในการประชุมที!เดินทางสะดวกและวันเวลาในการประชุมที!
เหมาะสม นอกจากนี " ในกรณีที!มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ!งเป็นเรื!องที!กระทบ
หรือเกี!ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเกี!ยวข้องกับเงื!อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที!ใช้บงัคบัที!
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2557 
บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ขึ "นเมื!อวนัพธุ ที! 23 เมษายน 2557 

3. ในการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถามในวาระตา่งๆ อย่าง
อิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียดในเรื!อง
ดงักลา่วอย่างเพียงพอ ทั "งนี " ในวาระที!ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั ข้อซกัถามก็ได้จดัเตรียมบคุลากรที!เกี!ยวข้องเป็น
ผู้ให้คําตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

หมวดที" 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ มีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและสร้างความเทา่เทียมกนัให้เกิดขึ "นกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย  หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ถึงแม้ว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจํานวนที!ไม่เท่ากนั มีสิทธิ
ออกเสยีงไม่เท่ากนัซึ!งเป็นไปตามจํานวนหุ้นที!ถือ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นมั!นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกนั
อยา่งแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการ ดงันี "  

1. กําหนดให้มีมาตรการดแูลข้อมลูภายในเพื!อปอ้งกนัการนําไปใช้เพื!อประโยชน์สว่นตนในทางมิชอบ ซึ!งได้มี
การชี "แจงไว้ในหวัข้อ “การดแูลเรื!องการใช้ข้อมลูภายใน” 

2. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาระเบียบวาระประชมุตามลาํดบัตามที!ได้กําหนดไว้ในหนงัสอืนดั
ประชมุที!ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าโดยไม่มีการเปลี!ยนแปลงลําดบัวาระดงักลา่ว และไม่มีการขอให้ที!ประชุม
พิจารณาเรื!องอื!นที!นอกเหนือไปจากที!กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื!องจากผู้ ถือหุ้น
ทกุรายต้องได้รับข้อมลูในการตดัสนิใจในการพิจารณาวาระตา่งๆ เทา่เทียมกนั 

3. ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ!งแบบใดที!ได้จดัสง่ไป
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม โดยบริษัทได้จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบที!ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศ
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ทางการออกเสยีงลงคะแนนได้ตามแบบที!กระทรวงพาณิชย์กําหนด และบริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีอากรแสตมป์
ไว้บริการผู้ ถือหุ้นสาํหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะ 

4. กําหนดให้มีวาระแตง่ตั "งกรรมการเป็นรายคนและกําหนดให้มีวาระเกี!ยวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารเพื!อชี "แจงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบจํานวนและประเภทของค่าตอบแทนที!กรรมการและผู้บริหารได้รับ ซึ!ง
ได้มีการชี "แจงไว้ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหารที!เป็นธรรมและ
เหมาะสมตอ่หน้าที! ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงาน โดยกําหนดให้ระบบเงินเดือนและคา่ตอบแทน
ทั "งระบบอยูใ่นระดบัที!ใกล้เคียงกบับริษัทอื!นๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพื!อเป็นแรงจงูใจให้มีการพฒันาการ
ทํางานให้มีประสทิธิภาพสงูขึ "น 

 

หมวดที" 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

 บริษัทฯ มีนโยบายที!จะสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างสรรค์
ประโยชน์ระหวา่งกนั และดแูลให้ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ดงันี "  

 

ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน 

นักลงทุน ผู้ถอืหุ้น: 

- ส ร้างมูลค่ าสูงสุด ให้ กับ ผู้ ถื อหุ้ น  โด ย
คํานึงถึงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั!งยืน 
และให้ผลตอบแทนที!เหมาะสม 

- ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุได้รับการปฏิบติัอย่าง
เทา่เทียมกนัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!
ดี 
- มีช่องทางให้ติดตอ่สื!อสารกบัทางบริษัทฯ 

- มีการเปิด เผย ข้อมูลที! มีความ ถูก ต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และทันท่วงที   เพื!อให้
รับทราบข้อมลูอยา่งรวดเร็ว เทา่เทียมกนั 

- จดัประชมุประจําปีตามที!กฎหมายกําหนด 

- จดัอนัดบัความนา่เชื!อถือของบริษัทฯ  
- จัดกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ เช่น โครงการ 
“เอ็นพีเอสเปิดบ้าน” เยี!ยมชมโรงไฟฟ้าและ
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

- เผยแพร่ผลการดําเนินงานผ่านทางรายงาน
ประจําปี 

- เผยแพร่ขา่วสารผา่นเว็บไซต์บริษัทฯ 

www.DoubleApower.com 

- จดัให้มีสายดว่นนกัลงทนุ 1759 กด 9 

 

ผู้ถอืหุ้นกู้: 
- ปฏิบติัตามข้อกําหนดสทิธิ 

- มีช่องทางให้ติดตอ่สื!อสารกบัทางบริษัทฯ 

- มีการเปิด เผย ข้อมูลที! มีความ ถูก ต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และทันท่วงที   เพื!อให้
รับทราบข้อมลูอยา่งรวดเร็ว เทา่เทียมกนั 

เจ้าหนี ! - ปฏิบติัตามเงื!อนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน 

- อํานวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร 
- กําหนดนโยบายทางการเงินที!เคร่งครัด 

- เข้าพบ/ประชุมเพื!อชี "แจงทําความเข้าใจการ
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ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน 

เพื!อสร้างความเข้าใจเกี!ยวกับสถานะทาง
การเงินของบริษัทฯ 

ดําเนินงานของบริษัทฯ  

พนักงาน - พนกังานได้รับผลตอบแทนที!เป็นธรรม และ
เหมาะสม 

- พนกังานมีการพฒันาศกัยภาพและความรู้
ความสามารถอยา่งทั!วถึงและสมํ!าเสมอ 

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอ
ภาคกนั 

- องค์กรมีบรรยากาศการทํางานที!ดี เพื!อ
สร้างขวัญกําลังใจและส่งเสริมการทํางาน
เป็นทีมให้กบัพนกังาน  

- จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการที!เหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบติังานของพนกังานแตล่ะคน 

- จัดให้มีการอบรมประจําเดือน และทดสอบ
ความสามารถของพนักงาน เพื!อกระตุ้ นให้
เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่าง
ตอ่เนื!อง   
- จั ด กิ จ ก รรม ภ า ย ใ น  เ พื! อ เส ริม ส ร้า ง
บรรยากาศที!ดีในการทํางาน และสง่เสริมการ
ทํางานเป็นทีม  
- ให้ข้อมูลเกี!ยวกับองค์กรผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ อย่างทั!วถึง เช่น วารสารภายในบอร์ด 
และ E-mail ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

 

- ป้องกนัหรือลดผลกระทบที!อาจจะเกิด โดย
การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที!เป็น
มิตรกบัสิ!งแวดล้อม 

- มีการรับเรื! องร้องเรียนและรับฟังความ
คิดเห็นในเรื!องที!อาจมีผลกระทบต่อชุมชน 
เพื!อดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงาน และให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้ รับ ผ ล ก ระ ท บ ต า ม ค ว าม เห ม า ะส ม
ทนัทว่งที 

- ชุมชนสามารถนํางบประมาณจากกองทุน
พฒันาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ ในด้านตา่งๆ ได้
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- ดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทั "ง
กิจกรรมที!บริษัทฯ จัดขึ "น และกิจกรรมที!เข้า
ร่วมกับชุมชน เช่น ด้านอาชีพ การศึกษา 
สุขภาพ วัฒนธรรมเพื!อการพัฒนาชุมชน
อยา่งยั!งยืน 

 

- ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟ้า มี
ระบบดักจับฝุ่ น อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ รวมทั "งมาตรการทั "งก่อนผลิต ระหวา่ง
ผลิต และหลังผลิตที!ดูแลรักษาสิ!งแวดล้อม
เพื!อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อชุมชนอาจ
ได้รับผลกระทบ 

- สื!อสารกับกลุ่มผู้ นําชุมชนและชาวบ้าน 
เพื!อให้ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี!ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
รวมทั "ง รับ ฟั งความ คิด เห็น  และรับ เรื! อง
ร้องเรียนจากชุมชนมาปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงาน 

 - ประสานงานกบัหนว่ยงานสว่นท้องถิ!น เพื!อ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมสื!อสารและ
ผลกัดนัให้มีการนํากองทนุพฒันาไฟฟ้าไปใช้
ประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- ร่วมงานสังคมพื "นฐานและกิจกรรมของ
ชุมชน เพื!อสนบัสนนุและสร้างสมัพนัธ์ที!ดีกับ
ชุ ม ช น  
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ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน 

- จดักิจกรรมเพื!อสงัคมอย่างต่อเนื!อง ภายใต้
แนวคิด “สร้างอาชีพ  ให้การศึกษา ดูแล
สขุภาพ เพื!อชีวิตที!ดีขึ "น”  

ลูกค้า  

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 
- บ ริ ษั ท ฯ  ใ น เ ค รื อ 
ดั%บเบิ%ล เอ 

- ลูกค้าอุตสาหกรรมใน
เครือสวนอุตสาหกรรม 
304 

- สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้น
บริหารจัดการอย่างรอบคอบ การพัฒนา
คณุภาพและการให้บริหาร 

- ปฏิบัติตามสญัญา ข้อตกลง หรือเงื!อนไข
ตา่งๆ ที!มีตอ่ลกูค้าอยา่งโปร่งใส  
- รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื!อให้เกิด
ความไว้วางใจและเป็นที!ยอมรับ 

- เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า รเกี! ย ว กับ ก า ร
ดําเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อ
เหตกุารณ์และไมบิ่ดเบือนข้อเท็จจริง 

 

 

 

- กําหนดนโยบายการดําเนินงานด้านต่างๆ 
ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพในการผลิตและ
การจัดส่งกระแสไฟฟ้า การปรับปรุงพัฒนา
ระบบสายสง่ การบริหารด้านต้นทุนการผลิต 
การจัดหาเชื "อเพลิงในการผลิต และการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื!อให้สามารถ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามสญัญาซื "อ
ขาย 

- ปฏิบติัตามเงื!อนไขและข้อกําหนดในสญัญา
ซื "อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด และให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที!เกิดขึ "น เพื!อให้
เกิดความไว้วางใจและเป็นที!ยอมรับจาก
ลกูค้า 

- เข้าพบ/ประชุมเพื!อชี "แจงทําความเข้าใจการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและจุดเสี!ยงในพื "นที!
โรงงานและให้คําแนะนําที!เป็นประโยชน์ 

- สาํรวจความพึงพอใจของลกูค้าที!มีตอ่ระบบ
ไฟฟา้ประจําปี 

ภาครัฐ และหน่วยงาน
ราชการ 

- สาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบั
กิจการพลงังาน (สกพ.)  
- สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ!งแวดล้อม 

- กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

- ดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที!เกี!ยวข้อง ทั "งในด้าน
สิ!งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 
แรงงาน การจดัการด้านภาษีอากรและบญัชี 

- มุ่งมั!นสร้างความสมัพนัธ์ที!ดี โดยให้ความ
ร่วม มือกับ ห น่ วยราชการและองค์กรที!
เกี!ยวข้องในการให้ข้อมลูตา่งๆ เพื!อประโยชน์
สว่นรวมของประเทศ 

- ปลกูฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสงัคม 
จากการปฏิบัติตามกฎหม าย ระเบียบ 
ข้อ บังคับ ของบ ริษั ท ฯ ให้ เกิด ขึ "น ใน ห มู่
พนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื!อง  

- ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 
และรายงานผลการปฏิบัติต่อหน่วยงานที!
กํากบัดแูลในเรื!องนั "นๆ อยา่งเคร่งครัด 

- สื!อสารข้อมูลด้านกฎหมายที! เกี! ยวข้อง 
เพื!อให้พนกังานและผู้ปฏิบติังานได้ศึกษาหรือ
ใช้อ้างอิง เพื!อให้ไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็น
การขดัตอ่กฎหมายนั "นๆ  

- เข้าพบภาครัฐในวาระโอกาสตา่งๆ เพื!อสร้าง
ความมั!นใจว่าบริษัทฯ มีการดําเนินงาน และ
ปฏิบติัตามกฎหมายทกุประการ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน 

สื"อมวลชน 

- สื!อสว่นกลาง 

- สื!อท้องถิ!น 

- มีความสมัพนัธ์ที!ดีกบัสื!อมวลชน  
- สื!อมวลชนได้รับข้อมูลและมีความรู้ความ
เข้าใจเกี!ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  
- มีการนําเสนอข้อมลูข่าวสารที!ดีของบริษัทฯ 
อยา่งเป็นกลางและถกูต้องตามข้อเท็จจริง 

- ดําเนินการด้านสื!อมวลสมัพันธ์ โดยพบปะ
สื!อมวลชนตามวาระโอกาสต่างๆ เพื!อทํา
ความรู้จกัและสร้างสมัพนัธ์ที!ดีกบัสื!อมวลชน 

- เผยแพร่ข่าวสารความเคลื!อนไหวทางธุรกิจ 
และกิจกรรมเพื!อสงัคมต่อสื!อมวลชน เพื!อให้
เกิดการเสนอขา่วสารไปยงัสาธารณะ 

- ให้ข้อมูลที!ถูกต้อง ครบถ้วนต่อสื!อมวลชน 
เพื!อสร้างความเข้าใจและผลกัดนัให้เกิดการ
นําเสนอข่าวสารส่งเสริมภาพลกัษณ์ที!ดีของ
บริษัทฯ 

- สร้างสมดุลข่าว ในกรณีที!เกิดภาวะวิกฤต
หรือข่าวด้านลบต่อองค์กร โดยการให้ข้อมูล
ก าร ดํ า เนิ น งาน ข อ งบ ริษั ท ฯ  ที! มี ค ว า ม
น่าเชื!อถือ มี เหตุผล และหลักฐานรองรับ
เพียงพอ เพื!อให้เกิดการนําเสนอขา่วอยา่งเป็น
กลางและถกูต้อง 

ประชาชนทั"วไป - มุ่งผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอเพื!อตอบสนอง
ความต้องการใช้ไฟฟา้ของประชาชน 

  - เปิดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจและสร้าง
ภาพลกัษณ์ที!ดีตอ่ประชาชนผา่นช่องทางการ
สื!อสารตา่งๆ ที!ทั!วถึง 

- ส่งเสริมกิจกรรมที!สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการรับรู้ข้อมูลโครงการที!
ถกูต้อง 

 

- พัฒนาเสถียรภาพในการผลิต การจัดส่ง
กระแสไฟฟ้า และการบริหารงาน เพื!อรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนให้
เพียงพอ โดยผ่านการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กบั กฟผ. 
 

- เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร แก่ประชาชนผู้สนใจ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการ
สื!อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ 
รายการโทรทศัน์ และรายการวิทย ุเป็นต้น 

- จดักิจกรรมเพื!อสร้างการรับรู้และการมีสว่น
ร่วมกับประชาชนทั!วไป เช่น การประกวด
ภาพถ่าย เป็นต้น 

 

หมวดที" 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 คณะกรรมการบริษัทฯตระหนกัถึงความสําคัญเรื!องการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศที!มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา และโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทั!วไป และสารสนเทศที!สําคญัเป็นไปตามข้อกําหนด
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายตา่งๆที!เกี!ยวข้องเพื!อให้ผู้ ถือหุ้น 
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และผู้ มีสว่นได้เสียได้รับทราบข้อมลู ข่าวสาร อย่างทั!วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม  เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี นอกจากนี " บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ ( Investor Relations) เพื!อทํา
หน้าที!สื!อสารและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูที!เป็นประโยชน์ให้นกัลงทนุ ทั "งนี " ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมลูต่างๆ จากฝ่ายนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ที!โทรศพัท์หมายเลข 1759 กด 9 หรือทางอีเมล์ที! ir@npp.co.th หรือค้นหาข้อมูลบริษัทผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที! www.doubleapower.com และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.ที! www.sec.or.th 

 นอกจากนี " เพื!อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดีขึ "น ตลอดจนสร้างความสมัพันธ์ที!ดีกับนักลงทุน 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอสเปิดบ้าน” เพื!อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นกู้ เข้าเยี!ยมชมโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ รับทราบข้อมูล
เกี!ยวกบัการดําเนินธุรกิจที!ให้ความสําคญักบัสิ!งแวดล้อมและชุมชน การใช้เทคโนโลยีสะอาดแบบ CFB การสง่เสริมการ
ปลกูต้นพลงังาน ตลอดจนพบปะพดูคยุกบัผู้บริหาร อยา่งสมํ!าเสมอ 

  

หมวดที" 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื!อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั "งนี " รายละเอียด
โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที! และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และ
ค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการแสดงรายละเอียดแล้วในเอกสารส่วนที! 2 หวัข้อที! 8 โครงสร้างการจัดการ และ
หวัข้อที! 9 การกํากบัดแูลกิจการ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี"ยง 

 

นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี"ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสทิธิผลของระบบการควบคมุ
ภายในที!ฝ่ายจัดการได้จัดทําและประเมินไว้ เพื!อให้เกิดความมั!นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท เนชั!นแนล 
เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน)(NPS) และบริษัทยอ่ยเหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที!เกี!ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรัพย์สิน จากการทจุริต
เสียหาย รวมทั "งมีการจัดทําบัญชี รายงานที!ถูกต้องน่าเชื!อถือ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และระบบการควบคมุภายใน
ต า ม ม า ต รฐ าน ส า ก ล ข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission โด ย
ครอบคลมุ 5 องค์ประกอบหลกั ของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี!ยง (Risk 

Assessment) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื!อสารข้อมลู (Information and 

Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
อย่างไรก็ดีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที! มีความเป็นอิสระ รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯและทําหน้าที!ตรวจสอบประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในที!
บริษัทฯได้กําหนดไว้อย่างสมํ!าเสมอและให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื!อง
โดยมีขอบเขตงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจําปีซึ!งจดัทําขึ "นโดยพิจารณาถึงความเสี!ยงสาํคญัของแตล่ะบริษัท
ซึ!งสรุปผลการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ ดงันี "  

 

1) การควบคุมภายในองค์กร 

 บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม โดยมีการกําหนดอํานาจ หน้าที! และความรับผิดชอบ  
ตามลกัษณะงานไว้อย่างเป็นระบบและมีความชดัเจน เพื!อสนบัสนนุให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
ตามวตัถปุระสงค์ที!กําหนดไว้บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดเป้าหมายและนําดชันีชี "วดัผลการดําเนินงานมาใช้เพื!อวดัผลการ
ปฏิบติังานขององค์กร ทั "งระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล เพื!อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ รวมทั "งมีการ
สร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรให้สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เนื!อง ซึ!งเป็น
ปัจจยัที!สาํคญัตอ่ความสาํเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว 

 

2) การประเมินความเสี"ยง  
 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี!ยงตา่งๆ ทั "งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ไมว่า่จะเป็นความเสี!ยงจาก

อตัราแลกเปลี!ยน ความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี "ย ความเสี!ยงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ ความเสี!ยงจากการเกิดอบุติัเหตุ
ภายในโรงงาน เป็นต้น เพื!อให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการป้องกัน รองรับ หรือแก้ไข ผลกระทบที!อาจเกิดขึ "นจากการ
เปลี!ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที  บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี!ยง  

ให้ เป็ น ไป ต าม ลักษ ณ ะของค วาม เสี! ย งแต่ละป ระเภท อย่างเห ม าะสม  รวม ทั "ง มี ม าตรการในการติด ต าม  

ผลการปฏิบติังาน เพื!อลดผลกระทบจากความเสี!ยงที!อาจเกิดขึ "นให้อยูใ่นระดบัที!ยอมรับได้อยา่งสมํ!าเสมอ 
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3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที! และระดับการอนุมัติของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมทั "ง  

ได้กําหนดนโยบายการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร และหน้าที!และความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละหน่วยงานไว้อยา่ง
เหมาะสม โดยทางบริษัทฯ ได้สื!อสารให้บุคลากรของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางดังกล่าว  
เพื!อให้พนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ สามารถปฏิบติังานได้อย่างถูกต้อง ทั "งนี " บริษัทฯ มีการทบทวนถึงความเหมาะสม 

เพื!อให้แน่ใจได้ว่า ขอบเขต อํานาจ หน้าที! และระดบัการอนมุติัที!ทางบริษัทฯ กําหนดไว้ยงัคงสามารถควบคมุและกํากับ
ดแูลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทําให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที!อาจเกิดขึ "น พร้อมทั "งได้จดัทําคูมื่อขั "นตอนการปฏิบติังานของทกุฝ่ายเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื!อใช้อ้างอิงในการดูแล ควบคุม และติดต่อประสานงานระหว่างกัน นอกจากนี " บริษัทฯ ยังคง
ดําเนินการรักษามาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ!งมุ่งเน้นในเรื!องของการบริหารจดัการและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื!อง 
รวมถึงบริษัทฯ ได้นําระบบ ISO14001:2004 มาใช้ในการจัดการด้านสิ!งแวดล้อม เพื!อรักษาประโยชน์ให้กับสงัคมและ
ชมุชนบริเวณโดยรอบ และระบบ OHSAS #0++#:$++& และ TIS #0++#:$+## ในการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัให้กบัพนกังานและโรงงานอีกทั "งบริษัทฯยงัได้กําหนดให้มีระบบการควบคมุภายในที!เหมาะสมสาํหรับแผนกบญัชี
และการเงิน เพื!อให้สามารถรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบที!ชัดเจน ทันเวลา และเพียงพอต่อฝ่ายบริหารที!
เกี!ยวข้อง 

 

4) ระบบสารสนเทศและการสื"อสารข้อมูล 

บริษัทฯ วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการติดต่อสื!อสารกันภายในและภายนอกองค์กร  

อย่างต่อเนื!อง เพื!อเพิ!มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั "ง เพื!อทําให้การดําเนินงานของบริษัทฯ  
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อการเปลี!ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างทนัท่วงที  
รวมทั "ง เพื!อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี " บริษัทฯมีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล และ
การกําหนดแผนสาํรองฉกุเฉินที!มีประสทิธิภาพ สาํหรับปอ้งกนัในเรื!องความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณะที!มอีบุติัภยั
ร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบติังานได้ สําหรับในส่วนของข้อมูลทางด้านบญัชีนั "น บริษัทฯ มีการบันทึกบญัชีอย่าง
สมํ!าเสมอตามมาตรฐานการบญัชีที!รับรองโดยทั!วไป และมีการจดัเก็บเอกสารที!เกี!ยวข้องอย่างเป็นระบบ ซึ!งทําให้บริษัทฯ 
สามารถนําเสนอเอกสารให้แก่คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ภายในเวลาอนัเหมาะสม เพื!อให้ทกุฝ่ายมีเวลา
ศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสนิใจดําเนินการใดๆ 

ทั "งนี " บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการสื!อสารพิเศษ หรือ ช่องทางลบัเพื!อให้ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายสามารถแจ้งข้อมลูหรือ
เบาะแสเกี!ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภยัซึ!งเผยแพร่ใน website ของบริษัทฯโดย
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสโดยตรงไปยงักรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือที! CIA@npp.co.th 

 

5) ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสมํ!าเสมอ มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายบริหารเป็นประจําทกุเดือนให้ทราบถึง วตัถปุระสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีปฏิบติังาน 
ผลการประเมินระบบการควบคมุภายใน และผลการตรวจสอบ รวมทั "งประเด็นความเสี!ยงที!มีนยัสําคญัและการคว บคุม 
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ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขที!สามารถนําไปปฏิบติัได้ ที!ผู้บริหารควรทราบ เพื!อช่วยให้องค์กรสามารถ
พัฒนากระบวนการบริหารความเสี!ยง การควบคุม และการกํากับดูแล ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยิ!งขึ "น 
นอกจากนี "ในกรณีที!เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัที!อาจกระทบต่อชื!อเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลนั พร้อมรายงานข้อบกพร่องที!เป็น
สาระสําคญั แนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดงักลา่วต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื!องและทนัเวลา 

ทั "งนี " จากการประเมินระบบการควบคุมภายในที!กล่าวมาในข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที!เหมาะสมเพียงพอที!จะสามารถบริหารความเสี!ยงให้อยู่ในระดับ  

ที!จัดการได้และยอมรับได้สามารถกํากับดูแลและติดตามการบริหารงานได้อย่างต่อเนื!องมีความโปร่งใส เพื!อปกป้อง
ทรัพย์สนิและผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี " และผู้ เกี!ยวข้องทกุฝ่าย 

 

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในตั "งแต่เดือนมิถุนายน 2556 

เป็นต้นมา  
 

คณะทาํงานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 บริษัทฯ มีคณะทํางานกํากับการปฏิบัติตามข้อกําหนดฯ (Corporate Compliance Committee) ซึ!งได้รับการ
แตง่ตั "งจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประกอบด้วย 

1. นายกําพล ชยะสนุทร ประธานคณะทํางาน 

2. นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ คณะทํางาน 

3. นายประกาศิต อิฐรัตน์ คณะทํางาน 

4. นายสงิห์ เนียมมณีุ เลขานกุารคณะทํางาน 

โดยมีนายประกาศิต อิฐรัตน์ ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมาย ทําหน้าที! Corporate Compliance Officer กํากบัดแูล
การปฏิบติังานให้เป็นไปตามข้อกําหนดฯ 

 

คณะทาํงานบริหารความเสี"ยง 

 บริษัทฯ มีคณะทํางานบริหารความเสี!ยง (Risk Management Team) ซึ!งได้รับการแต่งตั "งจากกรรมการ 

ผู้จดัการใหญ่ ประกอบด้วย 

1. นายกําพล ชยะสนุทร ประธานคณะทํางาน 

2. นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ คณะทํางาน 

3. นายประกาศิต อิฐรัตน์ คณะทํางาน 

4. นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกลุ คณะทํางาน 

5. นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศกัดิ' คณะทํางาน 

6. นายสงิห์ เนียมมณีุ เลขานกุารคณะทํางาน 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจตามหลกัการของความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยมุ่งให้ความสําคญักับการ
พัฒนาพลงังานให้มั!นคงยั!งยืน ซึ!งเป็นไปตามวิสยัทัศน์ของบริษัทภายใต้แนวคิด “ปลูกพลงังาน เพื!อความยั!งยืนแห่ง
อนาคต”ควบคูไ่ปกบัการดแูลรักษาสิ!งแวดล้อม และการดแูลคณุภาพชีวิตของในชมุชนไปพร้อมๆ กนัซึ!งความรับผิดชอบตอ่
สงัคมที!บริษัทฯ ได้ดําเนินการ จึงอยูบ่นพื "นฐานที!ครอบคลมุทั "งมิติของความมั!นคงทางพลงังาน สิ!งแวดล้อม และชมุชน  
 โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมนั "นบริษัทมีความมุ่งมั!นในการดําเนินธุรกิจที!ความรับผิดชอบต่อสงัคม มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยยึดมั!นในหลักจริยธรรมนิติธรรมการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากลสิทธิมนุษยชนและ
ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 

 นอกจากนี "บริษัทฯยงัได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสิ!งแวดล้อมและชุมชนโดยการสนบัสนุนและดํารงไว้ซึ!ง
มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนกังานผู้ รับเหมาชมุชนโดยรอบและแขกผู้มาเยือนรวมทั "งดแูลรักษาความ
ยั!งยืนของสิ!งแวดล้อมโดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คณุค่าและดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนเพื!อพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนอย่างต่อเนื!องและ
ยั!งยืน 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่เป็นสาํคญั และมีนโยบายที!จะดแูลผู้ มีสว่นได้เสยีให้มีความมั!นใจใน
บริษัทฯ ทั "งผู้ ถือหุ้น พนกังานและผู้บริหาร คู่ค้า ลกูค้า คู่แข่ง เจ้าหนี " ตลอดจนสาธารณชนและสงัคม อยา่งเหมาะสม และ
เพื!อประโยชน์โดยรวมของทุกส่วน บริษัทฯ ประสงค์ที!จะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตาม
บทบาทและหน้าที!อนัจําเป็น เพื!อให้กิจการของบริษัทฯ ดําเนินไปด้วยดี มีความมั!นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที!เป็น
ธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ตลอดจนมีแผนการจดัทํารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม  เสนอตอ่คณะผู้ ชํานาญการกรม
โรงงานอตุสาหกรรมโดยบริษัทบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีโดยมีสาระสาํคญั ดงันี " 
 ผู้ ถือหุ้น:บริษัทฯ มุ่งมั!นที!จะเป็นตวัแทนที!ดีของผู้ ถือหุ้น ในการดําเนินธุรกิจเพื!อสร้างความพงึพอใจและประโยชน์
สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น ด้วยผลตอบแทนที!ดีและตอ่เนื!อง โดยตั "งมั!นอยู่บนหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที!ดี และการคํานงึถึง
การเจริญเติบโตของมลูคา่กิจการในระยะยาว รวมทั "งการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส และเชื!อถือได้ 

 พนกังาน :บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานที!เหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานเพื!อเป็นขวญัและกําลงัใจให้กบัพนกังาน รวมทั "งบริษัทฯ มี
แผนพฒันาและเสริมสร้างความรู้ และความเชี!ยวชาญให้กบัพนกังานในแต่ละสายงาน โดยให้โอกาสกบัพนกังานอย่าง
ทั!วถึง ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน และสง่เสริมให้พนกังาน
เข้าใจในจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที! 
 คูค้่า:บริษัทฯ ปฏิบติักบัคูค้่าโดยสจุริต และเป็นไปตามสญัญา ซึ!งมีเงื!อนไขเช่นเดียวกบัการค้าปกติทั!วไป เพื!อให้
เกิดความเชื!อถือซึ!งกนัและกนั รวมถึงบริษัทฯ ประสงค์ที!จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที!ยั!งยืนกบัคูค้่าให้คงไว้ตลอดไป 

 ลกูค้า:บริษัทฯ มุ่งมั!นในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าให้กับลูกค้าให้เป็นไปอย่างมีม าตรฐาน
รวมทั "งพัฒนาและรักษามาตรฐานการบริการไว้อย่างต่อเนื!อง รวมทั "งจัดให้มีช่องทางการสื!อสาร เพื!อให้ลูกค้าแจ้งข้อ
ร้องเรียนเกี!ยวกับการให้บริการ เพื!อเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลกูค้าโดยเร็ว และสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับ
ลกูค้า 
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 คูแ่ขง่:บริษัทฯ ประพฤติปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการค้าตามกรอบกติกาที!เป็นธรรม และรักษาบรรทดัฐานที!พึงปฏิบติั
ในการแขง่ขนั 

 เจ้าหนี ":บริษัทฯ ปฏิบติัตามสญัญา ข้อตกลง และเงื!อนไขที!มีต่อเจ้าหนี "อย่างเคร่งครัด รายงานข้อมูลและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี "ด้วยความซื!อสตัย์ ถกูต้องและสมํ!าเสมอ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื!อนไข
ในสญัญาได้ จะแจ้งให้เจ้าหนี "ทราบ เพื!อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี "ภายใต้
ข้อจํากดัที!มีอยู ่
 ชุมชนและสิ!งแวดล้อม:บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภยัของชุมชน คณุภาพชีวิตของประชาชน และสิ!งแวดล้อม
เป็นสําคญั รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื!อประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ!งบริษัทฯ ส่งเสริมให้
พนกังานมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ!งแวดล้อม และประชาสมัพนัธ์ให้ชุมชนได้ รับทราบข้อมลูเกี!ยวกบัการรักษา
สภาพแวดล้อม ในปัจจุบนับริษัทฯ ได้มีการทบทวนและประเมินผลกระทบต่อสิ!งแวดล้อมอย่างสมํ!าเสมอต่อเนื!องเพื!อให้
มั!นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายเกี!ยวกบัสิ!งแวดล้อมและชุมชนจะไมไ่ด้รับผลกระทบดงักลา่ว อย่างไรก็ดี หากมี
การแจ้งเหตรุ้องทกุข์เกี!ยวกบัผลกระทบของโรงงานตอ่ชุมชน บริษัทฯ จะได้เร่งดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตแุละปรับปรุง
แก้ไข และแจ้งผลการดําเนินการให้ทราบโดยเร็ว  
 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐานสิ!งแวดล้อม ISO14001 : 2004 และตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา 
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทั "งในด้านเทคโนโลยี เครื!องจักร และระบบการผลิตอย่างต่อเนื!อง เพื!อเพิ!ม
ประสทิธิภาพและคณุภาพการผลติไฟฟา้และไอนํ "าให้สงูขึ "น และได้ปฏิบติัตามมาตรฐานสากลด้านตา่งๆ รวมทั "งมาตรฐาน
การผลิตจน ได้รับมาตรฐานในด้านต่างๆ เพิ!มมากขึ "น เช่น ISO 9001TIS/OHSAS #0++# รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรม
เพื!อลดผลกระทบต่อสิ!งแวดล้อมได้สําเร็จและได้รับการรับรองเป็นอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัที! 2 ปฏิบติัการสีเขียว (Green 

Activity) Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั "งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวลัด้านพลงังานทดแทนทั "งในระดับ
อาเซียนและระดบัประเทศ 1 รางวลั ได้แก่ รางวลั ASEAN Energy Awards $+#2 จํานวน $ รางวลั จากโครงการพลงังาน
ความร้อนร่วมจากพลงังานหมนุเวียนของโรงไฟฟา้ชีวมวล และโครงการผลติก๊าซชีวภาพจากนํ "าเสียของโรงงานเอทานอล 
ใช้ทดแทนนํ "ามันเตา ส่วนรางวัลระดับประเทศได้แก่รางวัลThailand Energy Awards $+#2 จํานวน , รางวัล จาก
โครงการพลงังานความร้อนร่วมจากพลงังานหมุนเวียนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ,โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ "าเสียจาก
โรงงานผลิตเอทานอลของโรงงานเอทานอล และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนจากนํ "ามนัยางไม้ที!เป็นของเหลือใช้
ในการผลิตเยื!อกระดาษ ซึ!งรางวลัที!ได้รับทั "งหมดนั "น แสดงถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯที!ให้ความสําคญักบัการพฒันา
พลงังานที!ยั!งยืนตามวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ นั!นเอง 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in process) 

เป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมที!เกี!ยวข้องโดยตรงกบัการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน บริษัทฯ ได้คํานึงถึงสงัคมและ
สิ!งแวดล้อมในทกุกระบวนการเพื!อลดผลกระทบต่อสงัคม ชุมชนและสิ!งแวดล้อม นบัตั "งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต 
และหลงัการผลติ 

 ก่อนการผลิต ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างแหล่งพลังงานที!ปลูกได้มาเป็นเชื "อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เพื!อทดแทนการพึ!งพานํ "ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซึ!งเป็นเชื "อเพลิงฟอสซิลที!กําลงัจะหมดไปในอนาคต ตาม
แนวคิด “ปลกูพลงังาน เพื!อความยั!งยืนแหง่อนาคต” โดยคิดค้น “ต้นพลงังาน” พนัธ์ุไม้ที!ผา่นการวิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุ
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ให้เหมาะกับการนํามาเป็นเชื "อเพลิงผลิตไฟฟ้า และริเริ!มปลกู “หญ้าเนเปียร์” พืชพลงังานทางเลือกใหม่ เพื!อสามารถ
นํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ ซึ!งจะช่วยเสริมสร้างความมั!นคงทางพลงังานให้กับประเทศ และสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรที!ปลกูพืชพลงังานอีกด้วย นอกจากนี "ยงัรวมไปถึงการจดัการ การขนสง่จดัเก็บเชื "อเพลงิอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื!อ
ปอ้งกนัเรื!องฝุ่ นละอองและมลพิษที!อาจเกิดขึ "น 

 ระหว่างการผลิต ได้เลือกใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” มาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ!งเป็นเทคโนโลยีที!ได้รับการยอมรับจาก
ทั!วโลก สามารถใช้เชื "อเพลิงได้หลากหลายประเภท ทั "งถ่านหินคุณภาพดีอย่างบิทูมินัสและเชื "อเพลิงชีวมวล และช่วย
ป้องกันมลพิษที!อาจเกิดขึ "นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ นอกจากนี "ยงัมีระบบดกัจบัฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตย์ และอุปกรณ์
ตรวจวดัคุณภาพอากาศที!ระบายออกจากปากปล่องแบบต่อเนื!อง เพื!อป้องกันไม่ให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบ ต่อ
ชมุชนและสิ!งแวดล้อม 

 หลงัการผลิต มีแนวคิด “ทําของเสยี ไมใ่ห้เสยีของ” โดยการนําของเหลือที!เกิดจากกระบวนการผลติกลบัมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุและไม่รบกวนสิ!งแวดล้อม เช่น การบําบดันํ "าที!ผ่านการใช้แล้ว เพื!อนําไปใช้รดนํ "าต้นไม้ในพื "นที!สีเขียว
ของโรงงาน การนําเถ้าลอยมาใช้เป็นวตัถดิุบทดแทนในการผลติปนูซีเมนต์และเป็นสว่นผสมคอนกรีต เป็นต้น 

 

กิจกรรมเพื"อสังคม (CSR after process) 

ในส่วนความรับผิดชอบต่อสงัคมที!นอกเหนือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดักิจกรรมเพื!อ
สงัคม ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพ ให้การศึกษา ดแูลสขุภาพ เพื!อชีวิตที!ดีขึ "น” เพื!อพฒันาชุมชนที!อยู่ในพื "นที!รอบโรงไฟฟ้า
ให้มีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที!ดีขึ "น ทั "งในด้านอาชีพ การศึกษา สขุภาพ ศาสนา วฒันธรรม สิ!งแวดล้อมในชุมชน 
รวมทั "งให้ความช่วยเหลือชุมชนในยามเดือดร้อนเป็นต้นโดยในปี2556ที!ผ่านมาได้ดําเนินกิจกรรม CSR after process 

ครอบคลมุในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี " 
 

ด้านอาชีพ 

- นําเกษตรกรและผู้ สนใจ “ศึกษาดูงานการปลูกหญ้าเนเปียร์” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมาสํานกัพฒันาอาหารสตัว์ อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมาเพื!อถ่ายทอดความรู้เรื!องหญ้าเนเปียร์ซึ!ง
เป็นพืชพลงังานทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม       
จ.ฉะเชิงเทรา 

- นําเกษตรกรเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชมรมสมุนไพรบ้านหนองคล้อ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ              
จ.ปราจีนบุรี “ศึกษาดูงานอาชีพปลูกเห็ด” ณ ต.คู้ ยายหมี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อส่งเสริม
อาชีพทางเลอืกให้กบัชมุชนรอบโรงไฟฟา้ 

- สนบัสนนุเกษตรกรที!ประสบความสาํเร็จในอาชีพเกษตรกรรมในพื "นที!รอบโรงไฟฟา้เป็นวิทยากรให้ความรู้
ด้านการเกษตรแก่ชมุชนในพื "นที! อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใน “โครงการส่งเสริมเกษตรกรตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง” เพื!อพฒันาศกัยภาพและตอ่ยอดความรู้ในการประกอบอาชีพให้กบัเกษตรกรตอ่ไป 

- โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” พาเครือขา่ยเกษตรกรจาก ต.เขาหินซ้อน และ 
ต.เกาะขนนุ อ.พนมสารคาม และเกษตรกรจากต.เกาะขนนุ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
ศกึษาดงูาน ณ พิพิธภณัฑ์เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั จ.ปทมุธานี โดยเกษตรกรได้มี
โอกาสเรียนรู้การจดัการพื "นที!เกษตรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การทําเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ 
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เป็นการพฒันาองค์ความรู้ทางการเกษตรและสง่เสริมอาชีพเกษตรกรรมรอบโรงไฟฟา้ให้มีศักยภาพมาก
ยิ!งขึ "น 

- จดับรรยายความรู้และเสวนา "เทคโนโลยกีารผลิตมันสาํปะหลังให้ผลผลิตสูง"  ร่วมกบัโดยมหาวิยาลยั
เกษตรศาสตร์(บางเขน) ณ ห้องประชมุวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ให้ความรู้แก่กลุม่
เครือขา่ยเกษตรผู้ปลกูมนัสาํปะหลงัต.เขาหินซ้อน ต.เกาะขนนุ อ.พนมสารคาม และต.คู้ยายหมี อ.สนามชยั
เขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อสง่เสริมศกัยภาพเครือขา่ยเกษตรกร  เปิดมมุมองโลกทศัน์ทางการเกษตร  สามารถ
นําความรู้ที!ได้ปรับใช้ในการทําการเกษตรของตน 

 

 ด้านการศึกษา 

- กิจกรรม “พี"สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปี 4” ให้ความรู้เบื "องต้นเกี!ยวกับพลงังานไฟฟ้า ปลกูฝัง
จิตสาํนกึในการอนรัุกษ์พลงังาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คณุคา่ให้กบันกัเรียนในโรงเรียนพื "นที!
รอบโรงไฟฟ้า ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าตมู โรงเรียนบ้านหลงัถํ "าวิทยาคาร และโรงเรียนวดับุยายใบ ต.ท่าตูม  
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 

- กิจกรรม "พาน้องท่องโลกพลังงานแห่งความสุข" พานกัเรียนในพื "นที! ต.เขาหินซ้อน,ต.เกาะขนนุ อ.พนม
สารคาม และต.คู้ยายหมี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เข้าเยี!ยมชมโรงไฟฟา้เอ็นพีเอส จ.ปราจีนบรีุ เพื!อให้
เยาวชนมีความรู้ทางด้านพลงังานและปลกูฝังการใช้ไฟฟา้อยา่งรู้คณุคา่ 

- กิจกรรม “วัยใสใส่ใจรักษ์สิ"งแวดล้อม ปี 2”เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยให้ความรู้และ
ปลกูจิตสํานึกในการอนรัุกษ์สิ!งแวดล้อมให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนพื "นที!รอบโรงไฟฟ้า อ.พนมสารคามและ     
อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา   

- โครงการ “ผักสวนครัว รั!วกินได้” ให้ความรู้เกี!ยวกบัการปลกูผกัสวนครัวประเภทตา่งๆ แก่นกัเรียนโรงเรียน
บ้านปราสาท ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยการลงมือเพาะปลกูจริงภายในโรงเรียน เพื!อ
นํามาประกอบอาหารกลางวนัและสง่เสริมองค์ความรู้ทางการเกษตรให้กบัเยาวชน 

- โครงการ “ไฟฟ้าสัญจร”โดยพนักงานของบริษัทฯร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี!ยวกับไฟฟ้าและ
พลงังาน รวมทั "งการใช้ไฟฟา้อยา่งถกูวธีิและรู้คณุคา่ให้กบันกัเรียนในโรงเรียน พื "นที!รอบโรงไฟฟา้ในต.ทา่ตมู 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  

- โครงการ “ห้องสมุดเพื"อน้อง ครั!งที"  2”  ปรับปรุงห้องสมดุและสนบัสนุนหนงัสือให้กบัโรงเรียนบ้านหนอง
เหียง  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมส่งเสริมความรู้เรื!องการแยกประเภทหมวดหมู่
หนงัสอื เพื!อปลกูฝังให้เยาวชนมีนิสยัรักการอา่น    

- โครงการ "สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ" มอบทนุสนบัสนนุโครงการฯ แก่โรงเรียนวดัแหลมเขาจนัทร์ 
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อสนบัสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาองักฤษจากเจ้าของ
ภาษาโดยตรง  

- กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความ ในหัว ข้อ  “กินอยู่ รู้คิด  เป็นมิตรกับ

สิ"งแวดล้อม” ณ โรงเรียนบ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ เพื!อปลกูฝังค่านิยมที!ดี
ในการอนรัุกษ์สิ!งแวดล้อมให้กบัเยาวชน 
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- กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2557"  จดัการประกวดผลงานด้านวิชาการ ภายใต้หวัข้อ "เด็กไทย 
ก้าวไกลในอาเซียน"  ในระดบัชั "นอนบุาลและประถมศกึษาในโรงเรียนในพื "นที!ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ         
จ.ปราจีนบรีุ และสญัจรจดักิจกรรมสนัทนาการ มอบอปุกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนในพื "นที! ต.เขาหินซ้อน 
ต.เกาะขนนุ อ.พนมสารคาม และต.คู้ยายหมี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนในชมุชนรอบพื "นที!โรงไฟฟา้ 

- ร่วมสนบัสนนุ"ผ้าป่าสามัคคีเพื"อการศึกษา ประจาํปี 2557” ณ โรงเรียนบ้านคลองร่วม  ต.ลาดตะเคียน 
อ.กบินทร์บรีุจ.ปราจีนบรีุ  เพื!อซอ่มแซมและปรับปรุงห้องนํ "าของโรงเรียน 

- กิจกรรม “เยี"ยมชมโรงไฟฟ้าเอน็พีเอส โรงไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้”โดยมีคณะนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัเข้าเยี!ยมชมโรงไฟฟา้
จากพลงังานปลกูได้  ซึ!งใช้พืชพลงังานมาเป็นเชื "อเพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรที!ปลกูพืชพลงังาน ลดการพึ!งพานํ "ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซึ!งเป็นเชื "อเพลงิฟอสซิลที!กําลงัจะหมดไป
ในอนาคต และช่วยเสริมสร้างความมั!นคงทางพลงังานให้กบัประเทศ  

 

ด้านสุขภาพ 

- กิจกรรม “หน่วยแพทย์สัญจร ประจําปี %##&” จดัให้มีการตรวจสขุภาพประชาชนใน ต.ท่าตมู อ.ศรีมหา
โพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื!อส่งเสริมสขุภาพคนในชุมชนให้
แข็งแรง  

- กิจกรรม “งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกําลังกายด้วยจักรยานเพื"อคนไทยไร้พุง” สนบัสนนุ
อาหารและนํ "าดื!มสําหรับจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนวดัลํามหาชัย (รัฐอนุสรณ์)  และชุมชนบ้านลํามหาชัย     
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

- สนบัสนนุการจดัการแข่งขนักีฬาชุมชน ได้แก่ “ฟุตบอลป่าอีแทนคัพ ครั!งที"  14” ต.คู้ยายหมี อ.สนามชยั
เขต จ.ฉะเชิงเทรา “เขาหินซ้อนโอเพ่นคัพ 2”  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  "คลอง

ร่วมคัพ  ประจําปี %##&” ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  และ“ศิษย์เก่าวังขอนคัพ  ครั!ง

ที" 18”  โรงเรียนวงัขอน ต.กรอกสมบรูณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 

- โครงการ “โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปี 2” ร่วมกบัโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมประเมินพฒันาเด็ก
ตามช่วงอายแุรกเกิดถึง 5ปี พร้อมให้ความรู้การสง่เสริมพฒันาการตามช่วงวยัแก่ผู้ปกครองที!พาบตุรหลาน
มารับวคัซีน 

- มอบงบประมาณสนับสนุน “โครงการดวงตาสดใสหัวใจเบิกบาน ”(Open eye smile heart) ณ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการรักษาประชาชนที!ป่วย
เป็นโรคต้อเนื "อและต้อกระจกในพื "นที!รอบโรงไฟฟา้ 

 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

- โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง  “พาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจําปี 2557” ร่วมกับ
สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมั!นคงของมนษุย์ จ.ปราจีนบรีุ และองค์การบริหารสว่นตําบลลาดตะเคียน 
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จดัโครงการฯ ขึ "น ณ วดัคลองร่วมพฒันา ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื!อปลกูฝังจริยธรรม
และวฒันธรรมไทยให้กบัเยาวชน  

- โครงการ “ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจาํปี 2557” ในพื "นที! อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชยัเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา และในพื "นที!ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบรีุ 

- สนบัสนนุงบประมาณ “สร้างศาลาธรรมสังเวช และซุ้มประตพูระอุโบสถ” วดับยุายใบ รวมทั "งสนบัสนนุ
งบประมาณ ”สร้างศาลาการเปรียญ” วดัหลงัถํ "า ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ เพื!อใช้ประโยชน์ใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตอ่ไป 

- กิจกรรม "ชาวโรงไฟฟ้าอิ"มใจร่วมทาํบุญ" โดยการเลี "ยงภตัตาหารเพลและถวายสงัฆทานแดพ่ระภิกษุสงฆ์ 
ณ วดัดอนทา่นา อ.สนามชยัเขต และ วดัลาํมหาชยั อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

- กิจกรรม “ทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจําปี 2557” เพื!อบรูณปฏิสงัขรณ์วดับางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.
สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

- ร่วมสนบัสนนุงบประมาณ “พิธีเททองหล่อพระใหญ่” ณ พทุธวนอทุยานแหง่แรกใน จ.ปราจีนบรีุ ที!จะเป็น
ศนูย์รวมทางพระพทุธศาสนาและสถานที!ทอ่งเที!ยวที!สาํคญัของจงัหวดัปราจีนบรีุตอ่ไป 

- กิจกรรม “มอบหนังสือถวายเป็นธรรมทานเนื"องในวันมาฆบูชา” สาํหรับวดัและโรงเรียนในพื "นที! อ.ศรี
มหาโพธิ และ อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 

- ร่วมสบืสานประเพณีไทย งาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื"องในวนัสงกรานต์ ประจาํปี %##&"  อ.ศรีมหา
โพธิ จ.ปราจีนบรีุ และรณรงค์ความปลอดภยัของประชาชน ในช่วงเทศกาล โดยให้การสนบัสนนุ "จุดตรวจ/

จุดสกดัเนื"องใน & วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาํปี %##&" ในพื "นที! อ.กบินทร์บรีุ             
จ.ปราจีนบรีุ 

- สง่เสริมทอ่งเที!ยวไทย“งานสืบสานวัฒนธรรมครอบครัวตามรอยเส้นทางมรดกโลกเขาใหญ่ – 

ปราจีนบุรี” ร่วมกบัจงัหวดัปราจีนบรีุ และการทอ่งเที!ยวแหง่ประเทศไทย เพื!อรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื!อรักษาสิ!งแวดล้อม มีกิจกรรมร่วมกนัภายในครอบครัว และสง่เสริมสขุภาพที!ดี 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ"งแวดล้อม 

- กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร” ร่วมกบักระทรวงพลงังาน สถาบนั
สิ!งแวดล้อมไทย และสมาคมช่างภาพสื!อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีผู้สนใจที!เป็นช่างภาพและประชาชน
ทั!วไปสง่ภาพถ่ายเข้าประกวด และได้ผา่นการตดัสนิจากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในวงการถ่ายภาพและ
ด้านครีเอทีฟ ให้ได้รับเงินรางวลัและโลป่ระกาศเกียรติคณุ ตามแนวคิด “ปลูกพลังงาน เพื"อความยั"งยืน

แห่งอนาคต” โดยใช้ศกัยภาพทางด้านเกษตรกรรมของไทย มาพฒันาพืชพลงังานเพื!อนํามาเป็นเชื "อเพลิง
ผลิตกระแสไฟฟ้า ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และมีเชื "อเพลิงหมุนเวียนใช้ ไม่มีวนัหมด ส่งผลดีต่อ
สิ!งแวดล้อม  

- สนบัสนนุพนัธ์ุกุ้ งในโครงการ “ปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ !าเนื"องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว” เพื!อเพิ!มผลผลติสตัว์นํ "าคืนสูแ่มนํ่ "าปราจีนบรีุ ภายหลงัจากประสบปัญหาอทุกภยัในพื "นที! 
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- โครงการ “ปลูกป่าเชิงนิเวศน์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พาเยาวชนในพื "นที!รอบโรงไฟฟา้เข้า
ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชน เพื!อส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงความสําคญัของป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- โครงการ “ปลูกต้นไม้รอบบ้าน” เนื!องในวนัสิ!งแวดล้อมโลก ได้คดัเลือกพนัธ์ุไม้และสง่เสริมให้เกษตรกรใน
พื "นที! ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นําไปปลกูเพื!อช่วยอนรัุกษ์ทรัพยากรดินและนํ "าในชมุชน 

- กิจกรรม “เทิดพระเกียรติเนื"องในวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2557” ร่วมกบัชุมชนปรับภมิูทศัน์และปลกู
ต้นไม้ในพื "นที! หมู่ 7 บ้านปราสาท ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ และพื "นที!รอบโรงไฟฟ้าเพื!อให้
ชมุชนมีความสะอาดและนา่อยูอ่าศยั 

- กิจกรรม “ปล่อยพันธ์ุปลา คืนธรรมชาติสู่สายนํ !า” ในแหลง่นํ "าสาธารณะชมุชน ม.2  ต.เขาหินซ้อน  
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อฟื"นฟูและอนุรักษ์สิ!งแวดล้อม เพิ!มความหลากหลายของพันธ์ุปลาใน
แหลง่นํ "า และปลกูจิตสาํนกึให้เยาวชนและคนในชมุชนร่วมกนัอนรัุกษ์สิ!งแวดล้อมอยา่งยั!งยืน  
 

ด้านจิตอาสาและช่วยเหลือชุมชน 

- “จัดหานํ !าสะอาด” บริการให้กับชุมชนในพื "นที!บ้านแหลมเขาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม            
จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้ติดตั "งถังนํ "าขนาด 5,000 ลิตร จํานวน 3 ถังและบริการขนส่งนํ "าประปา เพื!อช่วย
แก้ปัญหาภาวะการขาดแคลนนํ "าในช่วงหน้าแล้งให้กบัชมุชนโดยรอบโรงไฟฟา้ 

- สนบัสนนุงบประมาณแก่ ”กองทุนสวัสดิการชุมชน” ต.คู้ยายหมีอ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อพฒันา
สวสัดิการและคณุภาพชีวิตที!ดีของประชาชนในชมุชน  

- กิจกรรม "พี"เลี !ยงน้องวนัเกิด ประจาํปี 2557" ได้ดําเนินการอยา่งตอ่เนื!องติดตอ่กนัมาทกุปี โดยพนกังาน
ของบริษัทฯ ที!มวีนัเกิดในเดือนที!จดักิจกรรมอาสาเข้าร่วมจดักิจกรรมสนัทนาการ สร้างความสนกุสนานและ
เลี "ยงอาหารกลางวนัให้กบันกัเรียนในโรงเรียน เขตพื "นที!ใกล้เคียงรอบโรงไฟฟา้ ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ       
จ.ปราจีนบรีุ และพื "นที! ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

- การจดัรายการ "วิทยุเสียงตามสายโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอสเพื"อชุมชน ปี 4" ณ หอกระจายขา่ว ม.2 บ้านบุ
ยายใบ ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุเพื!อรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ แจ้งข้อมลูขา่วสารในการประหยดั
และอนรัุกษ์พลงังานแก่ประชาชนในชมุชน  

- “สนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมยกนํ !าหนักคนพิการ” จ.ปราจีนบรีุเพื!อสง่เสริมและให้กําลงัใจกบั
นกักีฬาคนพิการที!มคีวามตั "งใจจริงในการฝึกซ้อมได้เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาระดบัชาติตอ่ไป 

- กิจกรรม “สานเสวนา "CSR-DIW โครงการโรงงานสีเขียว มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ"งแวดล้อมและความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั"งยนื"  ณ โรงเรียนบยุายใบ ม.4 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  โดยมีที!
ปรึกษาจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมผู้แทนชมุชนและผู้แทนบริษัทฯแลกเปลี!ยนความคิดเห็นถึงปัญหาข้อ
กงัวลของชมุชน และนําข้อมลูที!ได้ไปจดักิจกรรมเพื!อประโยชน์ในชมุชนตอ่ไป  

- โครงการ "CSR เอ็นพีเอสรักษ์พลังงานสร้างสุขให้ชุมชน ประจาํปี 2557"  ร่วมกบัผู้ นําชมุชนและอสม.
ม.4 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ ตรวจสขุภาพสาํหรับผู้สงูอายผุู้ ด้อยโอกาส คนพิการและมอบชดุยา
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สามญัประจําบ้านรวมทั "งมีเจ้าหน้าที!ผู้ เชี!ยวชาญแนะนําความรู้เรื!องไฟฟา้และพลงังาน ตรวจซอ่ม
เครื!องใช้ไฟฟา้ภายในบ้านและมอบอปุกรณ์ไฟฟา้ที!จําเป็นเพื!อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของชมุชน 

- ร่วมสนบัสนนุการจดั “งานกาชาดจังหวดัปราจีนบุรีและงานกาชาดจังหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 

2557” โดยการสนบัสนนุรางวลัสาํหรับการจดัหารายได้ในงาน เพื!อนําไปใช้ประโยชน์คืนสูส่าธารณชนตอ่ไป 

- กิจกรรม “ร่วมคิด ร่วมใจ เพื"อการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” โดยจดัให้สมาชิกเครือขา่ยภาค
ประชาชนด้านการมีสว่นร่วม โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อน 600 เมกะวตัต์ ฉะเชิงเทรา ร่วม
แลกเปลี!ยนความคิดเห็นเพื!อพฒันาชมุชนรอบโรงไฟฟา้ในประเด็นตา่งๆ โดยให้ความสาํคญัในเรื!องแนว
ทางการพฒันาการมีสว่นร่วมของประชาชน และการสง่เสริมศกัยภาพของประชาชน นบัเป็นโอกาสที!ดีที!ทํา
ให้ประชาชนในพื "นที!มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนอยา่งเป็นรูปธรรม และเสนอมมุมองอนัเป็นประโยชน์ตอ่
การพฒันาพลงังานของประเทศให้มั!นคงยั!งยืน 

 

การป้องกันการมีส่วนเกี"ยวข้องกับการคอร์รัปชั"น 

ปัจจุบนัแม้บริษัทฯ จะยงัไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ ได้สง่เสริม
และสนบัสนนุการปฏิบติัตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีสาํหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2549ตามหลกัเกณฑ์ที!ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ซึ!งในด้านการป้องกนัการมีส่วน
เกี!ยวข้องกบัการคอร์รัปชั!น บริษัทฯ มีแนวทางเปิดเผยข้อมูลเพื!อความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที!ดี ในหวัข้อที! 9บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที!รวดเร็ว เป็นธรรม โดย
มุ่งหวงัว่าพนกังานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที!ดีและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ ด้วยการสอบถามกรณีมีข้อสงสยัหรือข้องใจเกี!ยวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ หรือร้องเรียนเมื!อพบพฤติกรรมที!ไม่
เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือสอบถามข้อข้องใจ ได้ที! สํานกัเลขานกุารบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่าย
บริหารทรัพยากรบคุคล หรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง ทั "งนี "จะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส ่ให้ความ
เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีระยะเวลาสอบสวนอยา่งเหมาะสม 
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รายการระหว่างกัน 

 

รายการระหว่างกัน 

 กลุม่บริษัทฯ มีการทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทที!เกี!ยวข้องหรือบคุคลที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที!มี
นยัสําคญัที!เกิดขึ "นในปี 2556 และปี 2557 ที!ผ่านมา โดยได้แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือสิ "นสดุ ณ วนัที! 31 

ธนัวาคม 2556 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2557 ในงบการเงินสาํหรับงวดบญัชีสิ "นสดุ ณ วนัดงักลา่ว สําหรับบคุคลหรือกิจการ
ที!เกี!ยวข้องกันนั "น ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที!มีความเกี!ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้น
ร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกนั หรือมีผู้ มี อํานาจควบคุมร่วมกนัโดยบคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกันที!กลุ่ม
บริษัทฯ เข้าทํารายการนั "น ไมมี่กรรมการหรือผู้บริหารถือหุ้นโดยตรงในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมเกินกวา่ร้อยละ10 

 ทั "งนี " กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกนัที!เป็นการดําเนินการตามธุรกิจปกติและมีเงื!อนไข
ทางการค้าทั!วไป โดยใช้ราคาที!สามารถอ้างอิงได้กับราคายุติธรรมหรือราคาตลาด เสมือนการเข้าทํารายการกับ
บคุคลภายนอก และในกรณีที!รายการระหวา่งกนัเกี!ยวข้องกบัหลกัเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัอื!นใด กลุม่บริษัทฯ จะ
ดําเนินการตามขั "นตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื!อให้มั!นใจได้ว่าการเข้าทํารายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เช่น การจัดให้มีความเห็นของที!ปรึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจาก
ภายนอก การขออนมุติัจากที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที!ประชุมผู้ ถือหุ้นในการเข้าทํารายการดงักลา่วแล้วแต่กรณี 
เป็นต้น โดยบุคคลที!มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติเพื!อเข้าทํารายการดังกล่าว ซึ!งในส่วนนี "กลุ่มบริษัทฯ ได้
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัโดยครบถ้วนตามสาระสาํคญัตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน กลต. แล้ว 

 

มาตรการในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันที!เกิดขึ "นของกลุ่มบริษัทฯเป็นรายการที!จําเป็นและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทฯโดยกลุ่ม
บริษัทฯมีขั "นตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่บริษัทฯและเงื!อนไขการค้า
ทั!วไปทั "งนี "ก่อนที!จะทํารายการคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจําเป็นและเหมาะสมในการเข้าทํารายการรวมถึง
ความเหมาะสมของราคาและเงื!อนไขของรายการโดยให้มีเงื!อนไขเป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติโดยกรรมการที!
มีสว่นได้เสยี (ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม) จะไมมี่สทิธิเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื!ออนมุติัการเข้าทํารายการใน
กรณีที!คณะกรรมบริษัทไมมี่ความเชี!ยวชาญในรายการระหวา่งกนันั "นๆกลุม่บริษัทฯจะจดัให้ผู้ เชี!ยวชาญอิสระจากภายนอก
อาทิเช่นผู้ประเมินราคาอิสระที!ปรึกษาทางกฎหมายหรือที!ปรึกษาทางการเงินเป็นต้นให้เข้ามาเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี!ยวกบั
รายการระหว่างกันที!อาจจะเกิดขึ "นพร้อมจดัทํารายงานเพื!อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายงานที!เกี!ยวข้องตอ่ไป 

 

นโยบายการกาํหนดราคาระหว่างกันและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

กลุม่บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาระหวา่งกนัให้เป็นไปตามเงื!อนไขที!เป็นปกติธุรกิจมีความโปร่งใสซึ!งการ
คิดอตัราผลตอบแทนรายการระหว่างกนัจะเป็นไปตามราคาตลาดราคาประเมินหรือราคาที!ตกลงกนัตามสญัญาระหว่าง
กลุม่บริษัทฯ กบักิจการที!เกี!ยวข้องกนั ในกรณีไม่มีราคาตลาดรองรับทั "งนี "กลุม่บริษัทฯมีแนวโน้มในการทํารายการระหว่าง
กนัในอนาคตตามความจําเป็นและความสมเหตสุมผลสําหรับการดําเนินธุรกิจปกติโดยการดําเนินการดงักลา่วจะเป็นไป
ตามเงื!อนไขอนัเป็นปกติธุรกิจโดยจะถือปฏิบติัตามนโยบายการกําหนดราคาระหวา่งกนัที!มีอยูใ่นปัจจบุนั 



   

 

114 

 

รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตั "งขึ "น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื!อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) 

แบบกังหันไอนํ "า ตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้า และธุรกิจอื!นที!เกี!ยวข้องเพื!อสนบัสนนุการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึ!งอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที!ดําเนินการผลิตแล้ว จํานวนรวมทั "งสิ "น 9 โรง และ
โรงไฟฟ้ากังหันไอนํ "ากําลงัการผลิตขนาด 9.90 เมกะวตัต์ จํานวน 1 โรง โดยโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของกลุ่ม
บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 503.05 เมกะวตัต์ และกําลงัผลิตไอนํ "ารวม #,#0+.++ ตนัต่อชั!วโมง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
PP7 และ PP8 ซึ!งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โรงไฟฟ้า PP2 ซึ!งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP2 

โรงไฟฟ้า PP3 และ PP4 ซึ!งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP3 โรงไฟฟ้า PP5 และ PP- ซึ!งอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของ NPP5 และโรงไฟฟ้า PP11 ซึ!งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP11 และสําหรับโรงไฟฟ้า PP5A ที!
ดําเนินการโดย NPP5A ซึ!งขณะนี "ดําเนินการผลิตในส่วนของไอนํ "าเท่านั "น โดยประมาณต้นปี 2558 NPP5A จะเริ!ม
ดําเนินการทดสอบเครื!องจกัรในสว่นการผลิตกระแสไฟฟา้กําลงัการผลติขนาด 98.00 เมกะวตัต์ และ NPS PP9 คาดวา่จะ
ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟา้PP9 กําลงัการผลติขนาด 125.00 เมกะวตัต์ได้แล้วเสร็จในปี 2558 

ในปี 2557 ที!ผา่นมามีรายได้รวม 15,481.78 ล้านบาท เพิ!มขึ "นจากปี2556 ซึ!งมีจํานวน 13,388.40 ล้านบาท ใน
อตัราร้อยละ 15.64  และมีกาไรสุทธิจํานวน 1,758.65  ล้านบาท หรือเพิ!มขึ "นจํานวน 188.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
12.04 จากปี 2556 ในภาพรวมกลุม่บริษัทฯ มีแนวโนมการเติบโตเพิ!มขึ "นอยา่งตอเนื!อง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ!มขึ "น
ของรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "ารายได้จากการขายเอทานอล รายได้จากการขายแป้งมนัสําปะหลงั รวมถึง
รายได้ค่าบริการและราคาขายปรับเพิ!มขึ "นตามอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) ทั "งนี " อตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) จะ
ปรับขึ "นหรือลดลงทกุๆ 4 เดือนซึ!งในเดือนมิถนุายน 2555 มีการปรับเพิ!มจาก 0 สตางค์ต่อหน่วยเป็น 30 สตางค์ต่อหน่วย 
ในเดือนกนัยายน 2555 ปรับเพิ!มขึ "นเป็น 48 สตางค์ต่อหน่วย ในเดือนมกราคม ปี 2556 ปรับเพิ!มขึ "นเป็น 52 สตางค์ต่อ
หนว่ยในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 ปรับลดลงเป็น 47 สตางค์ตอ่หนว่ยในเดือนกนัยายน 2556 ปรับเพิ!มขึ "นเป็น 54 สตางค์
ตอ่หนว่ยในเดือนมกราคม 2557 ปรับเพิ!มเป็น 59 สตางค์ต่อหนว่ยในเดือนมิถนุายน 2557 ปรับเพิ!มขึ "นเป็น 69.00 สตางค์
ตอ่หนว่ย และยงัคงที!ที! 69.00 สตางค์ตอ่หนว่ยในเดือนธันวาคม2557 จึงทําให้ราคาขายไฟฟ้าในกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม
ปรับตวัสงูขึ "นประกอบกบัการเพิ!มขึ "นของราคาก๊าซธรรมชาติที!ปรับตวัสงูขึ "นในปี 2557 จากค่าเฉลี!ยปี 2556 อยูที่! 318.12 

บาทตอ่ลติร เป็น 325.16 บาทตอ่ลติร และราคานํ "ามนัเตาที!ปรับตวัสงูขึ "นในปี 2557 จากคา่เฉลี!ยปี 2556 อยูที่! 21.99 บาท
ตอ่ เป็น 24.27 บาทตอ่ลติร ซึ!งเป็นตวัแปรในสตูรการคํานวณอตัราคา่ไฟฟา้ที!ได้รับจากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) สง่ผลให้ราคาขายไฟฟา้ตอ่หนว่ยเพิ!มสงูขึ "น 

นอกจากนี " กลุม่บริษัทฯ มีการขยายการลงทนุที!สนบัสนนุการเพิ!มขึ "นของรายได้ ทั "งจากธุรกิจผลิตและจําหนา่ยไอ
นํ "า ธุรกิจจําหน่ายนํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอตุสาหกรรม ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจให้บริการขนสง่ทางทะเล ธุรกิจด้านวิจัย
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และพฒันา และธุรกิจสง่เสริมการปลกูต้นพลงังาน เป็นต้นทั "งนี "ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ตาม
รายละเอียดได้ ดงัตอ่ไปนี " 
รายได้ 

รายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "าเป็นหลกั นอกจากนั "นมีรายได้
จากการขายนํ "ามนัรําข้าว รายได้จากการขายเอทานอลรายได้จาการขายแป้งมนัสําปะหลงั และรายได้ค่าบริการได้แก่ 
รายได้จากการทําวิจยัและพฒันา รายได้จากการให้บริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล และรายได้จากการให้เช่าเรือขน
สินค้าซึ!งเป็นธุรกิจที!เกี!ยวเนื!องภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 25567 และปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 
15,481.78 ล้านบาท และ 13,388.40 ล้านบาท ตามลําดบั  และเมื!อเทียบปี 2557 กบัปี 2556 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวม
เพิ!มขึ "นจํานวน 2,093.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.64 เนื!องมาจากมีรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอนํ "า และนํ "า เอทานอล 
และรายได้คา่บริการขนสง่เพิ!มมากขึ "น 

สว่นรายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบ่งตามลกู กลุม่บริษัทฯ มีกลุม่ลกูค้าหลกัแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กฟผ. AA 
กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมและ ลกูค้าอื!น โดยกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมประกอบด้วย บริษัทจากภายนอกและบริษัทที!เกี!ยวโยง
กัน ซึ!งตั "งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรีและเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนลูกค้าอื!น 
ประกอบด้วย ลกูค้าที!อยู่นอกเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรีและเขตอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ!ง
สะท้อนให้เห็นได้วา่ กลุม่บริษัทฯ มีการกระจายรายได้ โดยไมพ่ึ!งพิงลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึ!งเพียงกลุม่เดียว 

 

ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายและบริการของกลุม่บริษัทฯ ประกอบไปด้วย ต้นทนุขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "า ต้นทนุขายนํ "ามนัรําข้าว
ดิบและรําสกดั ต้นทนุคา่บริการ ต้นทนุขายเอทานอลและต้นทนุขายแปง้มนัสาํปะหลงั ซึ!งต้นทนุขายไฟฟา้ ไอนํ "าและนํ "าใน
ปี 2557 เป็นต้นทนุที!มีสดัสว่นสงูที!สดุประมาณร้อยละ 77.48 เมื!อเทียบกบัต้นทนุอื!นๆ โดยต้นทนุขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "า 
มีส่วนประกอบหลกัได้แก่ ต้นทุนค่าเชื "อเพลิง ค่าบริการซ่อมบํารุง และค่าบริการขนถ่ายสินค้าหรือวตัถุดิบ ในส่วนของ
ต้นทุนขายนํ "ามนัรําข้าวมีสว่นประกอบหลกั คือ ต้นทุนวตัถดิุบนํ "ามนัรําข้าวดิบและรําข้าวขาว สําหรับต้นทุนค่าบริการมี
สว่นประกอบหลกัเป็นค่าแรง และต้นทนุขายเอทานอล มีสว่นประกอบหลกัเป็นต้นทนุวตัถดิุบเช่น มนัเส้น แป้งหมาด แป้ง
แห้ง เป็นต้นโดยมีรายละเอียดโครงสร้างต้นทนุ 

ในปี 2557 และปี 2556 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการ จํานวน11,462.74 ล้านบาท และ 9,836.88 โดย
ต้นทุนขายและบริการในปี 2557 เพิ!มขึ "นจากปี 2556  จํานวน 1,625.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.53 โดยการ
เพิ!มขึ "นของต้นทนุดงักลา่ว มีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุจากการขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "า เอทานอล แปง้มนัสําปะหลงั และ
บริการจากปริมาณขายที!ทําให้รายได้เพิ!มขึ "น  

 

กาํไรขั !นต้น 

จากรายได้และต้นทนุขายและบริการของกลุม่บริษัทฯ ดงักลา่วข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลุม่บริษัทฯ มีกําไรขั "นต้น
ในปี 2557 และปี 2556 จํานวน 4,019.03 ล้านบาท และ 3,551.52 ล้าน ตามลําดบั โดยกําไรขั "นต้นในปี 2557 เพิ!มขึ "น
จํานวน 467.51ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตของกําไรขั "นต้นร้อยละ13.16 เมื!อเทียบกับปี 2556 ซึ!งอตัราการเติบโต
ดงักลา่วเป็นผลมาจากรายได้ที!เพิ!มขึ "นจากการขายไฟฟา้ ไอนํ "าและนํ "า และรายได้จากการขายเอทานอลที!เพิ!มสงูขึ "น  
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัทฯ มาจากค่าใช้จ่ายในการขายแป้งมนัสําปะหลงัเป็นหลกั โดยในปี 2557 

และ ปี 2556 มีจํานวน 21.86 ล้านบาท และ 32.17 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี 2556 

จํานวน 10.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 32.07 อนัมีสาเหตหุลกัมาจากการบริหารจดัการที!ดีขึ "น  
คา่ใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินเดือนพนกังาน ค่าเบี "ยประกนัภยั ค่า

สาธารณูปโภค ค่าที!ปรึกษากฎหมาย ค่าผู้สอบบญัชี ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพื!อการประมลูโครงการโรงไฟฟ้าในปี
2557 และปี 2556  กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน1,021.79 ล้านบาท และ 883.39ล้านบาท ตามลําดบั 
โดยในปี 2557 เทียบกับปี 2556 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ!มขึ "นจํานวน 138.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ!มขึ "นที!ร้อยละ 
15.67 ซึ!งมีสาเหตหุลกัมาจากมีคา่ใช้จ่ายตดัจําหนา่ยทรัพย์สินจากที!มีการปรับปรุงหม้อต้มไอนํ "าของ NPP5 ใหม ่ 
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2557 ณ วนัที! 31 ธันวาคม2556 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทั "งสิ "น 32,431.66 ล้านบาท 
28,337.14 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ!มขึ "นจากสิ "นปี 2556 จํานวน 4,094.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.45 โดยมีสาม
เหตหุลกัมาจาก 

รายการ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 เพิ"ม(ลด) ร้อยละ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 3,621.29 4,277.82 656.53 18.13 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 24,715.85 28,153.84 3,437.98 13.91 

สินทรัพย์รวม 28,337.14 32,431.66 4,094.52 14.45 

 

 1) สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ!มขึ "นจํานวน 656.53ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.13โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
เพิ!มขึ "นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที!มีข้อจํากดัในการเบิกใช้ และลกูหนี "การค้าและลกูหนี "อื!น
ตามการเติบโตของยอดขายไฟฟา้ ไอนํ "า เอทานอล และคา่บริการ 

 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ!มขึ "น 3,437.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.91โดยมีสาเหตหุลกัมาจากงาน
ก่อสร้างโรงไฟฟา้ NPS PP9, NPP5A และ E85 ที!เพิ!มขึ "น 

 

หนี !สิน 

ณ วันที! 31 ธันวาคม2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี "สินรวมทั "งสิ "น 21,587.75ล้านบาท เพิ!มขึ "นสิ "ปี 2556 จํานวน 
2,700.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.30 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

รายการ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 เพิ"ม(ลด) ร้อยละ 

หนี "สนิหมนุเวียน 11,660.92 7,400.88 (4,260.04) (36.53) 

หนี "สนิไมห่มนุเวียน 7,226.15 14,186.87 6,960.71 96.33 

หนี !สินรวม 18,887.07 21,587.75 2,700.67 14.30 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 1) หนี "สินหมนุเวียนมีลดลงจํานวน 4,260.04ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.53 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ลดลงของตั5วสญัญาแลกเงิน เงินรับลว่งหน้าคา่ซื "อสนิค้าและบริการจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั เงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจการ
ที!เกี!ยวข้องกนั และเงินกู้ ยืมระยะสั "นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนัและสว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที!กําหนดชําระภายในหนึ!งปี 

 2) หนี "สนิไมห่มนุเวียนเพิ!มขึ "นจํานวน 6,960.71ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.33 ซึ!งมีสาเหตหุลกัมาจากการ
เพิ!มขึ "นของเงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี เจ้าหนี "เช่าซื "อและหนี "สนิตามสญัญาเช่าการเงิน-

สทุธิจากสว่นที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี และหุ้นกู้ ระยะยาวสกลุเงินบาท-สทุธิจากสว่นที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี 

ทั "งนี " รายละเอียดของหนี "สนิที!มีสาระสาํคญัตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม2557 ดงันี " 
 

หนี !สินที"มีสาระสาํคัญ 
จาํนวนเงนิ อัตราดอกเบี !ย 

หลักประกัน ครบกาํหนด 
(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

เงินเบิกเกินบญัชี 23.96 MOR มี ภายใน # ปี 

เงินกู้ ยืมระยะสั "นจากสถาบนัการเงิน 
    

 -  ตั5วสญัญาใช้เงิน 50.50 2.$0– &.++ มี ภายใน # ปี 

 -  ทรัสต์รีซีทส์ 212.47 2.10 – 6.90 มี ภายใน # ปี 

 -  ตั5วแลกเงิน - 2.10-2.3+ – ไมมี่ – ภายใน # ปี 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
(รวมส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายใน # 
ปี) 

-,$+#.#& 

FDR+3.50% 

มี 2557 – 2566 

อตัราดอกเบี "ยเงิน
ฝากประจํา #$ เดือน

บวกด้วยร้อยละ 
$.$1 ตอ่ปีหาร $ 

MLR-0.50%, MLR-

1.00%, MLR และ 
BIBOR + 3.25% 

หนี "สินตามสญัญาเช่าซื "อและสญัญา
เช่าทางการเงิน (รวมสว่นที!ถึงกําหนด
ชําระภายใน # ปี) 

1,751.86 4.09 – 9.91 มี 2557 – 2561 

หุ้นกู้ ยืมระยะยาวสกลุบาท ##,-0+.&2 1.#+--.2+ – ไมมี่ – 2557-2562 

รวม 19,920.69 
   

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั "งสิ "น 10,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญ
จํานวน 1,000,00+,+++ หุ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 10.0+ บาท โดยเป็นทนุที!ออกและเรียกชําระแล้วทั "งสิ "น 3,,12.+2 ล้าน
บาท โดยเป็นหุ้นสามญัจํานวน 935,403,920 หุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 10,843.91 ล้านบาท 
และ 9,450.07 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ!มขึ "นจํานวน 1,393.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

14.75 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก เมื!อวนัที! 22 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯ ได้รับชําระคา่หุ้นค้างรับดงักลา่วจาก I-TOWN แล้ว
เต็มจํานวน บริษัทฯ จึงกลบัรายการ “ผลตา่งจากการจดัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท” จํานวน 979 ล้านบาท 
ตามที!เคยบนัทกึไว้ออกทั "งจํานวน 

 

โครงสร้างเงนิทุน 

แหลง่ที!มาของเงินทนุของกลุม่บริษัทฯ มาจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั ณ วนัที! 
31 ธันวาคม 2557 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 มีอตัราสว่นหนี "สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูที่! 1.99 เท่า 2.00 เท่า ตามลําดบั 
โดย กลุม่บริษัทฯ ได้มีการจดัหาเงินเพื!อใช้ในการดําเนินธุรกิจและขยายการโครงการลงทนุต่างๆ ของกลุม่บริษัทฯ ด้วยการ
ออกและเสนอขายตั5วแลกเงินให้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายใหญ่ รวมถึงการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินทั "งระยะสั "น
และระยะยาว แต่ ณ สิ "นปี 2557 กลุม่บริษัทฯ ไม่มียอดคงค้างของตั5วแลกเงินเหมือน ณ สิ "นปี 2556 ทําให้กลุม่บริษัทฯ มี
อตัราสว่นดงักลา่วลดลง  

 

การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดของกลุม่บริษัทฯ สําหรับงวดปีสิ "นสดุ 31 ธันวาคม 2557 มีกระแส
เงินสดสทุธิเพิ!ม 303.361 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมาจากปี 2556 จํานวน 
358.71 ล้านบาท ทําให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเป็น 662.32 ล้านบาท ดังรายละเอียดในแต่ละ
กิจกรรม ดงัตอ่ไปนี " 

หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ ปี 2556  ปี 2557 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 2,735.70  2,742.53 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (4,902.31)  (5,081.49) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,973.45  2,641.20 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ!มขึ "น (ลดลง) (6.42)  1.37 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ!มขึ "น (ลดลง) (199.58)  303.61 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดณ วนัต้นงวด 558.29  358.71 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ"มขึ !น (ลดลง) สุทธิ 358.71   662.32 

 

ภาระผูกพันและหนี !สินที"อาจเกิดขึ !นในอนาคต 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2557 กลุม่บริษัทฯ มีภาระผูกพนัภายใต้สญัญาที!เกี!ยวข้องกับการดําเนินงานต่างๆ ตา
ธุรกิจปกติเช่น สญัญาขายไฟฟา และสญัญาซื "อไฟฟ้าสํารอง นอกจากนี " กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีภาระผกูพนัเกี!ยวกับรายจ่าย
ฝ่ายทุนแบ่งเป็นภาระผูกพันจากการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลและการซื "อเครื!องจักรป ระมาณ 93ล้านบาท การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการซื "อเครื!องจักรประมาณ  1,546 ล้านบาท และการซื "อที!ดินจํานวน 71 ล้านบาท ภาระผูกพัน
เกี!ยวกบัสญัญาเช่าดําเนินงานจํานวนประมาณ 34 ล้านบาทและภาระค้าประกนัจํานวนประมาณ 1,265 ล้านบาท และ 7  
ล้านหยวน 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

งบการเงนิ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ!ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที! "# ธันวาคม $%57 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง    การ

เปลี!ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ &นสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ  สรุปนโยบายการ

บญัชีที!สาํคญัและหมายเหตเุรื!องอื!น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท      เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 

จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นี &โดยถกูต้องตามที!ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรับผิดชอบเกี!ยวกับการควบคุมภายในที!ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพื!อให้สามารถจัดทํางบการเงินที!

ปราศจากการแสดงข้อมลูที!ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ!งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื!อให้ได้ความเชื!อมั!นอยา่งสมเหตสุมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที!ขดัตอ่

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื!อให้ได้มาซึ!งหลักฐานการสอบบญัชีเกี!ยวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที!เลือกใช้ขึ &นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ!งรวมถึงการประเมินความเสี!ยงจาก
การแสดงข้อมูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลา ด ในการ
ประเมินความเสี!ยงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที!เกี!ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถกูต้องตามที!ควรของกิจการ เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบที!เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื!อวตัถปุระสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ   การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีที!ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที!จดัทําขึ &นโดยผู้บริหาร รวมทั &งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าเชื!อว่า หลกัฐานการสอบบญัชีที!ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื!อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี &แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%57 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับ

ปีสิ &นสดุวนัเดียวกนัของบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัท เนชั!น

แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที!ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตเกี!ยวกบัเหตกุารณ์ตอ่ไปนี & 

ก) ตามที!กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เกี!ยวกบัการซื &อเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท โซนิส สตาร์ช 

เทคโนโลยี จํากดั ซึ!งบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทนุข้างต้นถือเป็นการจดัโครงสร้างการดําเนิน

ธุรกิจของกลุม่บริษัทภายใต้การควบคมุเดียวกนั ดงันั &น เพื!อวตัถปุระสงค์ในการเปรียบเทียบ บริษัทฯและบริษัทย่อย

จึงได้ปรับย้อนหลงังบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%' งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี!ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ &นสดุวนัเดียวกนัที!แสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ

ไว้ ณ ที!นี & เพื!อสะท้อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

ข) ตามที!กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 และข้อ 19 เกี!ยวกับยอดคงเหลือของเงินมดัจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่

กิจการที!เกี!ยวข้องกนัจํานวน 1,768 ล้านบาท (2556: จํานวน 1,181 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยบริษัท 

เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้เริ!มทยอยชําระเงินมดัจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดิน

แก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนัจํานวน 1,181 ล้านบาทตั &งแต่ไตรมาสที!สองของปี $%%#    โดยมีวตัถปุระสงค์เพื!อใช้เป็นพื &นที!

สร้างโรงไฟฟา้ ตอ่มาในไตรมาสที!สี!ของปี $%%% บริษัทย่อยดงักลา่ว             ได้ขายเงินมดัจํานี &ให้แก่บริษัท ไอพีพี ไอ

พี $ จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึ!งของบริษัทฯ เพื!อเป็นการรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การ

กํากับดูแลของบริษัทฯ และในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ทํา

สญัญาและชําระเงินมดัจําเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนัจํานวน 587 ล้านบาท ในปัจจุบนั บริษัทย่อยทั &งสอง

แห่งอยู่ในระหว่างการสํารวจปริมาณพื &นที! ใช้จริงและดําเนินการตามเงื!อนไขที!ระบุในสญัญา ทั &งนี & คู่สญัญาได้มี

หนงัสอืยืนยนัเกี!ยวกบัการชําระคืนเงินมัดจําในกรณีที!อาจมีความจําเป็นต้องมีการคืนเงินมดัจําดงักลา่ว นอกจากนี & 

ยอดคงเหลือของเงินมดัจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนัสว่นที!เหลอืรวมจํานวน 403 ล้านบาท เป็นเงินมดัจําที!

บริษัทย่อยอีกสองแห่งได้ทําสญัญาและชําระเงินมดัจําเพื!อซื &อที!ดินเพิ!มเติมในระหว่างไตรมาสที!สี!ของปี $%%' และ

ไตรมาสที!สี!ของปีปัจจบุนั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื!อใช้เป็นพื &นที!สร้างโรงไฟฟา้เช่นกนั 

ทั &งนี & ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอยา่งมีเงื!อนไขตอ่เหตกุารณ์ดงักลา่วข้างต้นนี &แตอ่ยา่งใด 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

เรื องอื น  
งบการเงินของบริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทย่อย) สําหรับปีสิ &นสุดวันที! "# ธันวาคม $%%6 ตรวจสอบโดย
ผู้ สอบบัญชีอื!นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที!รับรองทั!วไป โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื!อนไขตามรายงานลงวันที! 4 

เมษายน 2557  

 

สพุรรณี ตริยานนัทกลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน **+, 

 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

กรุงเทพฯ: 16 กมุภาพนัธ์ 2558 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เนชั นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิ "นสุดวนัที  #$ ธันวาคม %&&7  

1. ข้อมูลทั วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ!งจดัตั &งและ มีภมิูลําเนาใน
ประเทศไทย โดยมีผู้ ถือหุ้ นใหญ่คือ บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ &ง จํากดั และบริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) จํากดั 
(มหาชน) ซึ!งเป็นบริษัทที!จดทะเบียนจัดตั &งในประเทศไทย และ Cogen Investments Limited และ Metrix 

International Capital Holdings Limited ซึ!งเป็นบริษัทที!จดทะเบียนจดัตั &งที! British Virgin Islands ถือหุ้นร้อยละ 
54 ร้อยละ 26 ร้อยละ 10 และร้อยละ 10 ตามลําดบั ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ไอนํ &าและนํ &าเพื!อการอตุสาหกรรม ที!อยู่ตามที!จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่! 206 หมู่ 4 ตําบลท่าตมู อําเภอศรีมหา
โพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 ในระหวา่งเดือนธนัวาคม 2557 บริษัท เซอร์วิส โฮลดิ &ง จํากดั ซึ!งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ทําสญัญาเพื!อขายหุ้น
สามญัของบริษัทฯให้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ &ง จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทที!จดทะเบียนจดัตั &งในประเทศไทย 
โดยคิดเป็นสดัสว่นการลงทนุในบริษัทฯร้อยละ 54 นอกจากนี & บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) จํากดั (มหาชน) ซึ!งเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่อีกรายหนึ!งได้ทําสญัญาเพื!อขายหุ้นสามญัของบริษัทฯที!บริษัทดงักลา่วถืออยู ่โดยคิดเป็นสดัสว่นการ
ลงทุนในบริษัทฯร้อยละ #. ให้แก่ Metrix International Capital Holdings Limited ซึ!งเป็นบริษัทที!จดทะเบียน
จดัตั &งที! British Virgin Islands สง่ผลให้บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) จํากดั (มหาชน) มีสัดสว่นการลงทนุในบริษัทฯ
ลดลงจากเดิมร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 26 

%. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี &จดัทําขึ &นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!กําหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ .ศ. 25*/ 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที! 28 กนัยายน2554 ออก
ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที!บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี & 

 งบการเงินนี &ได้จดัทําขึ &นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื!นในนโยบายการบญัชี 

2.$ เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี &ได้จดัทําขึ &นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) (ซึ!ง
ตอ่ไปนี &เรียกวา่ “บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย (ซึ!งตอ่ไปนี &เรียกวา่ “บริษัทยอ่ย”) ดงัตอ่ไปนี & 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

  จดัตั &งขึ &น  

 

ชื!อบริษัท 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

   2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยที ลงทุนโดยบริษัทฯโดยตรง     

บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากดั ขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดิน
ทะเล 

ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท อี 85 จํากดั ผลติและจําหนา่ยเอทานอล ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ &า ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ &า ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ 
จํากดั 

ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ &า ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากดั ขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดิน
ทะเล 

ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ!ง % จํากดั บริการขนสง่ ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และนํ &า ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไอนํ &าและ 

 นํ &าเพื!อการอตุสาหกรรม 

ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท นํ &าใส ".* จํากดั ผลติและจําหนา่ยนํ &าเพื!อการอตุสาหกรรม ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลติผลการเกษตร จํากดั ผลติและจําหนา่ยนํ &ามนัรําข้าวดิบและรํา
สกดั 

ไทย %#... %#... 

บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากดั วิจยัและพฒันาการทดลองทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ไทย %.... %.... 

บริษัท ซีเอชพี # จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท แอช ลชีชิ!ง จํากดั โรงแยกคลอไรด์และโพแทสเซียมจากขี &เถ้า
ขาว 

ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เอ็นพีเอส เคป จํากดั ขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดิน
ทะเล 

ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากดั บริหารจดัการโรงไฟฟา้ ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท ซีเอชพี " จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท ซีเอชพี % จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไทย ++.++ ++.++ 

บริษัท ซีเอชพี / จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไทย ++.++ - 

บริษัท ไอพีพี ไอพี / จํากดั ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไทย ++.++ - 

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์แปง้มนั
สาํปะหลงั 

ไทย ++.++ - 

PT Utami Jaya Mulia ผลติและจําหนา่ยถ่านหิน อินโดนีเซีย ++... ++... 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

  จดัตั &งขึ &น  

 

ชื!อบริษัท 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

   2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ 

Ocean Star Holding Company Limited ขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดิน
ทะเล 

ฮ่องกง 100.00 - 

    

บริษัทย่อยที บริษัทฯลงทุนโดยถอืหุ้นผ่าน Ocean Star Holding Company Limited    

Ocean Cape Company Limited ขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดิน
ทะเล 

ฮ่องกง 100.00 - 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตั &งแต่วนัที!บริษัทฯมีอํานาจในการ
ควบคมุบริษัทยอ่ยจนถึงวนัที!บริษัทฯสิ &นสดุการควบคมุบริษัทยอ่ยนั &น   

ค) งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัทําขึ &นโดยใช้นโยบายการบญัชีที!สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 

ง) สนิทรัพย์และหนี &สนิตามงบการเงินของบริษัทยอ่ยซึ!งจดัตั &งในตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลี!ยน ณ วนัสิ &นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลี!ยนถัวเฉลี!ยรายเดือน ผลต่างซึ!งเกิดขึ &นจากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่าง
จากการแปลงคา่งบการเงินที!เป็นเงินตราตา่งประเทศ” ในงบแสดงการเปลี!ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น   

จ) งบการเงินของบริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากดั ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถึงแม้วา่บริษัทฯ      ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 50 เนื!องจากบริษัทฯมีการควบคมุบริษัทดงักลา่วโดยผา่นคณะกรรมการสว่นใหญ่ ดงันั &นจึงถือวา่บริษัท
ดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ย 

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที!มีสาระสําคญัได้ถูกตดัออกจาก    งบ
การเงินรวมนี &แล้ว  

ช) สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที!ไม่มีอํานาจควบคมุ คือ จํานวนกําไรหรือขาดทนุและสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อย
สว่นที!ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในสว่นของกําไรหรือขาดทุนรวมและสว่น
ของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2." บริษัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื!อประโยชน์ตอ่สาธารณะ โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
ตามวิธีราคาทนุ 

#. มาตรฐานการรายงานการทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เริ!มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที!จะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียด
ดงันี & 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที เริ มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที! 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัที! 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที! 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 

ฉบบัที! 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 

ฉบบัที! 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 

ฉบบัที! 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที! 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงของอัตราแลกเปลี!ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ 

ฉบบัที! 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมลูเกี!ยวกบับคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 

ฉบบัที! 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ฉบบัที! 31 (ปรับปรุง 2555) สว่นได้เสยีในการร่วมค้า 

ฉบบัที! 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที! 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

ฉบบัที! 38 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที! 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ฉบบัที! 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัที! 5 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที!ถือไว้เพื!อขายและการดําเนินงานที!ยกเลกิ 

ฉบบัที! 8 (ปรับปรุง 2555) สว่นงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที! 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิ!งจงูใจที!ให้แก่ผู้ เช่า 

ฉบบัที! 27 การประเมินเนื &อหาสญัญาเช่าที!ทําขึ &นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัที! 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที! 32 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที! 1 การเปลี!ยนแปลงในหนี &สินที!เกิดขึ &นจากการรื &อถอน การบูรณะ และ
หนี &สนิที!มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ฉบบัที! 4 การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที! 5 สิทธิในสว่นได้เสียจากกองทุนการรื &อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 

ฉบบัที! 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 29 เรื!อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที!มีภาวะเงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัที! 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

ฉบบัที! 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ฉบบัที! 13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

ฉบบัที! 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที!ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

ฉบบัที! 18 การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทกึบญัชีหุ้นปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั &งหมดตามที!กลา่วข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจดัให้มีขึ &นเพื!อให้         มีเนื &อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  ซึ!งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินนี & ยกเว้นมาตรฐานการรายงาน        ทางการเงิน
ดงัตอ่ไปนี &  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  4 เรื อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี &กําหนดให้กิจการต้องประเมินว่าข้อตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือ
มีสญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากเนื &อหาของข้อตกลง หากข้อตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมี
สญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ กิจการควรแยกจํานวนที!จ่ายสําหรับสญัญาเช่าออกจากจํานวนที!จ่ายสําหรับ
องค์ประกอบอื!น  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อตกลงภายใต้สญัญาซื &อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยซึ!งประกอบด้วย บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากดั บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 
3 จํากดั บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด และบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์          แพลนท์ ## จํากัด กับ
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) อยูน่อกขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที! * 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที จะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจํานวนมาก ซึ!งมีผล
บงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ &นเพื!อให้มีเนื &อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศโดยการเปลี!ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั &งนี &ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและ
คําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน         ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื!อว่า จะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินนี &ในปีที!นํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที!กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!มีการ
เปลี!ยนแปลงหลกัการสาํคญั ซึ!งประกอบด้วยมาตรฐานดงัตอ่ไปนี & 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที  19 (ปรับปรุง 2557) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี &กําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื!น ในขณะที!มาตรฐานฉบบัเดิมอนญุาตให้กิจการเลือกรับรู้
รายการดงักลา่วทนัทีในกําไรขาดทนุ หรือในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื!น หรือทยอยรับรู้ในกําไรขาดทนุก็ได้  
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ปัจจุบนับริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ทนัทีในกําไรหรือขาดทุนในงวดที!เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินว่า เมื!อนํามาตรฐาน
ฉบบัปรับปรุงนี &มาใช้ในปี 2558 และเปลี!ยนมารับรู้รายการกําไรขาดทนุดงักลา่วทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื!น
จะไมมี่ผลกระทบตอ่หนี &สนิสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและกําไรสะสมยกมาในงบการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที  10 เรื อง งบการเงนิรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! #. กําหนดหลกัเกณฑ์เกี!ยวกบัการจดัทํางบการเงินรวม โดยใช้แทน
เนื &อหาเกี!ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที!เดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบับที! 27 เรื!อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี &เปลี!ยนแปลงหลกัการเกี!ยวกบั       การพิจารณาวา่ผู้
ลงทนุมีอํานาจการควบคมุหรือไม ่กลา่วคือ ภายใต้มาตรฐานฉบบันี &ผู้ลงทนุจะถือว่า   ตนควบคมุกิจการที!เข้า
ไปลงทนุได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีสว่นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที!เข้าไปลงทนุ และตนสามารถใช้
อํานาจในการสั!งการกิจกรรมที!สง่ผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั &นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสดัสว่นการถือ
หุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่า       กึ!งหนึ!งก็ตาม การเปลี!ยนแปลงที!สําคัญนี &ส่งผลให้ฝ่าย
บริหารต้องใช้ดลุยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอํานาจควบคมุในกิจการที!เข้าไป
ลงทนุหรือไมแ่ละจะต้องนําบริษัทใดในกลุม่กิจการมาจดัทํางบการเงินรวมบ้าง 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื!อว่า มาตรฐานฉบบัดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั
ตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที  12 เรื อง การเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับส่วนได้เสียในกิจการ
อื น  

มาตรฐานฉบบันี &กําหนดเรื!องการเปิดเผยข้อมลูที!เกี!ยวข้องกบัสว่นได้เสียของกิจการในบริษัทยอ่ย      การร่วม
การงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที!มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี &จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบ
การเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที  13 เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี &กําหนดแนวทางเกี!ยวกับการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที!เกี!ยวกับการ      วดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี &สินใดตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานที!เกี!ยวข้องอื!น กิจการจะต้องวดัมูลค่ายุติธรรมนั &นตามหลกัการของมาตรฐานฉบับนี & และใช้วิธี
เปลี!ยนทนัทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ!มใช้มาตรฐานนี & 

จากการประเมินเบื &องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื!อว่า มาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

4.  การปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลังจากการจัดโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 

 เมื!อวนัที! $% มีนาคม $%%/ บริษัทฯได้เข้าซื &อเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั จาก
บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากดั (มหาชน) ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกนัโดยมีผู้ ถือหุ้นสงูสดุที!เป็นบคุคลเดียวกนั โดยมี
ต้นทนุเงินลงทนุจํานวน 167 ล้านบาท และมลูค่าสทุธิตามบญัชีของบริษัทย่อย          ณ วนัซื &อจํานวน #,# ล้าน
บาท ซึ!งบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื &อเงินลงทนุดงักลา่วเป็นการจดัโครงสร้างการดําเนิน
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ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดงันั &น บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลงั      งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2556 ใหม ่และนําเสนองบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม      งบแสดงการเปลี!ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ &นสดุวนัเดียวกนัที!นํามาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที!นี &ขึ &นใหม่ โดยถือเสมือนว่า
บริษัทดงักลา่วที!ซื &อเข้ามาในเดือนมีนาคม $%%/ เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯมาโดยตลอด และบนัทกึสว่นต่างที!ตํ!า
กวา่ระหวา่งต้นทนุการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนักบัมลูคา่สทุธิตามบญัชีของบริษัทยอ่ยจํานวน 14 ล้าน
บาทไว้ภายใต้บญัชี “ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และแสดงเป็นรายการแยก
ตา่งหากไว้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันั &น งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีสิ &นสดุวนัที! "# 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 จึงรวมผลการดําเนินงานของบริษัทดงักลา่วตั &งแตว่นัที! # มกราคม 2557 และ $%%6 ถึง
วนัที!               "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 ตามลําดบั โดยไม่คํานึงถึงวนัที!มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกนั (วนัที!มีการซื &อหุ้นของบริษัทยอ่ย) 

5. นโยบายการบัญชีที สาํคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินคา้ 

 รายได้จากการขายสนิค้ารับรู้เมื!อบริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้โอนความเสี!ยงและผลตอบแทนที!มีนยัสาํคญัของความ
เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ ซื &อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ!ม สาํหรับสนิค้าที!ได้สง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว 

 รายไดค่้าบริการ 

 รายได้คา่บริการรับรู้เมื!อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั &นความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบี ยรบั 

 ดอกเบี &ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที!แท้จริง 

 เงินปันผลรบั 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื!อบริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสทิธิในการรับเงินปันผล 

5.% เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสั &นที!มีสภาพคลอ่งสงู ซึ!งถึง

กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัที!ได้มาและไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

5.# ลูกหนี " 

 ลกูหนี &แสดงมลูคา่ตามจํานวนมลูคา่สทุธิที!จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยบนัทกึค่าเผื!อหนี &สงสยัจะสญูสาํหรับผล

ขาดทนุโดยประมาณที!อาจเกิดขึ &นจากการเก็บเงินจากลกูหนี &ไมไ่ด้ ซึ!งโดยทั!วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ

เงินและการวิเคราะห์อายหุนี &  
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5.' สินค้าคงเหลือ 

 สนิค้าสาํเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมลูคา่ตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ &าหนกั) หรือมลูค่าสทุธิที!จะ

ได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ!ากวา่ และประกอบด้วยต้นทนุวตัถดิุบ แรงงานและคา่โสหุ้ยในการผลติ 

 วตัถดิุบ สารเคมี อะไหลแ่ละวสัดโุรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทนุ (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนสําหรับ      ถ่านหิน

และวิธีถัวเฉลี!ยถ่วงนํ &าหนกัสําหรับสินค้าคงเหลือส่วนอื!น ๆ) หรือมูลค่าสทุธิที!จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ!ากว่า 

และจะถือเป็นสว่นหนึ!งของต้นทนุการผลติเมื!อมีการเบิกใช้ 

5.& เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายติุธรรม การเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนบนัทึกใน

สว่นของกําไรหรือขาดทนุ มลูคา่ยติุธรรมของหนว่ยลงทนุคํานวณจากมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของหนว่ยลงทนุ 

ข) เงินลงทนุในตราสารหนี &ที!จะครบกําหนดชําระในหนึ!งปี รวมทั &งที!จะถือจนครบกําหนดแสดงมลูคา่ตามวธีิราคา

ทนุตดัจําหนา่ย  

ค) เงินลงทนุในบริษัทร่วมที!แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมลูคา่ตามวิธีสว่นได้เสยี 

ง) เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที!แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทนุ โดย

บริษัทฯจะพิจารณามลูคา่ของเงินลงทนุหากมีข้อบง่ชี &วา่เงินลงทนุดงักลา่วอาจเกิดการด้อยคา่ 

5.* อสังหาริมทรัพย์เพื อการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกมูลค่าเริ!มแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทุนในราคาทุนซึ!งรวมต้นทุนการทํา

รายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ!มแรก บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพย์เพื!อ    การลงทนุด้วย

ราคาทนุหกัคา่เสื!อมราคาสะสมและคา่เผื!อการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

 คา่เสื!อมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุที!เป็นอาคารสํานกังานให้เช่าคํานวณจากราคาทนุโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ $* ปี คา่เสื!อมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายใน

สว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที!ได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุในงวดที!ตดัรายการอสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุออกจากบญัชี 

5.7 ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา 

 ที!ดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัค่าเสื!อมราคาสะสมและ      คา่เผื!อ
การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี)  

 คา่เสื!อมราคาของอาคารและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี & 

สว่นปรับปรุงที!ดิน $. - ". ปี 

โรงไฟฟา้ อาคารและเครื!องจกัร % - ". ปี 

เครื!องมือและอปุกรณ์ % - #% ปี 
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เครื!องตกแตง่ ติดตั &งและอปุกรณ์สาํนกังาน % ปี และ 10 ปี 

ยานพาหนะ " - % ปี, , - #$ ปี และ #+ ปี 

 คา่เสื!อมราคารับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

 ไมมี่การคิดคา่เสื!อมราคาสาํหรับที!ดินและสนิทรัพย์ระหวา่งติดตั &งและก่อสร้าง 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัรายการที!ดิน อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบญัชีเมื!อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะ

ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทนุจาก

การจําหนา่ยสินทรัพย์จะรับรู้ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุเมื!อบริษัทฯและบริษัทย่อยตดัรายการสินทรัพย์นั &นออก

จากบญัชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ต้นทนุการกู้ ยืมของเงินกู้ ที!ใช้เพื!อการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสนิทรัพย์ที!ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง

สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูนําไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์จนกวา่สนิทรัพย์นั &นจะอยูใ่นสภาพพร้อมที!จะ

ใช้ได้ตามที!มุง่ประสงค์ สว่นต้นทนุการกู้ ยืมอื!นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที!เกิดรายการ ต้นทนุการกู้ ยืมประกอบด้วย

ดอกเบี &ยและต้นทนุอื!นที!เกิดขึ &นจากการกู้ ยืมนั &น 

5.+ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกต้นทนุเริ!มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที!ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมลูค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย์นั &น ณ วนัที!ซื &อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที!ได้มาจากการอื!น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกต้นทุน
เริ!มแรกของสินทรัพย์นั &นตามราคาทนุ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ!มแรก สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุ
หกัคา่ตดัจําหนา่ยสะสมและคา่เผื!อการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์นั &น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัจําหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที!มีอายกุารให้ประโยชน์จํากดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์ 10 ปี สว่นสิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินจะตดัจําหน่ายตามวิธีจํานวนผลผลิตตาม
จํานวนผลผลิตซึ!งได้ประมาณไว้เป็นจํานวน #" ล้านตนั ค่าตดัจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทนุ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักลา่วเมื!อมีข้อบ่งชี &ว่าสินทรัพย์นั &นเกิด       การด้อย
ค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ดงักลา่วทกุสิ &นปีเป็นอยา่งน้อย 

5.$, ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตัดบัญชี  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทกึค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ เป็นต้นทนุรอตดับญัชีและทยอยตดัจําหน่ายเป็นดอกเบี &ย
จ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบี &ยที!แท้จริงตามอายขุองหุ้นกู้  ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ รอตดับญัชีได้แสดงหกัจากมลูค่ า
หุ้นกู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน  



   

 

141 

 

รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าธรรมเนียมทางการเงินในการกู้ ยืมเงินเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีและทยอย        ตัด
จําหน่ายเป็นดอกเบี &ยจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเงินกู้  โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจําหน่ายได้แสดง
หกัจากเงินกู้ ยืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน 

5.$$ รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกนักบับริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บคุคลหรือกิจการที!มีอํานาจควบคมุบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การ
ควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

 นอกจากนี & บคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลที!มีสทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ!งทําให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยที!มีอํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

5.1% สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าอาคารและอปุกรณ์ที!ความเสี!ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่า
ถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ที!เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที!ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ!ากว่า ภาระผูกพันตาม
สญัญาเช่าหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนี &สินระยะยาว สว่นดอกเบี &ยจ่ายจะบนัทึกในสว่นของกําไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรัพย์ที!ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื!อมราคาตลอดอายกุารใช้
งานของสนิทรัพย์ที!เช่า  

 สญัญาเช่าที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ที!ความเสี!ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที!จ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของ
กําไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.1# เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ!งเป็นสกุลเงินที!ใช้ใน          การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตา่ง ๆ  ของแตล่ะกิจการที!รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมลูคา่ด้วยสกลุเงินที!ใช้ในการ
ดําเนินงานของแตล่ะกิจการนั &น 

 รายการที!เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี!ยน ณ วนัที!เกิดรายการ สนิทรัพย์และ
หนี &สนิที!เป็นตวัเงินซึ!งอยูใ่นสกลุเงินตราตา่งประเทศได้แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี!ยน ณ วนัสิ &นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

 กําไรและขาดทนุที!เกิดจากการเปลี!ยนแปลงในอตัราแลกเปลี!ยนได้รวมอยูใ่นสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

5.1' การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทกุวนัสิ &นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยคา่ของที!ดิน อาคารและอปุกรณ์
หรือสินทรัพย์ที!ไม่มีตวัตนอื!นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี &ว่าสินทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยคา่ บริษัทฯและ
บริษัทย่อยรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าเมื!อมลูค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ!ากว่ามลูค่าตามบญัชี
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ของสินทรัพย์นั &น ทั &งนี & มูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
มลูค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัท
ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที!กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที!สะท้อนถึง              การประเมินความเสี!ยงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเสี!ยงซึ!งเป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรัพย์ที!กําลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมลูค่ายติุธรรม
หกัต้นทนุในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมลูค่าที!ดีที!สดุซึ!งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึ!ง
สะท้อนถึงจํานวนเงินที!กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการ
จําหนา่ยนั &นผู้ ซื &อกบัผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี!ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้อยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผู้ ที!ไมมี่ความเกี!ยวข้องกนั 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี &ที!แสดงให้เห็นวา่ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที!

รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

นั &น และจะกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าที!รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื!อ           มีการเปลี!ยนแปลงประมาณ

การที!ใช้กําหนดมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน       จากการด้อยค่าครั &งล่าสุด โดย

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที!เพิ!มขึ &นจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามูลค่าตาม

บญัชีที!ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯและบริษัท

ยอ่ยจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงัสว่นของกําไรหรือขาดทนุทนัที  

5.1& ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั"นของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื!อเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที!ต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมื!อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึ!งบริษัทฯและบริษัทยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหนี &สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที!

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี!ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าว

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ  
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5.1* ประมาณการหนี "สิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทกึประมาณการหนี &สินไว้ในบญัชีเมื!อภาระผกูพนัซึ!งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต

ได้เกิดขึ &นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื!อปลดเปลื &องภาระผูกพันนั &น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั &นได้อย่าง

นา่เชื!อถือ  

5.1- ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนที!คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ  โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที!กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศคํานวณภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีที!ระบใุนกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั &น 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั!วคราวระหว่างราคาต ามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี &สิน ณ วนัสิ &นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี &สินที!เกี!ยวข้องนั &น โดยใช้

อตัราภาษีที!มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ &นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี &สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั!วคราวที!ต้องเสียภ าษี         ทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั!วคราวที!ใช้หกัภาษี รวมทั &ง     ผลขาดทนุ

ทางภาษีที!ยงัไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที!มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที!บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที!จะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั!วคราวที!ใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที!ยงัไมไ่ด้ใช้นั &น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ &น              รอบ

ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักลา่ว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและ

บริษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทั &งหมดหรือบางสว่นมาใช้

ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้ นหากภาษีที!เกิดขึ &น

เกี!ยวข้องกบัรายการที!ได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  

5.1/ สัญญาซื "อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสญัญาซื &อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าเพื!อลดความเสี!ยงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลี!ยน บริษัทฯและบริษัทยอ่ยบนัทกึสญัญาซื &อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าดงักลา่วด้วยมลูคา่

ยติุธรรม กําไรขาดทนุที!ยงัไมเ่กิดขึ &นจริงจากสญัญาดงักลา่วจะถกูรับรู้ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที สาํคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ            การ

ประมาณการในเรื!องที!มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี &ส่งผลกระทบต่อ

จํานวนเงินที!แสดงในงบการเงินและต่อข้อมลูที!แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที!เกิดขึ &นจริงอาจแตกต่างไป

จากจํานวนที!ประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการที!สาํคญัมีดงันี & 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร      ได้ใช้

ดลุยพินิจในการประเมินเงื!อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื!อพิจารณาวา่บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้โอนหรือรับโอน

ความเสี!ยงและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที!เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

 ค่าเผื อหนี "สงสัยจะสูญของลูกหนี " 

ในการประมาณค่าเผื!อหนี &สงสยัจะสูญของลูกหนี & ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ     ผล

ขาดทุนที!คาดว่าจะเกิดขึ &นจากลกูหนี &แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี &ที!คงค้าง

และสภาวะเศรษฐกิจที!เป็นอยูใ่นขณะนั &น เป็นต้น 

 มูลค่าสุทธิที จะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณมูลค่าสทุธิที!จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที!

คาดว่าจะเกิดขึ &นจากสินค้าเสื!อมสภาพ โดยคํานึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและสภาวะเศรษฐกิจที!เป็นอยู่ใน

ขณะนั &น 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงนิ 

ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมของเครื!องมือทางการเงินที!ไม่มีการซื &อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด

ซื &อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื!องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใช้

เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ!งตวัแปรที!ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที!มีอยู่ใน

ตลาด โดยคํานงึถึงสภาพคลอ่ง ข้อมลูความสมัพนัธ์และการเปลี!ยนแปลงของมลูค่าของเครื!องมือทางการเงินในระยะ

ยาว  

 ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา 

 ในการคํานวณค่าเสื!อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ

มลูคา่คงเหลือเมื!อเลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลอืใหมห่าก

มีการเปลี!ยนแปลงเกิดขึ &น 
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 นอกจากนี & ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก

ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนตํ!ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั &น ในการนี &ฝ่าย

บริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที!เกี!ยวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ!งเกี!ยวเนื!องกบัสินทรัพย์

นั &น 

 สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 

 ในการบนัทึกและวดัมลูค่าของสิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน ณ วนัที!ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อย

คา่ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที!คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วย

ของสินทรัพย์ที!ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั &งการเลือกอตัราคิดลดที!เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแส

เงินสดนั &น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั!วคราวที!ใช้หกัภาษีและขาดทนุ

ทางภาษีที!ไม่ได้ใช้เมื!อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอที!จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั!วคราวและขาดทุนนั &น ในการนี &ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ

และบริษัทยอ่ยควรรับรู้จํานวนสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเทา่ใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทาง

ภาษีที!คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี &สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ &นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ!งต้อง

อาศยัข้อสมมติฐานตา่ง ๆ ในการประมาณการนั &น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ &นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและ

อตัราการเปลี!ยนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี &สินที!อาจเกิดขึ &นจากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ!งฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที!ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื!อมั!นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ &นจึงไม่ได้บนัทึกประมาณการหนี &สิน

ดงักลา่ว ณ วนัสิ &นรอบระยะเวลารายงาน  

7. รายการธุรกิจกับกิจการที เกี ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที!สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื!อนไขและเกณฑ์ตามที!ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
เหลา่นั &น โดยสามารถสรุปได้ดงันี & 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 นโยบายการกําหนดราคา 

  (ปรับปรุงใหม่)    

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

ขายสินค้า      

ขายไฟฟา้ ไอนํ &าและนํ &า - - 520 $"$ ราคาตามสญัญาและราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ขายสินทรัพย์      

ขายสนิทรัพย์ถาวร - - 30 #, ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

รายได้อื น      

คา่บริการรับ - - 20 #+ ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ - - 898 #,$', อตัราที!ประกาศจ่าย 

ดอกเบี &ยรับ - - 237 ##$ อตัราร้อยละ 6.2 - 7.0 ตอ่ปี 

รายได้อื!น - - 94 "# ราคาตามสญัญาและราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ซื "อสินค้า      

ซื &อนํ &า - - 207 #%% ราคาตามสญัญา 

ซื &อไอนํ &า - - 330 - ราคาตามสญัญา 

ซื &อวตัถดุบิอื!นในการผลติ - - 62 , ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื น      

คา่ขนสง่ - - 451 '"" ราคาตามสญัญา 

คา่บริการ - - 139 // ราคาตามสญัญา 

ดอกเบี &ยจ่าย - - 36 #" อตัราร้อยละ 1.6 ถึง '.* ตอ่ปี 

ซื "อสินทรัพย์      

ซื &ออะไหล ่ - - - * ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ซื &อสนิทรัพย์ถาวร - - 141 #" ราคาตามสญัญาและราคาที!ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      

ซื "อสินค้า      

ซื &อชิ &นไม้สบั 2 / 2 / ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทที เกี ยวข้องกัน      

ขายสินค้า      

ขายไฟฟา้ ไอนํ &าและนํ &า 3,475 3,603 1,668 1,419 ราคาตามสญัญาและราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ขายแปง้มนัสําปะหลงั 373 365 - - ราคาตามสญัญา 

ขายนํ &ามนัรําข้าวดบิ 10 16 - - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ขายสินทรัพย์      

ขายสนิทรัพย์ถาวร 21 8 21 3 ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

รายได้อื น      

คา่บริการรับ 374 261 62 62 ราคาตามสญัญาและราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบี &ยรับ 13 2 4 2 อตัราร้อยละ 6.3 ถึง 7.4 ตอ่ปี 

รายได้อื!น 114 29 19 3 ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ซื "อสินค้า      

ซื &อนํ &า 111 113 - - ราคาตามสญัญา 

ซื &อนํ &ามนัยางดํา 330 333 - - ราคาตามสญัญา 

ซื &อรําดบิ 303 330 - - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซื &อนํ &ามนัเชื &อเพลงิ 178 172 46 38 ราคาตามสญัญา 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 นโยบายการกําหนดราคา 

  (ปรับปรุงใหม่)    

ซื &อวตัถดุบิอื!นในการผลติ 280 236 - 2 ราคาตามสญัญาและราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื น      

คา่ขนสง่ 177 166 69 99 ราคาตามสญัญาและราคาที!ตกลงร่วมกนั 

คา่เช่าและคา่บริการ 525 400 191 148 ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

คา่บริการจกัรกลหนกั 79 134 19 45 ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

คา่แรงงาน 190 221 94 78 ราคาตามสญัญาและราคาที!ตกลงร่วมกนั 

คา่บริหารจดัการขนสง่ถ่านหนิ 17 21 - - ราคาตามสญัญา 

เงินปันผลจ่าย 1,191 2,155 1,076 2,105 อตัราที!ประกาศจ่าย 

คา่สว่นลดจ่ายจากการรับเงินลว่งหน้า  คา่
สนิค้า 31 34 31 30 อตัรา MLR บวกร้อยละ # ตอ่ปี 

คา่ใช้จ่ายอื!น 28 26 14 3 ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ซื "อสินทรัพย์      

ซื &ออะไหล ่ 66 112 24 63 ราคาที!ตกลงร่วมกนั 

ซื &อสนิทรัพย์ถาวร 407 101 70 17 ราคาตามสญัญาและราคาที!ตกลงร่วมกนั 

  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสญัญากับบริษัทที!เกี!ยวข้องกันสําหรับรายการธุรกิจตามที!กล่าว ข้างต้น โดย
สญัญาที!สาํคญัมีเงื!อนไขโดยสรุปได้ดงันี & 

(ก) สญัญาขายไฟฟา้ระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาขายไฟฟ้ากบับริษัทที!เกี!ยวข้องกนัตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้
ในสญัญา ซึ!งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

บริษัท คู่สัญญา วันที ทาํสัญญา 

อายุสัญญา 
(ปี) 

วันสิ "นสุด
สัญญา 

กําลังไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะ

วัตต์) 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) 
จํากดั (มหาชน) 

". พฤศจิกายน 
$%%$ 

5 ". พฤศจิกายน 
$%%/ 

(ตอ่อายอุตัโนมตัิ
คราวละ % ปี) 

%$.$* 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์   
มิลล์ " จํากัด 

# กมุภาพนัธ์ 
$%%% 

#. "# กรกฎาคม 
$%'% 

$%... 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % 
จํากดั 

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) 
จํากดั (มหาชน) 

# ธนัวาคม $%%$ 19 % พฤศจิกายน 
$%/# 

24.00 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ " 
จํากดั 

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) 
จํากดั (มหาชน) 

# สงิหาคม $%%* 1 "# กรกฎาคม 
$%%% 

".*$ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ " 
จํากดั 

บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ 
จํากดั 

# สงิหาคม $%%* 1 "# กรกฎาคม 
$%%% 

5.15 

บริษัทฯและบริษัทย่อยขายไฟฟ้าให้แก่บริษัทที!เกี!ยวข้องกนัในราคาตามสญัญา โดยอ้างอิงจากตาราง
อตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที!ประกาศและมีผลบงัคบัใช้ในขณะทําสญัญา และหากการ
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลี!ยนแปลงอตัราค่าไฟฟ้าที!ซื &อขายกนัจะเปลี!ยนไปคิดตามอตัราใหม่
ตั &งแตเ่ดือนที!การไฟฟา้สว่นภมิูภาคได้ออกประกาศเป็นต้นไป 

(ข) สญัญาขายไอนํ &าระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาขายไอนํ &ากับบริษัทที!เกี!ยวข้องกันตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้ใน
สญัญา ซึ!งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

บริษัท คู่สัญญา วันที ทาํสัญญา 

อายุ
สัญญา 

(ปี) วันสิ "นสุดสัญญา 

ปริมาณขั"นตํ าตาม
สัญญา (ตันต่อปี) 
 

แรงดันตํ า 

แรงดันปาน
กลาง 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั (มหาชน)  

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ 
(#++#) จํากัด 
(มหาชน) 

#. กมุภาพนัธ์ 
$%*. 

$6 ## มีนาคม $%'' 553,632 35,040 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % 
จํากดั 

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ 
(#++#) จํากัด 
(มหาชน) 

$' มิถนุายน 
$%%$ 

#+ % พฤศจิกายน $%/# - 200,000 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % 
จํากดั 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เป
เปอร์   มิลล์ " จํากัด 

1 กมุภาพนัธ์ 
2555 

10 30 มิถนุายน 2565 374,000 40,000 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## 
จํากดั 

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ 
(#++#) จํากัด 
(มหาชน) 

$' มิถนุายน 
$%%$ 

#+ $ ธนัวาคม $%/# 507,500 

(ปริมาณรวมทั &ง $ 
ประเภท) 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ 
จํากดั 

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ 
(#++#) จํากัด 
(มหาชน) 

1 เมษายน 2555 10 1 เมษายน $%'%  
หรือตามวนัที!ที!ระบไุว้
ในหนงัสือบอกกลา่ว 

610,000   

(ปริมาณรวมทั &ง $ 
ประเภท) 

 

บริษัทฯขายไอนํ &าให้แก่บริษัทที!เกี!ยวข้องกันในราคามูลฐานซึ!งค่าพลงังานไอนํ &าจะปรับเพิ!มขึ &นตามราคา
ถ่านหิน อตัราแลกเปลี!ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯและดชันีค่าระวางเรือ สว่นราคามูลฐานของพลงัไอนํ &าจะ
ปรับเพิ!มขึ &นตามดชันีราคาผู้บริโภค  

บริษัทย่อยขายไอนํ &าให้แก่บริษัทที!เกี!ยวข้องกันในราคามูลฐานซึ!งจะปรับตามการเพิ!มขึ &นของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ!งราคามลูฐานอยูที่! *+' บาทต่อตนัสําหรับไอนํ &าแรงดนัตํ!า และ %## บาทตอ่ตนัสาํหรับไอนํ &า
แรงดนัปานกลาง และปรับเพิ!มขึ &นตามดชันีราคาผู้บริโภค ซึ!งราคามูลฐานอยู่ที! /.,+$* บาทต่อตนัต่อ
ชั!วโมงตอ่เดือน  

ในกรณีที!บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) จํากดั (มหาชน) (ผู้ ซื &อ) ซื &อไอนํ &าในปริมาณมากกว่าปริมาณ      ขั &นตํ!า
ที!สญัญากําหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยจะให้สว่นลดในอตัราร้อยละ $ ถึงร้อยละ ' ของราคาซื &อขึ &นอยู่
กบัปริมาณที!ซื &อ 

(ค) สญัญาขายนํ &าเพื!อการอตุสาหกรรมระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

 บริษัท นํ &าใส ".* จํากัด ได้เข้าทําสญัญาขายนํ &าเพื!อการอุตสาหกรรมกับบริษัทที!เกี!ยวข้องกันรวมทั &ง
บริษัทอื!น ๆ ในเขตโครงการจัดสรรที!ดิน ".* อินดสัเตรียลปาร์ค จังหวดัปราจีนบุรี ในราคาอ้างอิงจาก
ตารางอตัราคา่นํ &าประปาของการประปาสว่นภมิูภาค  
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

(ง) สญัญาซื &อนํ &าเพื!อการอตุสาหกรรมระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

บริษัทยอ่ยได้ทําสญัญาซื &อนํ &าเพื!อการอตุสาหกรรมเพื!อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา้และไอนํ &ากบับริษัท
ที!เกี!ยวข้องกนัตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้ในสญัญา ซึ!งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

บริษัท คู่สัญญา 

วันที ทาํ
สัญญา 

อายุสัญญา 
(ปี) 

วันสิ "นสุด
สัญญา 

ปริมาณตาม
สัญญา 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % 
จํากดั 

บ ริ ษั ท  ดั- บ เ บิ &ล  เอ 
( # + + # )  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

$' มิถนุายน 
$%%$ 

#+ % พฤศจิกายน 
$%/# 

500,000  

ลกูบาศก์เมตร
ตอ่ปี 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## 
จํากดั 

บ ริ ษั ท  ดั- บ เ บิ &ล  เอ 
( # + + # )  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

# ธนัวาคม 
$%%$ 

#+ $ ธนัวาคม $%/# 1,000,000  

ลกูบาศก์เมตร
ตอ่ปี 

บริษัทย่อยซื &อนํ &าเพื!อการอุตสาหกรรมจากบริษัทที!เกี!ยวข้องกันในราคาลูกบาศก์เมตรละ $".% บาท โดย
อ้างอิงจากตารางอตัราค่านํ &าประปาของการประปาสว่นภมิูภาคที!ประกาศและมีผลบงัคบัใช้ในขณะทํา
สัญญา และหากการประปาส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลี!ยนแปลงอัตราค่านํ &าประปา ผู้ ขายจะ
ปรับเปลี!ยนอตัราค่านํ &าประปาที!เรียกเก็บในเดือนถัดไป หรือเมื!อผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ ซื &อได้รับทราบถึงการ
ปรับราคานํ &าประปาดงักลา่ว  

(จ) สญัญาซื &อนํ &ามนัยางดําระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

บริษัทย่อยได้ทําสญัญาซื &อนํ &ามันยางดําเพื!อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ากับบริษัท ดั-บเบิ &ล เอ 
(#++#) จํากดั (มหาชน) ตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้ในสญัญา ซึ!งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

บริษัท วันที ทาํสัญญา 

อายุสัญญา 
(ปี) วันสิ "นสุดสัญญา 

ปริมาณตาม
สัญญา 

(ตันต่อปี) 
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั $' มิถนุายน 

$%%$ 

#+ % พฤศจิกายน 
$%/# 

500,000 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากดั $' มิถนุายน 
$%%$ 

#+ $ ธนัวาคม $%/# 540,000 

บริษัทยอ่ยซื &อนํ &ามนัยางดําโดยมีการกําหนดราคาซื &อขายอ้างอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับลดตาม
สดัสว่นคา่ความร้อนระหวา่งนํ &ามนัยางดําเจือจางและก๊าซธรรมชาติ และนํามาหกัลบกบัคา่ใช้จ่ายในการ
ระเหยนํ &าออกจากนํ &ามนัยางดําเจือจาง 

(ฉ) สญัญาซื &อเปลอืกไม้ระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

บริษัทยอ่ยได้ทําสญัญาซื &อเปลอืกไม้เพื!อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา้กบับริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) 

จํากดั (มหาชน) ตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้ในสญัญา ซึ!งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

บริษัท วันที ทาํสัญญา 

อายุสัญญา 
(ปี) วันสิ "นสุดสัญญา 

ปริมาณขั"นตํ าตาม
สัญญา (ตันต่อปี) 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั $' มิถนุายน 
$%%$ 

#+ % พฤศจิกายน 
$%/# 

150,000 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากดั 1 เมษายน $%%4 + 30 มิถนุายน 
$%66 

350,000 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยซื &อเปลือกไม้โดยมีการกําหนดราคาซื &อขายอ้างอิงจากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสดัส่วนค่า

ความร้อนระหวา่งเชื &อเพลงิเปลอืกไม้และถ่านหิน และนํามาปรับลดกบัความด้อยคา่ของ      เปลอืกไม้ 

(ช) สญัญาที!เกี!ยวข้องกบัการขนสง่ถ่านหินระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

 1. บริษัทฯได้ทําสญัญาจ้างบริการขนสง่ถ่านหินโดยเรือลําเลียงและเรือยนต์ลากจูงกบับริษัท ทะเล
ไทย ขนส่ง จํากัด และบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จํากัด โดยคิดค่าบริการตามอัตราที!ระบุไว้ใน
สญัญาลงวนัที! 1 เมษายน 2557 เป็นระยะเวลา 1 ปี สิ &นสดุสญัญาวนัที! 31 มีนาคม 2558 

 2. บริษัทฯได้ทําสญัญาจ้างบริหารจดัการขนส่งถ่านหินทางเรือกบั Eversky Shipping Limited โดย
คิดคา่บริหารจดัการตามอตัราที!ระบไุว้ในสญัญาลงวนัที! # กรกฎาคม $%%* เป็นระยะเวลา 5 ปี และจะ
สิ &นสดุสญัญาวนัที! 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

 ". บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากดั และบริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากดัได้ทําสญัญาให้เช่าเรือ
เดินสมทุรแก่ Eversky Company Limited เพื!อนําเรือดงักลา่วไปใช้ในการขนสง่    ถ่านหินให้กบั
บริษัทฯ โดยคิดคา่บริการตามอตัราที!ระบไุว้ในสญัญาลงวนัที! # กรกฎาคม $%%* และ 1 มีนาคม 2556 

ตามลําดับ สัญญามีอายุ , ปี และ " ปี และจะสิ &นสุดสัญญาวันที!  ". มิถุนายน $%62 และ 29 

กมุภาพนัธ์ 2559 ตามลาํดบั 

(ซ) สญัญาให้บริการในการวิจยัและพฒันาระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ทําสัญญาให้บริการในการวิจัยและพัฒนากับบริษัท ดั-บเบิ &ล เอ 
(#++#) จํากัด (มหาชน) และบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด สญัญาทั &ง 2 ฉบบัเริ!มตั &งแต่วนัที!              # 
มกราคม $%%' โดยระยะเวลาการทํางานและการสง่มอบรายงานผลการวิจยัในแต่ละโครงการจะเป็นไป
ตามระยะเวลาที!คู่สญัญาทั &งสองฝ่ายตกลงร่วมกนั ซึ!งระยะเวลาดงักลา่วโดยทั!วไปจะกําหนดไว้ไมเ่กิน " ปี
นบัแตว่นัที! # มกราคม $%%' 

(ฌ)  สญัญาจ้างบริการงานซอ่มบํารุงโรงไฟฟา้และระบบจ่ายพลงังานระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาจ้างบริการงานซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าและระบบจ่ายพลงังานกบับริษัท 
โปรมีโก้ เซอร์วิส จํากดั โดยคิดคา่บริการตามที!กําหนดไว้ในสญัญา ซึ!งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

บริษัท วันที ทาํสัญญา อายุสัญญา (ปี) วันสิ "นสุดสัญญา 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) # มิถนุายน $%%4 25 11 กรกฎาคม $%'/ 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั # กรกฎาคม $%%7 % ". มิถนุายน $%62 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากดั # พฤษภาคม $%%" #, $ ธนัวาคม $%/# 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากดั 31 สงิหาคม 2553 12 30 มิถนุายน 2566 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากดั # สงิหาคม $%%* 9 31 มีนาคม $%63 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากดั # สงิหาคม $%%* 9 31 มีนาคม $%63 

 (ญ) สญัญาเช่าพื &นที!อาคารสาํนกังานระหวา่งบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

 บริษัทฯได้ทําสญัญาให้เช่าพื &นที!อาคารสํานกังานกับบริษัทที!เกี!ยวข้องกันหลายแห่ง โดยคิดค่าเช่าและ
คา่บริการตามอตัราที!ระบไุว้ในสญัญา สัญญาทั &งหมดเริ!มในปี $%%' และมีอาย ุ" ปี จะสิ &นสดุสญัญาใน
ปี $%%+ 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

สญัญาในส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั &งหมดข้างต้นที!มีอายุ # ปี  จะมีข้อกําหนดเกี!ยวกับระยะเวลาของ
สญัญาโดยระบุเงื!อนไขไว้ว่า หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งไม่แสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า               ไม่
ประสงค์จะต่อสญัญาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า ". วนั สญัญาดงักลา่วจะมีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ # ปี ทั &งนี & ณ 
วนัสิ &นสดุสญัญาแต่ละฉบบั คู่สญัญาทกุบริษัทไม่มีหนงัสือแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า     ไม่ประสงค์จะ
ตอ่สญัญา สง่ผลให้สญัญาในสว่นของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้จนถึงปัจจบุนั 

ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดงันี & 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหนี "การค้าและลูกหนี "อื น - กจิการที เกี ยวข้องกัน  

ลูกหนี "การค้า - กิจการที เกี ยวข้องกัน (หมายเหตุ +)     

บริษัทย่อย      

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั - - $" 32 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากดั - - 7 8 

บริษัท อี ,% จํากดั - - 7 8 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากดั - - 2 12 

บริษัทย่อยอื!น - - 1 2 

 - - 40 62 

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) จํากดั (มหาชน) 99 58 29 - 

บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จํากดั 88 21 43 - 

บริษัท ".* อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 33 11 18 3 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากดั 31 12 21 - 

บริษัท ".* อินดสัเตรียล ปาร์ค $ จํากดั 16 10 - - 

บริษัทที!เกี!ยวข้องกนัอื!น 31 27 10 26 

 298 139 121 29 

รวมลกูหนี &การค้า - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 298 139 161 91 

ลูกหนี "อื น - กิจการที เกี ยวข้องกัน (หมายเหตุ +)     

บริษัทย่อย      

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากดั - - 13 13 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากดั - - 11 4 

บริษัท เอ็นพีเอส เคป จํากดั - - 10 5 

บริษัท แอช ลีชชิ!ง จํากดั - - 7 3 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากดั - - 2 1 

บริษัท อี ,% จํากดั  - - 1 36 

บริษัทย่อยอื!น - - 4 10 

 - - 48 72 

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) จํากดั (มหาชน) 18 2 " 1 

บริษัท บุ๊คทาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั #% - #% - 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษัท เลศินภา บริการ จํากดั * - " - 

บริษัทที!เกี!ยวข้องกนัอื!น 15 9 / 3 

 52 11 $, 4 

รวมลกูหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 52 11 /' 76 

รวมลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั "%0 150 $"/ 167 

ลูกหนี "กจิการที เกี ยวข้องกันจากการจําหน่ายเงนิลงทุนใน

หุ้นสามัญ     

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากดั (มหาชน) - - - 979 

เงนิปันผลค้างรับจากกจิการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากดั - - - 155 

     

เงนิให้กู้ยืมระยะสั"นแก่กจิการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย      

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากดั - - 787 590 

บริษัท เอ็นพีเอส เคป จํากดั - - 577 610 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากดั - - 160 108 

บริษัท แอช ลีชชิ!ง จํากดั - - 96 88 

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั - - 76 - 

บริษัท นํ &าใส ".* จํากดั - - 76 - 

บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั - - 32 310 

บริษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากดั - - 24 15 

บริษัท เอส.เอ็น.บี ผลติผลการเกษตร จํากดั - - #% - 

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี + จํากดั - - 3 - 

บริษัท ซีเอชพี / จํากดั - - # - 

บริษัท อี ,% จํากดั  - - - 1,256 

บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั - - - 204 

บริษัท ซีเอชพี # จํากดั - - - 91 

บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ!ง 5 จํากดั - - - 6 

 - - 1,847 3,278 

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากดั (มหาชน) #.$ 95 - - 

บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากดั %$ 63 %$ 63 

 #%* 158 %$ 63 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั #%* 158 #,899 3,341 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

เงินให้กู้ ยืมข้างต้นมีกําหนดชําระคืนเมื!อทวงถามโดยมีอตัราดอกเบี &ยร้อยละ '.$ ถึงร้อยละ /.. ตอ่ปี (2556: ร้อยละ 

6.3 ถึงร้อยละ /.0 ตอ่ปี) 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการแก่กจิการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทที!เกี!ยวข้องกนัอื!น 2 - - - 

     

เงนิมัดจําจ่ายเพื อซื "อที ดนิแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ".* อินดสัเตรียล ปาร์ค $ จํากดั 1,181 1,385 - - 

บริษัท ".* อินดสัเตรียล ปาร์ค 7 จํากดั 897 310 - - 

บริษัท ".* พลัพ์ จํากดั 93 - - - 

บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากดั - 91 - - 

รวมเงินมดัจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดนิแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 2,171 1,786 - - 

  

 เงินมดัจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกันข้างต้นแสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ข้อ 19 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจ้าหนี "การค้าและเจ้าหนี "อื น - กิจการที เกี ยวข้องกัน  
เจ้าหนี "การค้า - กิจการที เกี ยวข้องกัน (หมายเหตุ %2)     

บริษัทย่อย     

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากดั - - 22 14 

บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากดั - - - 20 

บริษัทย่อยอื!น - - 10 13 

 - - 32 47 

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) จํากดั (มหาชน) 34 49 2 2 

บริษัท บีดบับลวิ เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั 24 29 - - 

บริษัทที!เกี!ยวข้องกนัอื!น 16 11 1 6 

 74 89 3 8 

รวมเจ้าหนี &การค้า - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 74 89 35 55 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจ้าหนี "อื น - กจิการที เกี ยวข้องกัน (หมายเหตุ %2) 
บริษัทย่อย     

บริษัทย่อยอื!น - - 7 4 

 - - 7 4 

     

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท บี โปรเฟสชั!นนอล คอนซลัแทนท์ จํากดั $' # ' - 

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) จํากดั (มหาชน) #" 11 # 6 

บริษัท เลศินภา บริการ จํากดั #3 11 - - 

บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั #. 18 * 3 

บริษัทที!เกี!ยวข้องกนัอื!น #5 "# 1 13 

 // 72 #2 22 

รวมเจ้าหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั // 72 19 26 

รวมเจ้าหนี &การค้าและเจ้าหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั #%# 161 54 81 

 
    

เงนิรับล่วงหน้าค่าซื "อสินค้าและบริการจากกิจการที เกี ยวข้องกัน 
    

บริษัทย่อย     

บริษัท อี ,% จํากดั - - 73 - 

 - - 73 - 

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ดั-บเบิ &ล เอ (#++#) จํากดั (มหาชน) 131 309 130 309 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากดั 56 294 56 266 

บริษัทที!เกี!ยวข้องกนัอื!น - 11 - - 

 187 614 #,' 575 

รวมเงินรับลว่งหน้าคา่ซื &อสนิค้าและบริการ                จาก
กิจการที!เกี!ยวข้องกนั #,/ '#* $%+ %/% 

ยอดคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าค่าซื &อสินค้าและบริการจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน ณ วันที! "# ธันวาคม $%%/ 

จํานวนรวม #,/ ล้านบาท ($%%': จํานวน %/% ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน #%+ ล้านบาท $%%': 

จํานวน %/% ล้านบาท) เป็นเงินรับลว่งหน้าคา่ซื &อไฟฟ้าและไอนํ &าสาํหรับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน $%%, ที!

บริษัทฯรับมาจากบริษัทที!เกี!ยวข้องกันในเดือนกันยายนและเดือนธันวาคม $%%/ โดยบริษัทฯจะต้องให้ส่วนลด

สาํหรับคา่สนิค้าจากการรับเงินลว่งหน้าในอตัราเฉลี!ย MLR บวกร้อยละ # ตอ่ปี 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เงนิปันผลค้างจ่ายแก่กจิการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากดั (มหาชน) - 87 - - 

เงนิกู้ยืมระยะสั"นจากกจิการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย      

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั - - *%" - 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ #2 จํากดั - - #$+ 223 

บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากดั - - "/ - 

บริษัท ดี.เอ. รีเซร์ิช เซน็เตอร์ จํากดั - - - 32 

 - - '#+ 255 

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั - * - 4 

 - * - 4 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสั &นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 
- * '#+ 259 

  

 เงินกู้ ยืมข้างต้นจดัทําขึ &นในรูปของตั2วสญัญาใช้เงินมีกําหนดชําระคืนเมื!อทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบี &ย  ร้อยละ #.' 
ถึงร้อยละ '.$ ตอ่ปี (2556: ร้อยละ 1.9 ถึงร้อยละ 2.5 ตอ่ปี) 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั เงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนัและเงินกู้ ยืมระยะสั &นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนัมี
การเคลื!อนไหวดงัตอ่ไปนี & 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที!                   # 

มกราคม $%%/ 

เงินกู้ ยืมระหว่างปี

ปัจจบุนั 

ชําระคืน           เงิน

กู้ ยืมระหว่างปี

ปัจจบุนั 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที!  

"# ธนัวาคม $%%/ 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั"นแก่กจิการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากดั (มหาชน) 95 "'. (353) 102 

บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากดั  63 - (11) 52 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 158 "'. (364) 154 

เงนิกู้ยืมระยะสั"นจากกจิการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทที เกี ยวข้องกัน      

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั  4 - (4) - 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสั &นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 4 - (4) - 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที!                   # 

มกราคม $%%/ 

เงินกู้ ยืมระหว่าง  ปี

ปัจจบุนั 

ชําระคืน             เงิน

กู้ ยืมระหว่าง    ปี

ปัจจบุนั 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที!                  "# 

ธนัวาคม $%%/ 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั"นแก่กจิการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากดั 590 /". (533) 787 

บริษัท เอ็นพีเอส เคป จํากดั 610 #' (49) 577 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากดั 108 %+ (7) 160 

บริษัท แอช ลีชชิ!ง จํากดั 88 , - 96 

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั - %%. (474) 76 

บริษัท นํ &าใส ".* จํากดั - 112 (36) 76 

บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั 310 #$ (290) 32 

บริษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากดั 15 + - 24 

บริษัท เอส.เอ็น.บี ผลติผลการเกษตร จํากดั - 15 - 15 

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี + จํากดั - 3 - 3 

บริษัท ซีเอชพี / จํากดั - 1 - 1 

บริษัท อี ,% จํากดั  1,256 /.' (1,962) - 

บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั 204 #/ (221) - 

บริษัท ซีเอชพี # จํากดั 91 * (95) - 

บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ!ง 5 จํากดั 6 16 (22) - 

บริษัท ไอพีพี ไอพี / จํากดั - $." (203) - 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั - 120 (120) - 

บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากดั - 118 (118) - 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากดั - %. (50) - 

บริษัท ดี.เอ. รีเซร์ิช เซน็เตอร์ จํากดั - 23 (23) - 

 3,278 2,772 (4,203) 1,847 

บริษัทที เกี ยวข้องกัน     

บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากดั  63 - (11) 52 

 63 - (11) 52 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 3,341 2,772 (4,214) 1,899 

เงนิกู้ยืมระยะสั"นจากกจิการที เกี ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย      

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั - 1,470 (1,017) 453 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ #2 จํากดั 223 - (9*) 129 

บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากดั  - 37 - 37 

บริษัท ดี.เอ. รีเซร์ิช เซน็เตอร์ จํากดั 32 50 (82) - 

บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ!ง % จํากดั - 13 (13) - 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากดั - #. (10) - 

 255 1,580 (1,21') 619 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที!                   # 

มกราคม $%%/ 

เงินกู้ ยืมระหว่าง  ปี

ปัจจบุนั 

ชําระคืน             เงิน

กู้ ยืมระหว่าง    ปี

ปัจจบุนั 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที!                  "# 

ธนัวาคม $%%/ 

     

บริษัทที เกี ยวข้องกัน      

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั  4 - (4) - 

 4 - (4) - 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสั &นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 259 1,580 (1,22.) 619 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ &นสดุวนัที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที!
ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี & 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 $%%6 2557 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ผลประโยชน์ระยะสั &น 74 73 41 38 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12 4 3 1 

รวม 86 77 44 39 

8. เงนิฝากธนาคารที มีข้อจาํกัดในการเบิกใช้ 

ยอดคงเหลือนี &คือ บญัชีเงินฝากธนาคารที!บริษัทย่อยสองแห่งได้ทําสญัญาจดจํานําสิทธิและโอนสิทธิในบญัชีเงิน
ฝากธนาคารไว้กบัผู้ ให้กู้  เพื!อคํ &าประกันวงเงินสินเชื!อของบริษัทย่อยทั &งสองแห่งตามที!กลา่วไว้ใน        หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2% โดยมีเงื!อนไขการใช้จ่ายตามที!ระบไุว้ในสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวของบริษัทยอ่ยทั &งสอง
แหง่ 

9. ลูกหนี "การค้าและลูกหนี "อื น 

 ยอดคงเหลอืของลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!น ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงันี & 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลกูหนี &การค้า - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั     

อายหุนี &คงค้างนบัจากวนัที!ถึงกําหนดชําระ     

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 202 101 115 71 

ค้างชําระ     
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

 ไม่เกิน 3 เดือน  81 35 46 20 

 3 - 6 เดือน 8 - - - 

 6 - 12 เดือน 7 - - - 

 มากกว่า #$ เดือน - 3 - - 

รวมลกูหนี &การค้า - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 298 139 161 91 

ลกูหนี &การค้า - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้องกนั     

อายหุนี &คงค้างนบัจากวนัที!ถึงกําหนดชําระ     

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 1,265 1,233 520 586 

ค้างชําระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 228 281 131 233 

 3 - 6 เดือน 6 8 -  

รวมลกูหนี &การค้า - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้องกนั 1,499 1,522 651 819 

รวมลกูหนี &การค้า - สทุธิ 1,797 1,661 812 910 

ลกูหนี &อื!น     

ลกูหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 52 11 76 76 

ลกูหนี &อื!น - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้องกนั 25 25 4 2 

รวมลกูหนี &อื!น 77 36 80 78 

รวมลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!น  1,874 1,697 892 988 

ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%/ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้โอนสิทธิการรับเงินจากลกูหนี &การค้าจํานวนเงินรวม 258 ล้าน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) ($%%': จํานวน 260 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน "5 ล้าน
บาท) ให้แก่บริษัทลสีซิ!งเพื!อชําระหนี &สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 

10. สินค้าคงเหลือ 

 ยอดคงเหลอืของสนิค้าคงเหลอื ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงันี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทนุ 

รายการปรับลดเป็น                  มลูคา่

สทุธิที!จะได้รับ สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

วตัถดุบิ       

ถ่านหนิ 306 259 - - 306 259 

ชีวมวล 236 102 - - 236 102 

มนัสําปะหลงั 39 43 (2) (2) 37 41 

นํ &ามนัดีเซล 41 57 - - 41 57 

อื!น ๆ 50 54 - - 50 54 

 672 515 (2) (2) 670 513 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทนุ 

รายการปรับลดเป็น                  มลูคา่

สทุธิที!จะได้รับ สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

งานระหว่างทํา 35 179 - (18) 35 161 

สนิค้าสําเร็จรูป       

เอทานอล 8 118 - (12) 8 106 

นํ &ามนัรําข้าวดิบและ กากรํา

สกดั 33 22 (1) (1) 32 21 

แปง้มนัสําปะหลงั 50 47 - - 50 47 

 91 187 (1) (13) 90 174 

วตัถดุบิระหว่างทาง - 20 - - - 20 

อะไหลแ่ละวสัดโุรงงาน 215 206 (26) (24) 189 182 

รวม 1,013 1,107 (29) (57) 984 1,050 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทนุ 

รายการปรับลดเป็น                  มลูคา่

สทุธิที!จะได้รับ สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

วตัถดุบิ       

ถ่านหนิ 340 284 - - 340 284 

ชีวมวล 31 15 - - 31 15 

อื!น ๆ 7 4 - - 7 4 

 378 303 - - 378 303 

งานระหว่างทํา * - - - * - 

วตัถดุบิระหว่างทาง - 20 - - - 20 

อะไหลแ่ละวสัดโุรงงาน #$% 128 (24) (23) 101 105 

รวม %./ 451 (24) (23) 483 428 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสทุธิที!จะ
ได้รับเป็นจํานวน 2 ล้านบาท (2556: จํานวน "* ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน               # ล้านบาท 
2556: จํานวน # ล้านบาท)โดยแสดงเป็นส่วนหนึ!งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้า
คงเหลอืเป็นจํานวน ". ล้านบาท (2556: จํานวน #% ล้านบาท) โดยนําไปหกัจากมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืที!รับรู้เป็น
คา่ใช้จ่ายในระหวา่งปี 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื น 

 ยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์หมนุเวียนอื!น ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงันี & 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรัปปรุงใหม่)   

ภาษีมลูคา่เพิ!มรอรับคืน 111 160 - - 

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 93 73 67 43 

ภาษีซื &อรอเรียกคืน 21 36 7 8 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที!จ่าย 16 12 - - 

อื!น ๆ 38 11 - - 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียนอื!น 279 292 74 51 

12. เงนิฝากธนาคารที ติดภาระคํ "าประกัน 

 บริษัทยอ่ยมีเงินฝากธนาคารที!ติดภาระคํ &าประกนั ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี &  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 $%%7 $%%6 

  (ปรัปปรุงใหม่) 

หลกัประกนัตามสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาว 13 91 

หลกัประกนัการออกหนงัสือคํ &าประกนัตามสญัญาซื &อขายเครื!องจกัร 34 32 

หลกัประกนัการออกหนงัสือคํ &าประกนัตามสญัญาขอรับเงินสนบัสนนุ   จากกองทนุเพื!อสง่เสริม

การอนรัุกษ์พลงังาน 12 15 

หลกัประกนัการออกหนงัสือคํ &าประกนัตามสญัญาซื &อขายมนัเส้นกบัองค์การคลงัสนิค้า - 10 

อื!น ๆ 5 1 

รวม 64 149 

13. เงนิลงทุนระยะยาวอื น 

ในเดือนมีนาคม $%%/ บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทย่อยได้ซื &อเงินลงทนุในพนัธบตัร
รัฐบาล เพื!อคํ &าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาซื &อขายไฟฟา้ที!ทําไว้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย พนัธบตัร
รัฐบาลดงักลา่วมีอาย ุ#% ปี โดยจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนมิถนุายน $%/$ 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามที!แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 
           (หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัท ทนุเรียกชําระแล้ว หน่วยเงินตรา สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ 

ผลต่างจากการจดัโครงสร้าง
การดําเนินธุรกิจของ                    

กลุม่บริษัท 

ค่าเผื!อการด้อยค่า 

ของเงินลงทนุ 

มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทนุ - สทุธิ 

เงินปันผลที!บริษัทฯ 

รับระหวา่งปี 

 $%%7 $%%6  $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

    ร้อยละ ร้อยละ           

บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากดั  #.. 100 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 100 100 - - - - 100 100 - 10 

บริษัท อี 85 จํากดั 3,851 1,725 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 3,851 1,725 (54) (54) - - 3,797 1,671 - - 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั 1,520 1,230 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 1,525 1,235 - - - - 1,525 1,235 66 150 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากดั 950 950 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 960 960 - - - - 960 960 86 86 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากดั 1,204 1,105 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 1,204 1,105 - - - - 1,204 1,105 66 292 

บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากดั 310 310 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 310 310 - - - - 310 310 161 164 

บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ!ง 5 จํากดั 68 68 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 72 72 (9) (9) - - 63 63 - - 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากดั 150 138 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 150 138 - - (138) (138) 12 - - - 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากดั 350 262 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 350 262 - - (49) (49) 301 213 - 178 

บริษัท นํ &าใส ".* จํากดั 160 160 ล้านบาท ++.+9 ++.+9 176 176 14 14 - - 190 190 403 337 

บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จํากดั 30 30 ล้านบาท 51.00 51.00 28 28 12 12 - - 40 40 - - 

บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากดั 30 8 ล้านบาท 50.00 50.00 15 4 42 42 - - 57 46 116 51 

บริษัท ซีเอชพี # จํากดั 130 8 ล้านบาท 99.99 99.99 111 8 - - - - 111 8 - - 

บริษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากดั 1,278 1,278 ล้านบาท 99.99 99.99 1,278 1,278 - - - - 1,278 1,278 - - 

บริษัท แอช ลีชชิ!ง จํากดั 45 45 ล้านบาท 99.99 99.99 45 45 - - - - 45 45 - - 

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากดั 1,825 673 ล้านบาท 99.99 99.99 1,285 673 - - - - 1,285 673 - - 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 
จํากดั 900 225 ล้านบาท 99.99 99.99 225 225 - - - - 225 225 - - 

บริษัท เอ็นพีเอส เคป จํากดั 1 0.25 ล้านบาท 99.99 99.99 1 - - - - - 1 - - - 

บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากดั 3/ 0.25 ล้านบาท 99.99 99.99 37 - - - - - 37 - - - 

บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั 250 0.25 ล้านบาท 99.99 99.99 229 - - - - - 229 - - - 

บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั 300 0.25 ล้านบาท 99.99 99.99 300 - - - - - 300 - - - 

บริษัท ซีเอชพี 7 จํากดั 1 - ล้านบาท 99.99 - 1 - - - - - 1 - - - 

บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากดั 596 - ล้านบาท 99.99 - 596 - - - - - 596 - - - 

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั 179 148 ล้านบาท 99.99 - 198 - 14 - - - 212 - - - 

PT Utami Jaya Mulia  17,000 17,000 ล้านรูเปีย 99.00 99.00 454 454 - - - - 454 454 - - 

Ocean Star Holding Company Limited - - ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

#..... - - - - - - - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      13,501 8,798 19 5 (187) (187) 13,333 8,616 898 1,268 
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รายการเปลี ยนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยสาํหรับปีสิ "นสุดวันที  #$ ธันวาคม %&&- มีดังนี " 

เงินลงทนุในบริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั 

เมื!อวนัที! #+ กมุภาพนัธ์ $%%/ ที!ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯมีมติอนมุติัให้บริษัทฯเข้าซื &อเงินลงทนุใน
หุ้นสามญัของบริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั (หุ้นสามญัจํานวน 147,994 หุ้น มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1,00. 
บาท คิดเป็นสดัสว่นการลงทนุร้อยละ ++.++) จากบริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากดั (มหาชน) ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้อง
กนัโดยมีผู้ ถือหุ้นสงูสดุที!เป็นบคุคลเดียวกนั เป็นจํานวนเงิน 167 ล้านบาท การซื &อหุ้นดงักลา่วแล้วเสร็จในวนัที! 25 
มีนาคม 2557 สง่ผลให้บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯตั &งแตน่ั &นมา  

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนี &สนิ ณ วนัที!ซื &อของบริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั มีรายละเอียด ดงันี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

ลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!น 20 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 102 

สนิค้าคงเหลือ 90 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื!น 8 

ที!ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 230 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื!น 13 

เจ้าหนี &การค้าและเจ้าหนี &อื!น (38) 

เงินกู้ ยืมระยะสั &นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั (145) 

หนี &สนิหมนุเวียนอื!น (12) 

เจ้าหนี &เช่าซื &อและหนี &สนิตามสญัญาเช่าการเงิน (78) 

หนี &สนิไม่หมนุเวียนอื!น (9) 

รวมสนิทรัพย์สทุธิ 181 

หกั: ผลแตกตา่งระหว่างต้นทนุการรวมธุรกิจกบัมลูคา่สทุธิตามบญัชีของบริษัทย่อย (14) 

เงินสดจ่ายเพื!อซื &อเงินลงทนุในบริษัทย่อย 167 

ตอ่มาเมื!อวนัที! #$ พฤศจิกายน $%%/ ที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! "/$%%/ ของบริษัทย่อยมีมติพิเศษอนมุติัให้
เพิ!มทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ยจากทนุจดทะเบียนเดมิจํานวน #*, ล้านบาท เป็นจํานวน $/. ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัจํานวน #$$,... หุ้น มลูคา่หุ้นละ #,... บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระคา่
หุ้นเพิ!มทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ $% รวมเป็นเงิน "..% ล้านบาท ทั &งนี & บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดําเนินการจด
ทะเบียนเพิ!มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! $* ธนัวาคม $%%/ 

เงินลงทนุในบริษัท ซีเอชพี 7 จํากดั และบริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากดั 

เมื!อวนัที! 19 กมุภาพนัธ์ $557 ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯมีมติอนมุติัการขยายการลงทนุในโครงการ

โรงไฟฟา้พลงังานก๊าซและถ่านหินซึ!งจะบริหารจดัการโดยบริษัทยอ่ย บริษัทฯจึงเข้าลงทนุใน    หุ้นสามญัของบริษัท 

ซีเอชพี 7 จํากดั และบริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากดั ในสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 99.99 บริษัทยอ่ยทั &งสองแหง่จดัตั &งขึ &น

โดยมีทุนจดทะเบียนแห่งละ # ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1. บาท และเรียก
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ชําระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 25 รวมเป็นเงินแห่งละ 0.25 ล้านบาท ทั &งนี & บริษัทย่อยทั &งสองแห่งได้ดําเนินการจด

ทะเบียนจดัตั &งบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จในวนัที! 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

ต่อมา ในระหว่างไตรมาสที!สองและไตรมาสที!สามของปีปัจจุบนั บริษัท ซีเอชพี 7 จํากดั และบริษัท ไอพีพี ไอพี 7 

จํากดั ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้อยละ /% ของหุ้นสามญัที!จดทะเบียนจํานวน ..# ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 

บาท รวมเป็นเงิน ../% ล้านบาท 

และเมื!อวนัที! $$ ตลุาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! #/$%%/ ของบริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากดั ได้มีมติพิเศษ

อนุมัติให้เพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากเดิมจํานวน # ล้านบาท เป็นจํานวน ''. ล้านบาท โดยการ

ออกจําหน่ายหุ้นสามญัจํานวน '5.9 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระ

คา่หุ้นเพิ!มทนุดงักลา่วในอตัราร้อยละ 36 รวมเป็นเงิน 236 ล้านบาท บริษัทยอ่ยได้ดําเนินการ         จดทะเบียนเพิ!มทนุ

กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! $/ ตลุาคม $%%/ 

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน $%%/ บริษัท  ไอพีพี ไอพี / จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมร้อยละ %* ของหุ้น

สามญัที!จดทะเบียนจํานวน '%.+ ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน "%+ ล้านบาท 

เงินลงทนุในบริษัท อี 85 จํากดั 

เมื!อวนัที! #, สิงหาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! "/$%%/ ของบริษัทย่อยมีมติพิเศษอนมุติัให้เพิ!มทนุจด

ทะเบียนของบริษัทยอ่ยจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน #,/$% ล้านบาท เป็นจํานวน $,.$% ล้านบาท โดยการออก

หุ้นสามญัจํานวน ". ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระค่าหุ้นเพิ!ม

ทนุดงักล่าวในอตัราร้อยละ +' รวมเป็นเงิน $,/ ล้านบาท ทั &งนี & บริษัทย่อยดงักลา่วได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!ม

ทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! #$ กนัยายน $%%/ 

ในระหว่างเดือนตุลาคม $%%/ บริษัทย่อยได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้อยละ * ของหุ้นสามญัที!              จด

ทะเบียนจํานวน ". ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน #" ล้านบาท 

และเมื!อวนัที! #, กนัยายน $%%/ ที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! */$%%/ ของบริษัทยอ่ยได้มีมติพิเศษอนมุติัให้เพิ!มทนุ

จดทะเบียนของบริษัทย่อยจากเดิมจํานวน $,.$% ล้านบาท เป็นจํานวน $,".. ล้านบาท โดย                การ

ออกจําหน่ายหุ้นสามญัจํานวน $/.% ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม   และเรียก

ชําระค่าหุ้นเพิ!มทนุดงักลา่วในอตัราร้อยละ $% รวมเป็นเงิน '+ ล้านบาท บริษัทยอ่ยได้ดําเนินการ               จดทะเบียน

เพิ!มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! ". ตลุาคม $%%/ 

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม $%%/ บริษัทย่อยได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้อยละ /% ของหุ้ น
สามญัที!จดทะเบียนจํานวน $/.% ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน $.' ล้านบาท 

ต่อมา เมื!อวนัที! #$ พฤศจิกายน $%%/ ที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! %/$%%/ ของบริษัทย่อยได้มีมติพิเศษอนมุติัให้
เพิ!มทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ยจากเดิมจํานวน $,".. ล้านบาท เป็นจํานวน ",,%" ล้านบาท โดยการออกจําหน่าย
หุ้นสามญัจํานวน #%%." ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระค่าหุ้นเพิ!ม
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ทนุในอตัราร้อยละ ++.+ รวมเป็นเงิน #,%%# ล้านบาท บริษัทยอ่ยได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั &นจากและดอกเบี &ยค้าง
จ่ายแก่บริษัทฯ เพื!อเป็นการเพิ!มทุนดงักล่าว บริษัทย่อยได้ดําเนินการ         จดทะเบียนเพิ!มทนุกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเมื!อวนัที! $' ธนัวาคม $%%/ 

เงินลงทนุในบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั 

ในระหว่างไตรมาสที!หนึ!งของปีปัจจุบนั บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติม
ร้อยละ 24 ของหุ้นสามญัที!จดทะเบียนจํานวน 54 ล้านหุ้น มลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน 130 ล้านบาท 

เมื!อวนัที! 20 มีนาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! 1/2557 ของบริษัทย่อยมีมติพิเศษอนมุติัให้เพิ!มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทย่อยจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,"'. ล้านบาท เป็นจํานวน 1,68/ ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามญัจํานวน 32.7 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระคา่หุ้นเพิ!ม
ทนุดงักลา่วเต็มจํานวน รวมเป็นเงิน 327 ล้านบาท ทั &งนี & บริษัทย่อยดงักลา่วได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทนุกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! 2# มีนาคม $%%/ 

ตอ่มา เมื!อวนัที! $" มิถนุายน $%%/ ที!ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! $/$%%/ ของบริษัทยอ่ยมีมติพิเศษอนมุติัให้ลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากเดิม #,',/ ล้านบาท เป็นจํานวน #,"'. ล้านบาท โดยการลดจํานวนหุ้น "$./ 
ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน "$/ ล้านบาท บริษัทย่อยดงักลา่วได้ดําเนินการ            จดทะเบียนลด
ทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! $, กรกฎาคม $%%/  

และเมื!อวนัที! #$ พฤศจิกายน $%%/ ที!ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! "/$%%/ ของบริษัทยอ่ยมีมติพิเศษอนมุติัให้เพิ!ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ยจากทนุจดทะเบียนเดมิจํานวน 1,"'. ล้านบาท เป็นจํานวน #,%$. ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัจํานวน #' ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระค่าหุ้น
เพิ!มทนุดงักลา่วเต็มจํานวน รวมเป็นเงิน #'. ล้านบาท ทั &งนี & บริษัทย่อยดงักลา่วได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทุน
กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! $+ ธนัวาคม $%%/ 

เงินลงทนุในบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากดั 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากดั ได้เรียกชําระคา่หุ้นเพิ!มเติมอีกร้อยละ '' ของ
หุ้นสามญัที!จดทะเบียนจํานวน #% ล้านหุ้น มลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน ++ ล้านบาท 

เงินลงทนุในบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากดั 

ในระหว่างปีปัจจบุนั บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากดั ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้อยละ , ของหุ้น
สามญัที!จดทะเบียนจํานวน #% ล้านหุ้น มลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน #$ ล้านบาท 

เงินลงทนุในบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากดั 

ในระหว่างปีปัจจบุนั บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากดั ได้เรียกชําระคา่หุ้นเพิ!มเติมอีกร้อยละ $% ของหุ้น

สามญัที!จดทะเบียนจํานวน "% ล้านหุ้น มลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน ,, ล้านบาท 

ต่อมาเมื!อวนัที! "# ธันวาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! #/$%%/ ของบริษัทย่อยได้มีมติพิเศษอนุมติัให้

เพิ!มทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากเดิมจํานวน "%. ล้านบาท เป็นจํานวน ',. ล้านบาท โดยการออกจําหนา่ย
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หุ้นสามญัจํานวน "" ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้แก่บริษัทฯ บริษัทย่อยได้เรียกชําระคา่หุ้นเพิ!ม

ทนุดงักลา่วเต็มจํานวนและดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื!อวนัที! ' มกราคม $%%, 

เงินลงทนุในบริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากดั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากดั ได้เรียกชําระคา่หุ้นเพิ!มเติมร้อยละ /% ของหุ้นสามญัที!จด

ทะเบียนจํานวน 3 ล้านหุ้น มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน $$ ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเงินลงทนุของ

บริษัทฯจํานวน ## ล้านบาท 

เงินลงทนุในบริษัท ซีเอชพี # จํากดั  

ในระหว่างไตรมาสที!สามของปีปัจจุบนั บริษัท ซีเอชพี # จํากดั ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้อยละ #. ของหุ้น

สามญัที!จดทะเบียนจํานวน # ล้านหุ้น มลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน # ล้านบาท 

ต่อมา เมื!อวนัที! $$ ตุลาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! #/$%%/ ของบริษัทย่อยได้มีมติพิเศษอนุมติัให้

เพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมจํานวน #. ล้านบาท เป็นจํานวน #". ล้านบาท โดยการออกจําหน่ายหุ้น

สามญัจํานวน #$ ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มทนุ

ดงักลา่วในอตัราร้อยละ 85 รวมเป็นเงิน 102 ล้านบาท บริษัทฯได้ดําเนินการ         จดทะเบียนเพิ!มทนุกบักระทรวง

พาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! 2/ ตลุาคม $%%/ 

เงินลงทนุในบริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากดั 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมร้อยละ "* ของหุ้นสามัญที!จด

ทะเบียนจํานวน #79.9 ล้านหุ้น มลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน '#$ ล้านบาท 

เงินลงทนุในบริษัท เอ็นพีเอส เคป จํากดั 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมร้อยละ /% ของหุ้นสามัญที!    จด

ทะเบียนจํานวน ..# ล้านหุ้น มลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน ../% ล้านบาท 

เงินลงทนุในบริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากดั 

เมื!อวนัที! #. กมุภาพนัธ์ $%%/ ที!ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! #/$%%/ ของบริษัทย่อยมีมติพิเศษอนมุติัให้  เพิ!มทนุ

จดทะเบียนของบริษัทยอ่ยจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน # ล้านบาท เป็นจํานวน 150 ล้านบาท         โดยการออก

หุ้นสามญัจํานวน 1*.+ ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระคา่หุ้นเพิ!ม

ทนุดงักลา่วในอตัราร้อยละ $% รวมเป็นเงิน "/ ล้านบาท ทั &งนี & บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทนุ

กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

เงินลงทนุในบริษัท ซีเอชพี " จํากดั  

ในระหว่างไตรมาสที!สองและไตรมาสที!สามของปีปัจจุบนั บริษัท ซีเอชพี " จํากดั ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีก

ร้อยละ /% ของหุ้นสามญัที!จดทะเบียนจํานวน ..# ล้านหุ้น มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน ../%  ล้าน

บาท 
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เมื!อวนัที! $$ ตลุาคม $%%/ ที!ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! #/$%%/ ของบริษัทยอ่ยได้มีมติพิเศษอนมุติัให้เพิ!มทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมจํานวน # ล้านบาท เป็นจํานวน $%. ล้านบาท โดยการออกจําหนา่ยหุ้นสามญัจํานวน 

$4.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มทุนดงักล่าวใน

อตัราร้อยละ 91.5 รวมเป็นเงิน 228 ล้านบาท บริษัทฯได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว

เมื!อวนัที! 2/ ตลุาคม $%%/ 

เงินลงทนุในบริษัท ซีเอชพี % จํากดั 

ในระหว่างไตรมาสที!สองและไตรมาสที!สามของปีปัจจุบนั บริษัท ซีเอชพี % จํากดั ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีก

ร้อยละ /% ของหุ้นสามญัที!จดทะเบียนจํานวน ..# ล้านหุ้น มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ #. บาท รวมเป็นเงิน ../%  ล้าน

บาท 

เมื!อวนัที! $$ ตลุาคม $%%/ ที!ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! #/$%%/ ของบริษัทยอ่ยได้มีมติพิเศษอนมุติัให้เพิ!มทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมจํานวน # ล้านบาท เป็นจํานวน ".. ล้านบาท โดยการออกจําหนา่ยหุ้นสามญัจํานวน 

29.9 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม และเรียกชําระค่าหุ้ นเพิ!มทนุดงักลา่วเต็ม

จํานวน รวมเป็นเงิน 299 ล้านบาท บริษัทฯได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อวนัที! 2/ 

ตลุาคม $%%/ 

เงินลงทนุใน Ocean Star Holding Company Limited  

เมื!อวนัที! #+ กมุภาพนัธ์ $557 ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯมีมติอนมุติัการปรับโครงสร้างการลงทนุใน

ธุรกิจขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเลซึ!งจะบริหารจดัการโดยบริษัทย่อย บริษัทฯจึงเข้าลงทุนในหุ้น

สามัญของ Ocean Star Holding Company Limited ซึ!งจดทะเบียนจัดตั &งบริษัทในประเทศฮ่องกงเมื!อวนัที! #/ 

พฤศจิกายน $%%/ ในสดัส่วนการลงทุนร้อยละ #.. บริษัทย่อยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจํานวน %,... เหรียญ

สหรัฐอเมริกา (หุ้นสามญัจํานวน %,... หุ้น มูลค่าหุ้นละ # เหรียญสหรัฐอเมริกา) และเรียกชําระค่าหุ้นดงักลา่ว

เต็มจํานวน 

บริษัทย่อยที บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Ocean Star Holding Company Limited 

เงินลงทนุใน Ocean Cape Company Limited 

ในระหวา่งเดือนพฤศจิกายน $%%/ Ocean Star Holding Company Limited ซึ!งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯได้เข้า

ลงทนุใน Ocean Cape Company Limited ซึ!งจดทะเบียนจดัตั &งบริษัทในประเทศฮ่องกงเมื!อวนัที! $* พฤศจิกายน 

$%%/ ในสดัส่วนการลงทนุร้อยละ #.. บริษัทย่อยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจํานวน % ,... เหรียญสหรัฐอเมริกา 

(หุ้นสามญัจํานวน %,... หุ้น มลูคา่หุ้นละ # เหรียญสหรัฐอเมริกา) และเรียกชําระ     คา่หุ้นดงักลา่วเต็มจํานวน 
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15. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั &งขึ &น                
ในประเทศ สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ มลูคา่ตามบญัชีตามวิธีสว่นได้เสีย 

สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) จาก     
เงินลงทนุในบริษัทร่วม                         

ในระหว่างปี 

   ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2556 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2556 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2556 2557 $%%6 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษัท คนันา จํากดั สง่เสริมการปลกูต้นกระดาษ
แก่เกษตรกร 

ไทย 48 48 254 254 198 298 (100) ' 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั &งขึ &น            

ในประเทศ สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ 

มลูคา่ตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทนุ  

   ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2556 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2556 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษัท คนันา จํากดั สง่เสริมการปลกูต้นกระดาษแก่เกษตรกร ไทย 48 48 254 254 254 254 

15.2 ข้อมลูทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ข้อมลูทางการเงินตามที!แสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดงันี & 
     (หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัท ทนุเรียกชําระ สนิทรัพย์รวม หนี &สนิรวม รายได้รวมสําหรับปี กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 

 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2556 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2556 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที! 
"# ธนัวาคม 2556 2557 $%%6 2557 $%%6 

บริษัท คนันา จํากดั 530 530 2,081 2,089 1,668 1,468 224 219 ($.9) 79 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพื อการลงทุน  

 มลูคา่ตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงันี & 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

ที!ดนิรอการพฒันา 

ที!ดนิและอาคาร
สํานกังานให้เช่า รวม 

ที!ดนิและอาคาร 

สํานกังานให้เช่า 

ราคาทุน     

ณ วนัที! 1 มกราคม 2556  1,112 771 1,883 771 

ซื &อเพิ!ม - 14 14 14 

โอนไปที!ดนิและอาคาร - (262) (262) (262) 

ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (1,112) - (1,112) - 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) - 523 523 523 

ซื &อเพิ!ม - 2 2 2 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 - 525 525 525 

ค่าเสื อมราคาสะสม     

ณ วนัที! 1 มกราคม 2556  - 3 3 3 

คา่เสื!อมราคาสําหรับปี - 7 7 7 

คา่เสื!อมราคาสําหรับสว่นที!โอนไปอาคาร - (1) (1) (1) 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) - 9 9 9 

คา่เสื!อมราคาสําหรับปี - 7 7 7 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 - 16 16 16 

ค่าเผื อการด้อยค่า     

ณ วนัที! 1 มกราคม 2556 1,036 - 1,036 - 

ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (1,036) - (1,036) - 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) - - - - 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วนัที! # มกราคม $%%' 76 768 844 768 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) - 514 514 514 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 - 509 509 509 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 ที ดินและอาคารสาํนักงานให้เช่า 

 เมื!อวนัที! 12 กรกฎาคม 2555 ที!ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯมีมติอนุมติัให้บริษัทฯได้เข้าทํารายการซื &อ

ที!ดินและอาคารสาํนกังานให้เช่าจากกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องบรูพาพลสั โดยรับโอนสิทธิและหน้าที!

ในสญัญาตา่ง ๆ ที!รับมาพร้อมกบัที!ดินและอาคารสํานกังานให้เช่าดงักลา่ว โดยตกลงราคาซื &อขายเป็นจํานวน /'" 

ล้านบาท ซึ!งกําหนดจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ!งประเมินมลูคา่ยติุธรรมที!ใช้ในการกําหนดราคาซื &อ

ขายโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสว่นของที!ดินและวิธีมลูค่าต้นทนุทดแทนสทุธิสําหรับสว่นของอาคาร

สาํนกังานให้เช่า ทั &งนี & บริษัทฯมีแผนการปรับปรุงพื &นที!บางสว่นภายในอาคารสาํนกังานเพื!อใช้เป็นอาคารสาํนกังาน

ของบริษัทฯ  

 การปรับปรุงพื &นที!อาคารสํานกังานในส่วนของบริษัทฯแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม $%%' บริษัทฯจึงโอนที!ดินและ

อาคารสํานกังานให้เช่าสําหรับส่วนที!มีการใช้งานภายในบริษัทฯไปเป็นที! ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยมูลค่าตาม

บญัชีที!ราคาทนุจํานวน $'$ ล้านบาท และคา่เสื!อมราคาสะสมจํานวน # ล้านบาท 

 ณ วันที! "# ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่ายุติธรรมของที!ดินและอาคารสํานักงานให้เช่าซึ!งประเมินโดยผู้

ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตาม

บญัชีที!แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ข้อสมมติฐานหลกัที!ใช้ในการประเมินราคาดงักลา่วประกอบด้วย อตัรา

ผลตอบแทน อตัราคิดลด และอตัราการเติบโตระยะยาวของคา่เช่า 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯได้รับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทุนเป็นจํานวน '. 

ล้านบาท (2556: จํานวน 56 ล้านบาท) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

17. ที ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที!ดนิ สว่นปรับปรุงที!ดนิ 

โรงไฟฟ้า อาคาร
และเครื!องจกัร 

เครื!องมือ             
และอปุกรณ์ 

เครื!องตกแตง่ ตดิตั &ง
และอปุกรณ์
สํานกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์ระหว่าง
ตดิตั &งและก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัที! 1 มกราคม 2556  1,709 298 19,394 921 44 1,788 3,835 27,989 

ซื &อเพิ!ม 753 4 184 25 4 758 2,945 4,673 

จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - - (158) (3) - (131) - (292) 

โอนเข้า (ออก) - 82 1,412 22 10 18 (1,544) - 

โอนมาจากอสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุ 185 - 77 - - - - 262 

จดัประเภทใหม่ - - - - 2 - - $ 

ต้นทนุการกู้ ยืม - - - - - - 129 129 

ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (892) - - (1) (1) (1) (629) (1,524) 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) 1,755 384 20,909 964 59 2,432 4,736 31,239 

ซื &อเพิ!ม 421 2 9 53 5 492 3,823 4,,.% 

จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - - (234) - - (292) - (526) 

โอนเข้า (ออก) - 70 714 21 5 40 (850) - 

ต้นทนุการกู้ ยืม - - - - - - 149 149 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - - - 1 - 1 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 2,176 456 21,398 1,038 69 2,673 7,858 35,668 

ค่าเสื อมราคาสะสม         

ณ วนัที! 1 มกราคม 2556  - 146 7,201 500 32 450 - 8,329 

คา่เสื!อมราคาสําหรับปี - 12 1,078 57 5 216 - 1,368 

คา่เสื!อมราคาสําหรับสว่นที!จําหน่าย/ตดัจําหน่าย  - - (47) (1) - (70) - (118) 

คา่เสื!อมราคาสําหรับสว่นที!โอนมาจาก                           

อสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุ - - 1 - - - - 1 

ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - (1) (1) (1) - (3) 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) - 158 8,233 555 36 595 - 9,577 

คา่เสื!อมราคาสําหรับปี - 15 1,0/% 86 8 25/ - 1,441 

คา่เสื!อมราคาสําหรับสว่นที!จําหน่าย/ตดัจําหน่าย  - - (137) - - (67) - (204) 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที!ดนิ สว่นปรับปรุงที!ดนิ 

โรงไฟฟ้า อาคาร
และเครื!องจกัร 

เครื!องมือ             
และอปุกรณ์ 

เครื!องตกแตง่ ตดิตั &ง
และอปุกรณ์
สํานกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์ระหว่าง
ตดิตั &งและก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 - 173 9,171 641 44 785 - 10,814 

ค่าเผื อการด้อยค่า         

ณ วนัที! 1 มกราคม 2556  101 - 396 - - - - 497 

ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (101) - - - - - - (101) 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) - - 396 - - - - 396 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 - - 396 - - - - 396 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัที! 1 มกราคม 2556  1,608 152 11,797 421 12 1,338 3,835 19,163 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) 1,755 226 12,280 409 23 1,837 4,736 21,266 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 2,176 283 11,831 397 25 1,888 7,858 24,458 

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี         

2556 (จํานวน 1,355 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการผลติ สว่นที!เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 1,368 

2557 (จํานวน 1,428 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการผลติ สว่นที!เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 1,441 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที!ดนิ สว่นปรับปรุงที!ดนิ 

โรงไฟฟ้า อาคาร
และเครื!องจกัร 

เครื!องมือ 

และอปุกรณ์ 

เครื!องตกแตง่ตดิตั &ง
และอปุกรณ์นกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์ระหว่าง
ตดิตั &งและก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัที! 1 มกราคม 2556 1,082 167 11,035 465 13 482 95 13,339 

ซื &อเพิ!ม - 2 37 5 2 103 267 416 

จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - - (13) - - (81) - (94) 

โอนเข้า (ออก) - 2 158 1 9 4 (174) - 

โอนมาจากอสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุ 185 - 77 - - - - 262 

จดัประเภทใหม่ - - - - 2 - - 2 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 1,267 171 11,294 471 26 508 188 13,925 

ซื &อเพิ!ม - - - 1 1 36 "". "', 

จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - - (#) - - (127) - (12,) 

โอนเข้า (ออก) - 61 29/ 21 1 33 (41") - 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 1,267 232 11,5+. 493 28 450 105 14,165 

ค่าเสื อมราคาสะสม         

ณ วนัที! 1 มกราคม 2556 - 70 4,906 196 11 196 - 5,379 

คา่เสื!อมราคาสําหรับปี - 6 490 26 2 91 - 615 

คา่เสื!อมราคาสําหรับสว่นที!จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - - (1) - - (45) - (46) 

คา่เสื!อมราคาสําหรับสว่นที!โอนมาจาก                      

อสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุ - - 1 - - - - 1 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 - 76 5,396 222 13 242 - 5,949 

คา่เสื!อมราคาสําหรับปี - 7 465 27 4 88 - 591 

คา่เสื!อมราคาสําหรับสว่นที!จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - - - - - (50) - (50) 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 - 83 5,861 249 17 280 - 6,490 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 1,267 95 5,898 249 13 266 188 7,976 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 1,267 149 5,729 244 11 170 105 7,675 

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี         

2556 (จํานวน 604 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการผลติ สว่นที!เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 615 

2557 (จํานวน 565 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการผลติ สว่นที!เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร) %+# 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวา่งปีสิ &นสดุวนัที! 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอ่ยได้รวมต้นทนุการกู้ ยืมเข้าเป็นราคาทนุของโครงการจํานวน 

149 ล้านบาท (2556: จํานวน 129 ล้านบาท) เงินกู้ ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี &ยร้อยละ '.* ถึงร้อยละ '.+ ต่อปี 

(2556: อตัราร้อยละ 6.3 ถึงร้อยละ 7.0 ตอ่ปี) 

ณ วนัที! "# ธันวาคม $%%7 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื!องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ!งได้มา

ภายใต้สญัญาเช่าซื &อและสญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวน 2,389 ล้านบาท (2556: 

จํานวน 1,242 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 143 ล้านบาท $%%6: จํานวน 151 ล้านบาท) 

 ณ วนัที! 31 ธันวาคม $%%7 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอปุกรณ์จํานวนหนึ!งซึ!งตดัค่าเสื!อมราคาหมดแล้ว

แต่ยงัใช้งานอยู่ มลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื!อมราคาสะสมและค่าเผื!อการด้อยคา่ของสินทรัพย์ดงักลา่วมีจํานวน 

+/, ล้านบาท ($%%6: จํานวน 356 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน //' ล้านบาท $%%6: จํานวน 181 

ล้านบาท) 

 ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้จดจํานองที!ดินพร้อมสิ!งปลกูสร้างที!มีอยูห่รือที!จะก่อสร้างขึ &นใน

อนาคตและเครื!องจักรส่วนหนึ!ง ซึ!งมีมูลค่าตามบญัชีสทุธิจํานวน 13,##* ล้านบาท ($%%6: จํานวน 14,291 ล้าน

บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 6,01* ล้านบาท $%%6: จํานวน 6,286 ล้านบาท) เพื!อใช้เป็นหลกัประกนั

วงเงินสนิเชื!อและเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตามที!กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ $% 

$8. สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 

ในวันที! 8 มิถุนายน 2554 บริษัทฯเข้าลงทุนใน PT Utami Jaya Mulia ซึ!งเป็นบริษัทที!ได้รับใบอนุญาตในการ

ประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ทําสญัญาโอนสิทธิและภาระผกูพนัตามสญัญาซื &อหุ้น

ซึ!งทําไว้เดิมระหว่างผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวกับ PT Advance and Marketing Services ซึ!งเป็นบริษัทที!

เกี!ยวข้องกนั โดยมีมลูคา่ซื &อหุ้นรวมตามสญัญาเทา่กบั 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทา่ประมาณ "+6 ล้านบาท)  

การเข้าทํารายการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื!อเข้าลงทนุในกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพื!อใช้เป็น

แหลง่เชื &อเพลิงในการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทนุในการซื &อหุ้นจํานวนประมาณ 

"+6 ล้านบาทข้างต้นเป็น “สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน” ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยจะ

ทยอยตดัจําหน่ายค่าสิทธิดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายสุิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน บริษัทฯใช้

วิธีการตดัจําหน่ายตามวิธีจํานวนผลผลิตในการตดัจําหน่ายค่าสิทธิดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทนุ ทั &งนี & จะเริ!มตดัจําหนา่ยเมื!อบริษัทยอ่ยดงักลา่วเปิดดําเนินการกิจการเหมืองถ่านหิน 

19. เงนิมัดจาํจ่ายเพื อซื "อที ดินแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน 

 ยอดคงเหลือของเงินมัดจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกัน ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
รายละเอียดดงันี & 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่) 

บริษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากดั 1,181 1,181 

บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั 310 310 

บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากดั 587 - 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ #$ จํากดั 93 - 

บริษัท ซีเอชพี " จํากดั - 204 

บริษัท ซีเอชพี 1 จํากดั - 91 

รวมเงินมดัจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดนิแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 2,171 1,786 

 รายการเปลี!ยนแปลงของบัญชีเงินมัดจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกันในระหว่างปีสิ &นสุดวนัที! 31 

ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดงันี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ยอดคงเหลือต้นปี  1,786 1,615 

บวก:  เงินมดัจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดนิแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนัเพิ!มขึ &นระหว่างปี 689 605 

หกั:  โอนเป็นที!ดนิในระหว่างปี (304) - 

 ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - (434) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,171 1,786 

บริษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากดั และบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั 

ในไตรมาสที!สองของปี 2551 ถึงไตรมาสที!หนึ!งของปี 2553 บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั ได้ทํา

สญัญาจะซื &อจะขายที!ดินรวมทั &งสิ &นสามฉบบักบับริษัท ".* อินดสัเตรียล ปาร์ค $ จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้อง

กัน เพื!อซื &อที!ดินจํานวน $,390 ไร่ ในราคาไร่ละ 0.8 ล้านบาทและไร่ละ #.% ล้านบาท          มีมูลค่ารวมสญัญา

ทั &งสิ &น ",#24 ล้านบาท ซึ!งบริษัทได้ชําระเงินมดัจําดงักลา่วแล้วจํานวน $,+'. ล้านบาท (ทั &งนี & ราคาที!ดินที!จะซื &อจะ

ขายในอนาคตนั &นให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายติุธรรมของที!ดิน ณ เวลานั &น) ในการซื &อที!ดินนี &มีวตัถปุระสงค์

เพื!อใช้เป็นพื &นที!สร้างโรงไฟฟ้า ในเดือนธันวาคม $%%* บริษัทย่อยได้สํารวจปริมาณพื &นที!ใช้จ ริงและคืนพื &นที!สว่น

หนึ!งจํานวน "/# ไร่ คิดเป็นมลูคา่จํานวน %", ล้านบาท และได้รับชําระเงินมดัจําสว่นนี &คืนแล้ว 

อย่างไรก็ตาม เมื!อวนัที! + ตลุาคม $%%% ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีมติอนมุติัให้           บริษัท

ยอ่ยดําเนินการโอนกิจการบางสว่นไปยงับริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึ!งของบริษัทฯ เพื!อ

เป็นการรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การกํากบัดแูลของบริษัทฯ โดยมีมติอนมุติัการซื &อขายเงินมดั
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

จําเพื!อจ่ายซื &อที!ดินสว่นหนึ!งจํานวน 1,207 ไร่ คิดเป็นมูลค่าเงินมดัจําจํานวน #,#,# ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อยอีก

แหง่หนึ!งดงักลา่ว  

ในระหว่างไตรมาสที!สี!ของปี $%%% บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั ได้เข้าสํารวจพื &นที!ใช้จริงอีกครั &ง

และขอคืนพื &นที!สว่นหนึ!งจํานวน 512 ไร่ คิดเป็นมลูคา่เงินมดัจําจํานวน ,./ ล้านบาท และได้รับชําระเงินมดัจําสว่น

นี &คืนแล้ว คงเหลือเงินมดัจําในสว่นของบริษัทย่อยสําหรับพื &นที! ".. ไร่ คิดเป็นมูลค่า เงินมดัจําจํานวน *"* ล้าน

บาท 

ต่อมาในระหว่างไตรมาสที!สามของปี 2556 บริษัทฯได้จําหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ 

ซพัพลาย ไอพีพี จํากดั ให้แก่บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากดั (มหาชน) ซึ!งเป็นบริษัทที! เกี!ยวข้องกนั ทําให้รายการเงิน

มดัจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนัมีมลูคา่ลดลงจํานวน 434 ล้านบาท เนื!องจากการจําหนา่ยเงินลงทนุใน

บริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

ในปัจจบุนั บริษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากดั ยงัอยูใ่นระหวา่งการสาํรวจปริมาณพื &นที!ใช้จริงและดําเนินการตามเงื!อนไขที!ระบุ

ในสญัญา ได้แก่ การจดัให้มีการประเมินราคาที!ดินโดยผู้ประเมินอิสระ การลงนามในหนงัสือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยและการได้รับใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการเพื!อดําเนินการต่าง ๆ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

เป็นต้น ทั &งนี & บริษัท 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 2 จํากดั ซึ!งเป็นคูส่ญัญาได้มีหนงัสอืยืนยนัเกี!ยวกบัการชําระคืนเงินมดัจํา

ในกรณีที!มีการคืนที!ดินหรือในกรณีที!มีการคืนสว่นตา่งระหวา่งราคาประเมินกบัราคาที!ดินตามสญัญา 

บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั  

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั ได้ทําสญัญาจะซื &อจะขายที!ดินกบับริษัท ".* อินดสัเตรียล ปาร์ค 7 

จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั เพื!อซื &อที!ดินจํานวน 128 ไร่ ในราคาไร่ละ 2.5 ล้านบาท มลูค่ารวมจํานวน 320 ล้าน

บาท โดยบริษัทย่อยได้ชําระเงินมดัจํา ณ วนัทําสญัญาแล้วจํานวน "#. ล้านบาท และจะทําการชําระราคาที!ดินสว่นที!

เหลือในวนัโอนกรรมสิทธิ4ที!ดิน ในการซื &อที!ดินนี &มีวตัถปุระสงค์เพื!อใช้เป็นพื &นที!สร้างโรงไฟฟ้าในเขตอตุสาหกรรม 304 

อินดสัเตรียล ปาร์ค (จงัหวดัปราจีนบรีุ) ในปัจจุบนั บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการดําเนินการขอใบอนญุาตจากหน่วยงาน

ราชการเพื!อดําเนินการตา่ง ๆ ในการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 

บริษัท ไอพีพี ไอพี / จํากดั 

ในเดือนมีนาคม $%%/ บริษัท ไอพีพี ไอพี / จํากดั ได้ทําสญัญาจะซื &อจะขายที!ดินกบับริษัท ".* อินดสัเตรียล ปาร์ค 

7 จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั เพื!อซื &อที!ดินจํานวน $*" ไร่ ในราคาไร่ละ 2.5 ล้านบาท มลูค่ารวมทั &งสิ &น '.+ 

ล้านบาท ในการซื &อที!ดินนี &มีวตัถุประสงค์เพื!อใช้เป็นพื &นที!สร้างโรงไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 

(จงัหวดัปราจีนบรีุ)โดยบริษัทยอ่ยได้ชําระเงินมดัจําและคา่ที!ดิน ณ วนัทําสญัญาแล้วจํานวน #+/ ล้านบาท  

ต่อมา บริษัทย่อยและคู่สญัญามีความประสงค์จะยกเลิกสญัญาฉบบัเดิมและจัดทําสญัญาฉบบัใหม่ลงวนัที! $/ 

ตลุาคม $%%/ โดยมีข้อกําหนดเพิ!มเติมเกี!ยวกับการชําระราคาค่าที!ดิน โดยบริษัทย่อยจะต้องชําระราคาค่าที!ดิน

ตามจํานวนที!ได้รับแจ้งจากคู่สญัญาภายใน '. วนั นบัแตว่นัที!ได้รับแจ้งอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และต้องชําระ
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ราคาค่าที!ดินให้ครบถ้วนภายในวนัโอนกรรมสิทธิ4ที!ดิน ทั &งนี & ในระหว่างเดือนพฤษภาคม $%%/ ถึงเดือนพฤศจิกายน 

$%%/ คูส่ญัญาได้เรียกชําระคา่ที!ดินจากบริษัทย่อยเพิ!มเติมรวมจํานวน "+. ล้านบาท รวมมลูค่าเงินมดัจําที!บริษัทยอ่ย

ได้ชําระไว้เป็นจํานวน %,/ ล้านบาท 

ในปัจจบุนั บริษัทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการดําเนินการขอใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการเพื!อดําเนินการตา่ง ๆ    ในการ

ก่อสร้างโรงผลติกระแสไฟฟ้า ทั &งนี & ราคาที!ดินที!จะซื &อจะขายในอนาคตให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายติุธรรม

ของที!ดิน ณ เวลานั &น 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ #$ จํากดั 

ในเดือนพฤศจิกายน $%%/ บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ #$ จํากดั ได้ทําสญัญาจะซื &อจะขายที!ดินกบับริษัท ".* 

พลัพ์ จํากัด ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกัน เพื!อซื &อที!ดินจํานวน "+ ไร่ ในราคาไร่ละ $.% ล้านบาท มูลค่ารวมจํานวน +/ 

ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้ชําระเงินมดัจํา ณ วนัทําสญัญาแล้วจํานวน +" ล้านบาท และจะทําการชําระราคาที!ดิน

สว่นที!เหลือในวนัโอนกรรมสิทธิ4ที!ดิน ในการซื &อที!ดินนี &มีวตัถปุระสงค์เพื!อใช้เป็นพื &นที!สร้างโรงไฟฟ้าในเขตอตุสาหกรรม 

".* อินดัสเตรียล ปาร์ค (จังหวัดปราจีนบุรี) ในปัจจุบัน บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการดําเนินการขอใบอนุญาตจาก

หนว่ยงานราชการเพื!อดําเนินการตา่ง ๆ ในการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 

บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั 

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั ได้ทําสญัญาจะซื &อจะขายที!ดินกบับริษัท ".* อินดสัเตรียล ปาร์ค 2 

จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกัน เพื!อซื &อที!ดินจํานวน 105 ไร่ ในราคาไร่ละ 2 ล้านบาท มูลค่ารวม  ทั &งสิ &น 210 ล้าน

บาท โดยบริษัทย่อยได้ชําระเงินมัดจํา ณ วนัทําสญัญาแล้วจํานวน 204 ล้านบาท ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

บริษัทย่อยได้ชําระราคาที!ดินสว่นที!เหลือจํานวน ' ล้านบาท และรับโอนกรรมสิทธิ4ในที!ดินดงักลา่วแล้ว ในการซื &อที!ดิน

นี &มีวตัถปุระสงค์เพื!อใช้เป็นพื &นที!สร้างโรงไฟฟ้าในเขตอตุสาหกรรม 304  อินดสัเตรียล ปาร์ค $ (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ใน

ปัจจบุนั บริษัทยอ่ยอยูร่ะหว่างการดําเนินการขอใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการเพื!อดําเนินการตา่ง ๆ ในการก่อสร้าง

โรงไฟฟา้ 

บริษัท ซีเอชพี 1 จํากดั 

ในเดือนพฤศจิกายน 255' บริษัท ซีเอชพี 1 จํากัด ได้ทําสญัญาจะซื &อจะขายที!ดินกับบริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากัด ซึ!ง

เป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกัน เพื!อซื &อที!ดินจํานวน 55 ไร่ ในราคาไร่ละ 1.7 ล้านบาท มูลค่ารวมทั &งสิ &น 94 ล้านบาท โดย

บริษัทย่อยได้ชําระเงินมดัจํา ณ วนัทําสญัญาแล้วจํานวน 91 ล้านบาท ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทย่อยได้

ชําระราคาที!ดินส่วนที!เหลือจํานวน 3 ล้านบาท และรับโอนกรรมสิทธิ4 ในที!ดินดังกล่าวแล้ว ในการซื &อที! ดินนี &มี

วตัถปุระสงค์เพื!อใช้เป็นพื &นที!สร้างโรงไฟฟ้าในเขตอตุสาหกรรม 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค (จงัหวดัปราจีนบรีุ) ในปัจจบุนั 

บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการดําเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื!อดําเนินการต่าง  ๆ ในการก่อสร้าง

โรงไฟฟา้ 
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20. ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 

 ยอดคงเหลอืของคา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดงันี & 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ต้นทนุสถานีจ่ายไฟฟ้า     

- ต้นทนุอปุกรณ์สถานีจ่ายไฟฟ้า #"# 131 131 131 

- ที!ดนิ + 9 9 9 

ต้นทนุในการสํารวจเหมืองถ่านหนิ "" 32 15 15 

รวม #/" 172 155 155 

หกั: คา่ตดัจําหน่ายคา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีสะสม (/$) (68) (72) (68) 

คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี - สทุธิ 101 104 83 87 

  

 รายการเปลี!ยนแปลงของบญัชีคา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีสาํหรับปีสิ &นสดุวนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 สรุปได้ดงันี & 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 104 99 87 92 

บวก: ต้นทนุในการสํารวจเหมืองถ่านหนิเพิ!มขึ &นระหว่างปี 1 10 - - 

หกั:  ตดัจําหน่ายระหว่างปี (4) (5) (4) (5) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี 101 104 83 87 

 ต้นทนุสถานีจ่ายไฟฟา้ 

 บริษัทฯมีข้อตกลงกบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) ในการโอนกรรมสทิธิ4ในต้นทนุอปุกรณ์สถานีสั!ง
จ่ายไฟฟ้าและที!ดินตามข้อตกลงที!ทําไว้กับ กฟผ. และได้ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ4 เสร็จสิ &นแล้วเมื!อวันที! $, 
พฤษภาคม $%%# และวนัที! ". กนัยายน $%%# อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯยงัคงสามารถใช้อปุกรณ์และที!ดินดงักลา่วได้
ในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ บริษัทฯตดัจําหน่ายต้นทุนของรายการดงักล่าวตามอายกุารให้ประโยชน์ของ
รายการโดยอ้างอิงกบัอายกุารให้ประโยชน์ของโรงไฟฟา้และอปุกรณ์ที!เกี!ยวข้อง 

 ต้นทนุในการสาํรวจเหมืองถ่านหิน 

 บริษัทฯได้ทําสญัญาลงวนัที! $' เมษายน $%%* ว่าจ้าง PT Advance Marketing and Services ซึ!งเป็นบริษัทที!
เกี!ยวข้องกนั ทําการสํารวจพื &นที!เพื!อทําเหมืองถ่านหินของ PT Utami Jaya Mulia ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
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โดยจะทยอยตดัจําหน่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยใช้วิธีการตัดจําหน่ายตามวิธีจํานวนผลผลิตเป็นต้นทุนในการ
ประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม ทั &งนี & จะเริ!มตดัจําหนา่ยเมื!อบริษัทยอ่ยดงักลา่วเปิด
ดําเนินการกิจการเหมืองถ่านหิน 

21. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสั "น 

 ยอดคงเหลอืของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั &น ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดงันี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี &ย                                

(ร้อยละต่อปี) $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

   (ปรับปรุงใหม่)   

เงินเบิกเกินบญัชี MOR $* 70 - - 

ตั2วสญัญาใช้เงิน 4.$ - 7.. %# 642 - 565 

หนี &สินจากการทําทรัสต์รีซีทส์ 4.1 - 6.9 212 827 212 822 

ตั2วสญัญาแลกเงิน - ผู้ลงทนุทั!วไป 4.5 - 4.7 - 1,468 - 1,468 

ตั2วสญัญาแลกเงิน - สถาบนัการเงิน 4.% - 4.9 - 1,109 - 1,109 

รวม  287 4,116 212 3,964 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ ยืมระยะสั &นจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซึ!งบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบติัตาม
เงื!อนไขและจดัให้มีหลกัทรัพย์คํ &าประกนัวงเงินกู้ ยืมระยะสั &นเช่นเดียวกบัที!ระบไุว้ในสญัญา    เงินกู้ ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยตามที!ได้กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบ    งบการเงินข้อ 2% 

22. เจ้าหนี "การค้าและเจ้าหนี "อื น 

 ยอดคงเหลอืของเจ้าหนี &การค้าและเจ้าหนี &อื!น ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดงันี & 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจ้าหนี &การค้า - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั /* 89 35 55 

เจ้าหนี &การค้า - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้องกนั *./ 229 250 73 

เจ้าหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั // 72 #+ 26 

เจ้าหนี &อื!น - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้องกนั $"/ "*" 42 73 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย #.' 104 39 52 

ดอกเบี &ยค้างจ่าย #.% 39 97 29 

เงินสมทบกองทนุพฒันาไฟฟ้าค้างจ่าย 26 18 25 18 

เงินประกนัผลงานค้างจ่าย 41 9 - - 

รวมเจ้าหนี &การค้าและเจ้าหนี &อื!น #,073 90" 507 326 
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23. หนี "สินหมุนเวียนอื น 

 ยอดคงเหลอืของหนี &สนิหมนุเวียนอื!น ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดงันี & 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษีขายที!ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 80 83 44 51 

ภาษีมลูคา่เพิ!มค้างจ่าย 28 36 9 15 

เงินรับลว่งหน้าจากกองทนุเพื!อสง่เสริม      การอนรัุกษ์
พลงังาน #% 18 - - 

เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 1 4 - - 

ภาษีเงินได้หกั ณ ที!จ่ายค้างจ่าย 8 6 4 4 

อื!น ๆ 7 10 6 7 

รวมหนี &สนิหมนุเวียนอื!น 1"+ 157 63 77 

24. เจ้าหนี "เช่าซื "อและหนี "สินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 ยอดคงเหลือของเจ้าหนี &เช่าซื &อและหนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที! "# ธันวาคม $%% 7 และ $%%6 มี
รายละเอียดดงันี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 $%%6 2557 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจ้าหนี &เช่าซื &อและหนี &สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 1,919 935 86 123 

หกั: ดอกเบี &ยรอการตดับญัชี (167) (84) (4) (8) 

รวม 1,752 851 82 115 

หกั: สว่นที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี (553) (312) (64) (56) 

เจ้าหนี &เช่าซื &อและหนี &สนิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่น
ที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี 1,199 539 18 59 

 เจ้าหนี "เช่าซื "อ 

 เจ้าหนี &เช่าซื &อประกอบด้วยสญัญาเช่าซื &อยานพาหนะ ซึ!งมีสญัญาเช่าซื &อหลายสญัญาโดยมีเงื!อนไขชําระหนี &เป็น
รายเดือนรวม 12 - '. งวด 

หนี "สินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ!งหลายแห่งเพื!อเช่าเครื!องจักร อปุกรณ์และยานพาหนะ
สาํหรับใช้ในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดการชําระคา่เช่าเป็นรายเดือนรวม 12 - 60 งวด และเมื!อครบกําหนด
สญัญา บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิขอซื &อเครื!องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะดงักล่าวได้ในราคาที!
กําหนดในสญัญา 
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 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ $%%6 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัที!จะต้องจ่ายคา่เช่าขั &นตํ!าตามสญัญา
เช่าซื &อและสญัญาเช่าการเงิน ดงันี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  

 ไม่เกิน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี รวม 

 $%57 $%%6 $%57 $%%6 $%57 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ผลรวมของจํานวนเงินขั &นตํ!าที!ต้องจ่ายทั &งสิ &นตาม

สญัญาเช่า 645 358 1,274 577 1,919 935 

ดอกเบี &ยตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                            (92) (46) (75) (38) (167) (84) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขั &นตํ!าที! 
   ต้องจ่ายทั &งสิ &นตามสญัญาเช่า 553 312 1,199 539 1,752 851 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ไม่เกิน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี รวม 

 $%57 $%%6 $%57 $%%6 $%57 $%%6 

ผลรวมของจํานวนเงินขั &นตํ!าที!ต้องจ่ายทั &งสิ &นตาม
สญัญาเช่า 67 62 19 61 86 123 

ดอกเบี &ยตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                            (3) (6) (1) (2) (4) (8) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขั &นตํ!าที! 
   ต้องจ่ายทั &งสิ &นตามสญัญาเช่า 64 56 18 59 82 115 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์ดงันี & 
       (หน่วย: ล้านบาท) 
     $%%7 $%%6  

 

เงินกู้ ยืม 

 

 

วงเงิน 

 

 

วนัที!ทําสญัญา 

อตัราดอกเบี &ย  
(ร้อยละตอ่ปี) 

 

กําหนดชําระ 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

ภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

เกินหนึ!งปี รวม 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

ภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

เกินหนึ!งปี รวม 

 

 

สนิทรัพย์คํ &าประกนั 

    (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  

บริษัท เนชั นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)        

Tranche H 

 

",... ล้านบาท 

 

#, กนัยายน $%*'       
แก้ไขครั &งที! # - % ใน
ระหว่างปี $%*+ ถงึ 
$%%$ และแก้ไขครั &ง
ที! '         ณ วนัที! #. 
กนัยายน $%%" 

FDR + 3.50 ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี &ยทกุครึ!งปี   
โดยชําระงวดแรกเดือนมิถนุายน 25%" 
และงวดสดุท้ายในเดือนธนัวาคม 
$%%+ 

600 600 1,200 600 1,200 1,800 ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้างที!มี
อยู่หรือที!จะก่อสร้างขึ &น
ในอนาคตและเครื!องจกัร
สว่นหนึ!ง รวมทั &งการโอน
สทิธิตามสญัญาขาย
ไฟฟ้าและซื &อไฟฟ้า
สํารองระหว่างบริษัทฯ
และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย 

หกั: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจําหน่าย (3) (2) (5) (3) (4) (7)  

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ - สุทธิ 597 598 1,195 597 1,196 1,793  1,793

บริษัทย่อย         

บริษัท เนชั นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ & จํากัด         

เงินกู้ ยืม #,#.. ล้านบาท 

 

#$ มีนาคม $%%" MLR - 0.50 ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี &ยทกุเดือน        
โดยชําระงวดแรกเดือนมีนาคม 25%" 
และงวดสดุท้ายในเดือนพฤศจิกายน 
$%%/ 

- - - 247 - 247 ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้าง
และเครื!องจกัร รวมทั &ง
การโอนสทิธิตามสญัญา
ซื &อขายไฟฟ้าของ
โครงการ 

หกั: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจําหน่าย - - - (1) - (1)  

เงินกู้ ยืม - สทุธิ - - - 246 - 246  246

บริษัท เนชั นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $$ จํากัด        
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

       (หน่วย: ล้านบาท) 
     $%%7 $%%6  

 

เงินกู้ ยืม 

 

 

วงเงิน 

 

 

วนัที!ทําสญัญา 

อตัราดอกเบี &ย  
(ร้อยละตอ่ปี) 

 

กําหนดชําระ 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

ภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

เกินหนึ!งปี รวม 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

ภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

เกินหนึ!งปี รวม 

 

 

สนิทรัพย์คํ &าประกนั 

    (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  

เงินกู้ ยืม #,$.. ล้านบาท 

 

$. พฤษภาคม $%%"    
แก้ไขครั &งที! 1 ณ วนัที! 
19 มิถนุายน 2557 

MLR - 0.50 ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี &ยทกุสาม
เดือน โดยชําระงวดแรกเดือน
พฤศจิกายน 25%" และงวดสดุท้ายใน
เดือนพฤษภาคม $%'. 

178 281 459 178 444 622 ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้าง
และเครื!องจกัร รวมทั &ง
การโอนสทิธิตามสญัญา
ซื &อขายไฟฟ้าของ
โครงการ 

หกั: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจําหน่าย (1) (1) (2) (1) (2) (3)  

เงินกู้ ยืม - สทุธิ 177 280 457 177 442 619  

บริษัท เอน็พีเอส โอเชี ยน สตาร์ จํากัด        

Tranche A '.. ล้านบาท 

 

#, พฤษภาคม $%%" MLR ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี &ยทกุไตร
มาส   โดยชําระงวดแรกเดือนตลุาคม 
$%%" และงวดสดุท้ายในเดือน
เมษายน $%'. 

89 133 222 89 222 311 จํานองเรือเดนิทะเล 

เงินกู้ ยืม    89 133 222 89 222 311  

บริษัท เนชั นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ & เอ จํากัด          

วงเงินที! # '.$ ล้านบาท $/ สงิหาคม $%%' MLR - 1.00 ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี &ยทกุเดือน           
รวม /$ งวด และต้องจ่ายชําระเงินต้น
ทั &งหมดในเดือนกนัยายน $%'$ 

95 357 452 125 422 547 ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้างที!มี
อยู่หรือที!จะเกิดขึ &นใน
อนาคตเครื!องจกัรและ
อปุกรณ์       การโอนสทิธิ
ตามสญัญา    ซื &อขาย
ไฟฟ้าและไอนํ &า     และ
สญัญาโครงการที!
เกี!ยวข้อง รวมทั &งเงินฝาก
ธนาคาร 

วงเงินที! 2 912 ล้านบาท $/ สงิหาคม $%%' ก) MLR  
 สําหรับเงินกู้ ยืม

ก่อนเปิด
ดําเนินงาน 

ข) MLR - 0.50 

 สําหรับเงินกู้ ยืม
หลงัเปิด
ดําเนินงาน 

ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี &ยทกุเดือน           
รวม 84 งวด และต้องจ่ายชําระเงินต้น
ทั &งหมดในเดือนมิถนุายน $%'6 

- 492 492 - - - 

หกั: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจําหน่าย (1) (6) (7) (1) (7) (8)  

เงินกู้ ยืม - สทุธิ 94 843 937 124 415 539  

บริษัท อนิเตอร์ สตีวีโดริ ง & จํากัด           
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

       (หน่วย: ล้านบาท) 
     $%%7 $%%6  

 

เงินกู้ ยืม 

 

 

วงเงิน 

 

 

วนัที!ทําสญัญา 

อตัราดอกเบี &ย  
(ร้อยละตอ่ปี) 

 

กําหนดชําระ 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

ภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

เกินหนึ!งปี รวม 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

ภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

เกินหนึ!งปี รวม 

 

 

สนิทรัพย์คํ &าประกนั 

    (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  

เงินกู้ ยืม 1%. ล้านบาท 21 สงิหาคม $%%5 BIBOR + 3.25 ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี &ยทกุเดือน 
โดยชําระงวดแรกเดือนกนัยายน $%%% 
และ             งวดสดุท้ายในเดือน
สงิหาคม $%'. 

29 57 86 30 84 114 จํานองเรือทุน่และอปุกรณ์
ประกอบ 

หกั: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจําหน่าย - (1) (1) - (1) (1)  

เงินกู้ ยืม - สทุธิ 29 56 85 30 83 113  

บริษัท อี /& จํากัด           

เงินกู้ ยืม $,".. ล้านบาท 8 ธนัวาคม $%%*      

แก้ไขเพิ!มเตมิ ณ 
วนัที! 23 กนัยายน 
2557 

MLR - ..%0 ชําระคืนดอกเบี &ยทกุเดือนและชําระคืน      
เงินต้นทกุไตรมาส โดยชําระงวดแรก 
เดือนมีนาคม $%%/ และงวดสดุท้าย
ในเดือนมิถนุายน $%'4 

939 - 939 1,106 - 1,106 ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้าง
และเครื!องจกัร รวมทั &ง
เงินฝากธนาคาร 

หกั: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจําหน่าย (5) - (5) (8) - (8)  

เงินกู้ ยืม - สทุธิ 934 - 934 1,098 - 1,098  

บริษัท เอน็พีเอส ออรานา จํากัด        

เงินกู้ ยืม 87 ล้านบาท $* มิถนุายน $%%' MLR ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี &ยทกุ " 
เดือน โดยชําระงวดแรกเดือนธนัวาคม 
$%%' (เดือนที! ' นบัจากวนัที!ลงนาม
ในสญัญาเงินกู้ ) 

17 48 65 17 65 82 จํานองเรือเดนิทะเลรวมถึง
สทิธิในกรมธรรม์
ประกนัภยั 

เงินกู้ ยืม     17 48 65 17 65 82  

บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด        

เงินกู้ ยืม 11 ล้านบาท 5 มีนาคม 2556 อตัราดอกเบี &ยเงิน
ฝากประจํา #$ 
เดือน บวกด้วย
ร้อยละ 2.25 ตอ่ปี
หาร 2 

ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี &ยทกุเดือน          
เริ!มตั &งแตเ่ดือนมีนาคม $%%6 จนถึง            
เดือนกมุภาพนัธ์ $%59 

4 1 5 4 5 9 ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้าง 

เงินกู้ ยืม     4 1 5 4 5 9  

บริษัท เอน็พีเอส พีพ ี+ จํากัด        
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

       (หน่วย: ล้านบาท) 
     $%%7 $%%6  

 

เงินกู้ ยืม 

 

 

วงเงิน 

 

 

วนัที!ทําสญัญา 

อตัราดอกเบี &ย  
(ร้อยละตอ่ปี) 

 

กําหนดชําระ 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

ภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

เกินหนึ!งปี รวม 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

ภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึง 

กําหนดชําระ 

เกินหนึ!งปี รวม 

 

 

สนิทรัพย์คํ &าประกนั 

    (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  

Tranche A 3,600 ล้านบาท 31 กรกฎาคม 2556 ก) MLR  

 สําหรับเงินกู้ ยืม
ก่อนเปิด
ดําเนินงาน 

ข)  MLR - 0.50 

สําหรับเงินกู้ ยืม
หลงัเปิด
ดําเนินงาน 

ชําระคืนดอกเบี &ยทกุเดือนและชําระคืน      
เงินต้นทกุไตรมาส โดยชําระงวดแรก
เดือนมิถนุายน 2558 (หรือเดือนที! 6 

นบัจาก       วนัเปิดดําเนินงาน) และ
งวดสดุท้ายในเดือนมีนาคม 2566 

(หรือเดือนที! 99             นบัจากวนั
เปิดดําเนินงาน) 

10" 2,216 2,3#+ - 1,149 1,149 ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้าง
และเครื!องจกัร รวมทั &ง
การโอนสทิธิตามสญัญา
เช่าที!ดนิ สทิธิในสญัญา
โครงการ รวมถึงสทิธิใน
กรมธรรม์ประกนัภยัของ
สนิทรัพย์ที!เกี!ยวข้องและ
สญัญาโอนสทิธิในบญัชี
เงินฝาก 

หกั: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจําหน่าย (4) (14) (18) - (22) (22)  

เงินกู้ ยืม - สทุธิ 99 2,202 2,301 - 1,127 1,127  

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย - สุทธิ   1,443 3,563 5,006 1,785 2,359 4,144  

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อย - สุทธิ 2,040 4,161 6,201 2,382 3,555 5,937  
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

การเปลี!ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ ยืมระยะยาวสาํหรับปีสิ &นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ $%%6 มีรายละเอียดดงันี & 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 $%%6 2557 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ยอดคงเหลือต้นปี 5,937 6,602 1,79" 2,190 

บวก:  กู้ ยืมเพิ!มขึ &นระหว่างปี 1,662 1,817 - - 

 คา่ธรรมเนียมทางการเงินตดัจําหน่ายระหว่างปี 11 12 $ 3 

หกั:  จ่ายคืนเงินกู้ ระหว่างปี (1,409) (2,484) (600) (400) 

 คา่ธรรมเนียมทางการเงินเพิ!มขึ &นระหว่างปี - (10) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 6,201 5,937 1,195 1,793 

เงนิกู้ยมืระยะยาวของบริษัทฯ 

ภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืม บริษัทฯต้องปฏิบติัตามเงื!อนไขตามที!ระบุไว้ในสญัญารวมถึงเงื!อนไขทางการเงินเกี!ยวกับ

การดํารงอัตราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น อัตราส่วนหนี &สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น อัตราส่วน

ความสามารถในการชําระหนี & (Debt Service Coverage Ratio) และอตัราส่วนหนี &สินต่อกําไรสทุธิก่อนดอกเบี &ย

จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (Debt to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 

Amortisation Ratio) ให้เป็นไปตามอตัราที!กําหนดในสญัญา 

เงนิกู้ยมืระยะยาวของบริษัทย่อย 

ภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืม บริษัทย่อยแห่งต้องปฏิบัติตามเงื!อนไขตามที! ระบุไว้ในสญัญารวมถึงเงื!อนไข         ทาง

การเงินเกี!ยวกับการดํารงอตัราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นและอตัราสว่นของความสามารถใน         การชําระหนี & 

(Debt Service Coverage Ratio) ให้เป็นไปตามอตัราที!กําหนดในสญัญา 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั 

เมื!อวนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากดั มีหนงัสอืแจ้งความจํานงขอชําระเงินต้น
ตามสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวลงวนัที! 12 มีนาคม 2553 คืนก่อนกําหนดแก่ธนาคารพาณิชย์ผู้ ให้กู้  โดยใช้เงินจากกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทย่อยและเงินเพิ!มทนุจากผู้ ถือหุ้น บริษัทยอ่ยได้ชําระคืน      เงินต้นพร้อมดอกเบี &ย
และได้ดําเนินการปลดหลกัประกนัตามสญัญาแล้วในวนัที! 31 มีนาคม 2557  

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากดั 

เมื!อวันที! #+ มิถุนายน $%%/ บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพิ!มเติม
สญัญาสนิเชื!อกบัธนาคารพาณิชย์ โดยมีการเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขการชําระคืนเงินต้นจากทกุสามเดือนเป็นทกุเดือน 
โดยชําระงวดแรกในเดือนสิงหาคม $%%/ และงวดสดุท้ายในเดือนพฤษภาคม $%'. 
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บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากดั 

ภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืม กําหนดให้บริษัท เอ็นพีเอส พีพี + จํากดั ต้องชําระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนมิถนุายน $%%, 
หรือเดือนที!หกนบัจากวนัเปิดดําเนินงาน แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ &นก่อน ณ วนัที! "# ธันวาคม $%%/  บริษัทย่อยจึง
แสดงยอดคงเหลอืของเงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นที!ครบกําหนดชําระภายในเดือนธนัวาคม $%%, เป็นหนี &สนิที!ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ!งปี  อยา่งไรก็ตาม เมื!อวนัที! $, มกราคม $%%/ บริษัทฯได้สง่หนงัสอืขอผ่อนผนัเงื!อนไขของสญัญา
สนิเชื!อ โดยขอขยายกําหนดเวลาก่อสร้างโรงไฟฟา้แล้วเสร็จ (Schedule Provisional Acceptance Date) จากวนัที! 
"# ธันวาคม $%%/ เป็นวนัที! ". มิถุนายน $%%, และขอขยายกําหนดเวลาในการคืนเงินกู้ งวดแรกเป็นวนัที! ". 
ธนัวาคม $%%, เพื!อให้สอดคล้องกบักําหนดเวลาก่อสร้างโรงไฟฟา้แล้วเสร็จที!บริษัทยอ่ยขอผอ่นผนัไว้ ซึ!งบริษัทยอ่ย
ได้รับอนมุติัจากธนาคารผู้ให้กู้แล้วเมื!อวนัที! #" กมุภาพนัธ์ $%%, โดยมีกําหนดชําระคืนงวดสดุท้ายในเดือนมีนาคม 
$%%' ตามกําหนดชําระเดิม 

บริษัท อี 85 จํากดั 

เมื!อวนัที! 8 ธันวาคม 2554 บริษัท อี 85 จํากัด ได้เข้าทําสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แหง่หนึ!ง ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาวทั &งสิ &นไมเ่กิน 2,300 ล้านบาท เพื!อลงทนุในโครงการผลติเอทานอล โรงแปง้ โรงงาน
ก๊าซชีวภาพและธุรกิจที!เกี!ยวเนื!อง 

ภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืม บริษัทยอ่ยต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดต่าง ๆ และเงื!อนไขทางการเงินบางประการตามที!ระบุ
ในสญัญา อย่างไรก็ตาม ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยไม่สามารถดํารงอตัราสว่นหนี &สินต่อสว่นของผู้ ถือ
หุ้นและอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี & รวมทั &งไม่ได้เข้าทําสญัญาเงินกู้ ด้อยสิทธิสําหรับเงินกู้ ยืมระยะสั &น
จากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี & บริษัทย่อยได้ลงทนุเพิ!มเติมในโครงการบําบดั     นํ &าเสียก่อนได้รับความยินยอม
จากธนาคาร ซึ!งบริษัทย่อยพิจารณาว่าเป็นโครงการเกี!ยวเนื!องภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืม จากเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้างต้นถือได้ว่า บริษัทย่อยไม่ได้ปฏิบติัตามเงื!อนไขที!ระบใุนสญัญาเงินกู้ ยืมและมีผลให้เจ้าหนี &เงินกู้ ยืมอาจใช้สิทธิ
บางประการตามที!ระบใุนสญัญาซึ!งรวมถึงการเรียกชําระหนี &เงินกู้ ยืมคงเหลือจํานวน 1,106 ล้านบาทคืนจากบริษัท
ย่อย ดงันั &น เพื!อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทย่อยจึงแสดงรายการยอดคงเหลือของเงิน
กู้ ยืมระยะยาว ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%' เป็นหนี &สนิที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี  

ตอ่มา เมื!อวนัที! $" กนัยายน $%%/ บริษัทยอ่ยได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพิ!มเติมสญัญาเงินกู้ ยืมฉบบัดงักลา่ว โดย
ได้แก้ไขเปลี!ยนแปลงข้อกําหนดต่าง ๆ และเงื!อนไขทางการเงินที!สําคญับางประการ เช่น อตัราส่วนหนี &สินต่อผู้ ถือ
หุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี & รวมถึงเงื!อนไขการชําระคืนเงินต้นนอกจากนี & บริษัทย่อยต้อง
ดําเนินการเพิ!มทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ยจากเดิมจํานวน #,/$% ล้านบาท เป็นจํานวน $,".. ล้านบาท และเข้า
ทําสญัญาเงินกู้ ด้อยสิทธิสําหรับเงินกู้ ยืมระยะสั &นจากบริษัทฯ รวมทั &งจดจํานองที!ดินเป็นประกัน ก่อนการเบิกใช้
วงเงินกู้ ยืมระยะยาวงวดถัดไป จากการเข้าทําสญัญาดงักล่าวมีผลให้เหตผิุดนดัภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืมฉบบัเดิม
ตามที!กลา่วข้างต้นเป็นอนัยติุ  

อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั &นภายใต้สัญญาเงินกู้              
ด้อยสิทธิดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ เพื!อเป็นการเพิ!มทนุของบริษัทย่อย จากเหตกุารณ์ดงักล่าวข้างต้นถือได้ว่า บริษัท
ยอ่ยไม่ได้ปฏิบติัตามเงื!อนไขที!ระบใุนสญัญาเงินกู้ ยืมและมีผลให้เจ้าหนี &เงินกู้ ยืมอาจใช้สิทธิบางประการตามที!ระบุ
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ในสญัญาซึ!งรวมถึงการเรียกชําระหนี &เงินกู้ ยืมคงเหลือ ณ วนัที! "# ธันวาคม $%%/ จํานวน +"+ ล้านบาทคืนจาก
บริษัทยอ่ย ทั &งนี & ในเดือนกมุภาพนัธ์ 255, บริษัทยอ่ยได้สง่หนงัสอืผอ่นผนั การผิดเงื!อนไขดงักลา่วแก่ธนาคาร ซึ!งใน
ปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา ดงันั &น เพื!อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทย่อยจึง
แสดงรายการยอดคงเหลอืของเงินกู้ ยืมระยะยาวดงักลา่วเป็นหนี &สนิที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษัทย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินต้นสําหรับงวดเดือนมีนาคม และเดือนมิถนุายน $%%/ ภายใต้
เงื!อนไขตามสญัญาเงินกู้ ยืมฉบบัเดิม และภายหลงัจากที!บริษัทย่อยได้เปลี!ยนแปลงเงื!อนไขการชําระคืนเงินต้นตาม
สญัญาแก้ไขเพิ!มเติมสญัญาเงินกู้ ยืมเดิม บริษัทย่อยจะเริ!มชําระคืนเงินต้นงวดถดัไปในเดือนมีนาคม $%%, และต้อง
ชําระคืนทั &งหมดภายในเดือนมิถนุายน $%'* 
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26. หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงนิบาท 

 ยอดคงเหลอืของหุ้นกู้ ระยะยาวสกลุเงินบาท ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงันี & 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

      งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

            $%%7 $%%6 

หุ้นกู้  
อายุ
หุ้นกู้  

ออกจําหน่าย 

หุ้นกู้  
ครบกําหนด 

ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบี &ย
(ร้อยละตอ่ปี) กําหนดชําระดอกเบี &ย 

สว่นที!ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึงกําหนด
ชําระเกินหนึ!งปี รวม 

สว่นที!ถึงกําหนด 

ชําระภายในหนึ!งปี 

สว่นที!ถึงกําหนด
ชําระเกินหนึ!งปี รวม 

         (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
#/$%%* " ปี 12 พฤษภาคม $%%* 12 พฤษภาคม $%%7 

 

 

'.$% ชําระคืนดอกเบี &ยทกุ " เดือน 
เริ!มตั &งแตส่งิหาคม $%%* ถึง
พฤษภาคม $%%/ 

- - - 3,000 - 3,000 

#/$%%5 " ปี $+ มิถนุายน $%%% $+ มิถนุายน $%%, 5.50 และ '.*0 ชําระคืนดอกเบี &ยทกุ " เดือน 
เริ!มตั &งแตก่นัยายน $%%% ถึง
มิถนุายน $%%, 

3,000 - 3,000 - 3,000 3,000 

#/$%%7 " ปี 16 มกราคม $%%7 16 มกราคม $%60 5.30 ชําระดอกเบี &ยทกุ " เดือน เริ!ม
ตั &งแตเ่มษายน $%%7 ถึง
มกราคม $%60 

- 3,718 3,718 - - - 

2/2557 

ชดุที! 1 

3.5 ปี $$ ตลุาคม $%%/ $$ เมษายน $%'# 

 

%.#. ชําระดอกเบี &ยทกุ " เดือน เริ!ม
ตั &งแตม่กราคม $%%, ถึง
เมษายน $%'# 

- 1,000 1,000 - - - 

2/2557 

ชดุที! 2 

5 ปี $$ ตลุาคม $%%/ $$ ตลุาคม $%'2 

 

5.55 ชําระดอกเบี &ยทกุ " เดือน เริ!ม
ตั &งแตม่กราคม $%%, ถึง
ตลุาคม $%'$ 

- 4,000 4,000 - - - 

หกั: คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ รอตดับญัชี   5 (42) (37) (7) 2 (5) 

หุ้นกู้  - สทุธิจากคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ รอตดับญัชี   3,005 8,676 11,681 2,993 3,002 5,995 
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หุ้นกู้ของบริษัทฯทั &งหมดมีมลูคา่ที!ตราไว้หนว่ยละ #,... บาท และเป็นหุ้นกู้ชนิดระบชืุ!อผู้ ถือประเภทไมด้่อยสทิธิ ไม่
มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

สําหรับหุ้นกู้ ครั &งที! #/$%%% มีอตัราดอกเบี &ยร้อยละ %.% ต่อปี และตั &งแต่ปีที! " จนถึงวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้น กู้ มี
อัตราดอกเบี &ยร้อยละ '.* ต่อปี ทั &งนี & ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในส่วนนี &ก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

สําหรับหุ้นกู้ ครั &งที! 1/2557 และครั &งที! 2/2557 บริษัทฯมีสิทธิไถ่ถอนหรือชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั &งจํานวนหรือบางส่วน 
และไมว่า่ในคราวเดียวหรือหลายคราวก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ โดยการไถ่ถอนสามารถเริ!มจากวนัครบรอบปี
ที! 1 ของวนัที!ออกหุ้นกู้  และตรงกบัวนัครบกําหนดชําระดอกเบี &ย ในการไถ่ถอนนั &น บริษัทฯจะต้องชําระค่าธรรมเนียม
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในอตัราร้อยละ ..% และร้อยละ 0.375 ของจํานวนเงินต้นของหุ้นกู้ ที!มีการไถ่ถอน ตามลําดบั และผู้ ถือ
หุ้นกู้ มีสทิธิขอให้บริษัทฯทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้เพียงครั &งเดียวในวนัใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบกําหนดตามที!บริษัทฯกําหนด ทั &งนี & บริษัทฯจะกําหนดวนัดังกล่าวภายใน /% วัน นับจากวันที!บริษัทฯ
จําหนา่ย จ่าย โอน สินทรัพย์ภายใต้โรงไฟฟา้ 7 และโรงไฟฟา้ 8 ของบริษัทฯเข้ากองทนุรวมโครงสร้างพื &นฐาน 

ภายใต้หุ้ นกู้ ของบริษัทฯมีข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที!ของผู้ ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ หลายประการซึ!งบริษัทฯ
จะต้องปฏิบติัตาม เช่น การดํารงอตัราส่วนทางการเงิน ข้อจํากัดเกี!ยวกบัการจ่ายเงินปันผลในกรณีที!บริษัทฯผิดนัด
ชําระหนี &ตามหุ้นกู้  และการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯกบักิจการที!เกี!ยวข้องกนัซึ!งระบใุห้ต้องมีเงื!อนไขที!สมเหตสุมผล 
เป็นต้น 

การเปลี!ยนแปลงของบญัชีหุ้นกู้สาํหรับปีสิ &นสดุวนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ 2556 มีรายละเอียดดงันี &  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%57 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ยอดคงเหลือต้นปี 5,995 5,844 5,995 5,959 

บวก:  ออกหุ้นกู้ ในระหว่างปี 8,718 - 8,718 - 

 ตดัจําหน่ายคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ รอการตดับญัชี #, 36 #, 36 

 จําหน่ายเงินลงทนุในหุ้นกู้สว่นที!ถือโดยบริษัทย่อย - 115 - - 

หกั:  จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ ในระหว่างปี (3,000) - (3,000) - 

 คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ รอตดับญัชีเพิ!มขึ &นในระหว่างปี (50) - (50) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 11,681 5,995 11,681 5,995 

27. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ!งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื!อออกจากงาน  ณ วันที! 31 

ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงันี & 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ยอดคงเหลือต้นปี 86 78 25 23 

ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  11 13 3 3 

ต้นทนุดอกเบี &ย 3 3 1 1 

ผลประโยชน์ที!จ่ายในระหว่างปี (6) (10) (3) (3) 

ขาดทนุจากการประมาณการตาม                    หลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 8 8 11 1 

ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - (6) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 102 86 37 25 

 คา่ใช้จ่ายเกี!ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นสว่นของกําไรหรือขาดทนุแสดงได้ดงันี &  

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  11 13 3 " 

ต้นทนุดอกเบี &ย 3 3 1 1 

ขาดทนุจากการประมาณการตาม                   หลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัที!รับรู้ในปี 8 8 11 # 

รวมคา่ใช้จ่ายที!รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 22 24 15 5 

คา่ใช้จ่ายดงักลา่วรับรู้ในรายการตอ่ไปนี &ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ   

ต้นทนุขาย 6 6 3 1 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 16 18 12 4 

 22 24 15 5 

 สมมติฐานที!สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปได้ดงันี & 

 (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 

 2557 2556 

อตัราคดิลด 3.7 4.4 

อตัราการขึ &นเงินเดือนในอนาคต (ขึ &นกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 4.0 - 9.0 4.0 - 9.0 

อตัราการเปลี!ยนแปลงในจํานวนพนกังาน (ขึ &นกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 0.0 - 15.0 0.0 - 14.. 
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 จํานวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจบุนัและสี!ปีย้อนหลงัแสดงได้ดงันี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ภาระผกูพนั 

ตามโครงการผลประโยชน์ 

การปรับปรุงตามประสบการณ์ 

ที!เกิดจากหนี &สินโครงการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2557 102 37 - - 

ปี 2556 86 25 $" , 

ปี 2555 78 23 - - 

ปี 2554 60 19 8 3 

ปี 2553 41 12 - - 

28. ทุนเรือนหุ้นและสาํรองตามกฎหมาย 

 ทุนเรือนหุ้น 

 บริษัทฯมีแผนเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจํานวน 9,934 ล้านบาทเป็นจํานวน 10,000 ล้านบาท        ซึ!ง
การเพิ!มทุนของบริษัทฯตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้กระทําได้ต่อเมื!อหุ้ น
ทั &งหมดของบริษัทฯได้ออกจําหนา่ยและได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที!หุ้นยงัจําหนา่ยไม่ครบ หุ้น
ที!เหลือต้องเป็นหุ้ นที!ออกเพื!อรองรับหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที!จะซื &อหุ้ น ดังนั &น เมื!อวันที! 10 
กันยายน $%%' ที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติพิเศษอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 
9,934 ล้านบาท เป็นจํานวน 9,354 ล้านบาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที!ยงัไม่ได้นําออกจําหน่ายลงจํานวน 58 
ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 580 ล้านบาท และมีมติพิเศษอนมุติัให้เพิ!มทนุจดทะเบียนจากจํานวน 
9,354 ล้านบาท เป็นจํานวน 10,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 6*.' ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ #. บาท 
เพื!อจําหน่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสดัส่วนการถือหุ้น ในกรณีที!ไม่มีผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามอตัราที!
กําหนด บริษัทฯสามารถเสนอขายให้แก่บุคคลภายนอกในวงจํากัด โดยวิธีการเสนอขายหุ้ นต่อผู้ ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง  

 บริษัทฯได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทนุและจดทะเบียนเพิ!มทนุตามที!กลา่วข้างต้นกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื!อ
วนัที! ". ตลุาคม $%%' และวนัที! 3# ตลุาคม $%%' ตามลาํดบั 

 สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจดัสรรกําไร
สทุธิประจําปีส่วนหนึ!งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ % ของกําไรสุทธิประจําปีหัก ด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี &จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ #. ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

 ตามมาตรา #$.$ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที!จดัตั &งขึ &นตามกฎหมายไทยต้องจดัสรรทนุ
สาํรองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ % ของจํานวนผลกําไรซึ!งบริษัททํามาหาได้ทกุคราวที!จ่ายเงินปันผลจนกว่า
ทุนสํารองนั &นจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ #. ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่
สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 
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29. ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 ยอดคงเหลือของผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วนัที! "# ธันวาคม $%%7 และ 
$%%6 มีรายละเอียดดงันี & 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 $%%6 2557 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

คา่หุ้นค้างรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 979 - - 

ผลตา่งจากการซื &อเงินลงทนุในบริษัทย่อย (19) (5) (19) (5) 

ผลตา่งจากการซื &อทรัพย์สนิและธุรกิจโรงไฟฟ้า 353 353 - - 

รวม 334 1,327 (19) (5) 

 บริษัทฯได้สะท้อนผลต่างจากการซื &อเงินลงทนุในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นรายการในส่วนของ ผู้ ถือหุ้น
ภายใต้หวัข้อ “ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท” เช่นเดียวกบังบการเงินรวม ซึ!งเป็นการปรับ
ใช้ “แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั” 

 รายการเปลี!ยนแปลงของบญัชีผลตา่งจากการจดัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทสําหรับปีสิ &นสดุวนัที! "# 
ธนัวาคม $%%7 สรุปได้ดงันี &  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2557 1,327 (5) 

กลบัรายการคา่หุ้นค้างรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (979) - 

ผลตา่งจากการซื &อเงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิ!มขึ &น (14) (14) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  #$ ธันวาคม %&&7 334 (19) 

ค่าหุ้นค้างรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  ในไตรมาสที!สามของปี 2556 บริษัทฯได้จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์           ซพัพลาย 

ไอพีพี จํากัด ให้แก่บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากดั (มหาชน) ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกันโดยมี            ผู้ ถือหุ้นสงูสดุที!

เป็นบุคคลเดียวกัน โดยตกลงราคาขายเป็นจํานวนรวมทั &งสิ &น 1,647 ล้านบาท ณ วนัที!              "# ธันวาคม $%%' 

บริษัทฯได้รับชําระเงินมาแล้วจํานวนรวมทั &งสิ &น '', ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินค่าหุ้น    ค้างรับจํานวนรวมทั &งสิ &น 

979 ล้านบาท ซึ!งตามหลกัเนื &อหาสําคญักว่ารูปแบบอาจถกูพิจารณาเสมือนว่ารายการค่าหุ้นค้างรับนี &เป็นการให้

ประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจึงแสดงรายการค่าหุ้นค้างรับในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นรายการในสว่นของผู้ ถือ

หุ้นภายใต้หวัข้อ “ผลตา่งจากการจดัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท”  

 ต่อมาเมื!อวนัที! 22 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯได้รับชําระค่าหุ้นค้างรับดงักล่าวจากบริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด 

(มหาชน) แล้วเต็มจํานวน บริษัทฯจึงกลบัรายการ “ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท” 

จํานวน 979 ล้านบาท ตามที!เคยบนัทกึไว้ออกทั &งจํานวน 
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ผลต่างจากการซื "อเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

บริษัทย่อย 

 

วนัที!ซื &อ 

บริษัทย่อย 

ต้นทนุในการซื &อ
เงินลงทนุ 

มลูคา่สทุธิ           
ตามบญัชีตาม
สว่นได้เสียของ

บริษัทฯ 

 

 

ผลตา่งจากการจดัโครงสร้าง                                                                 
การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

  ณ วนัที!ซื &อ $%%/ $%%' 

     (ปรับปรุงใหม่) 
บริษัท อี 85 จํากดั      

ครั &งที! # $8 ตลุาคม $%%$ 412 392 $. $. 

ครั &งที! $ ". กรกฎาคม $%%" 612 578 34 34 

บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ!ง % จํากดั #$ ธนัวาคม $%%" 72 63 9 9 

บริษัท นํ &าใส ".* จํากดั #' สงิหาคม $%%* 176 190 (14) (14) 

บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลติผลการเกษตร จํากดั #' สงิหาคม $%%* 28 40 (12) (12) 

บริษัท ดี.เอ. รีเซร์ิช เซน็เตอร์ จํากดั 9 ธนัวาคม $%%* 4 46 (42) (42) 

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั 25 มีนาคม $%%7 167 181 (14) - 

รวม    (19) (5) 

 บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั 

 ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ #4 บริษัทฯได้เข้าซื &อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท        โซนิส 

สตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั จากบริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากดั (มหาชน) ซึ!งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกนัโดยมีผู้ ถือหุ้นสงูสดุ

ที!เป็นบคุคลเดียวกนั การซื &อหุ้นดงักลา่วเป็นการจดัโครงสร้างองค์กรภายในกลุม่บริษัท ดงันั &น บริษัทฯจึงได้สะท้อน

ผลของการซื &อหุ้นดงักล่าวในงบการเงิน โดยบนัทึกส่วนต่างที!ตํ!ากว่าระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกนักบัมลูคา่สทุธิตามบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 14 ล้านบาท ไว้ภายใต้บญัชี “ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการ

ดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท” และแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากไว้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ทั &งนี & 

เป็นการปรับใช้ “แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั”  

ผลต่างจากการซื "อทรัพย์สินและธุรกิจโรงไฟฟ้า 

(หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงินรวม 

 

 

บริษัทย่อย 

 

 

วนัที!เข้าทํารายการ 

ราคาจ่ายซื &อ
ทรัพย์สนิและ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

มลูคา่สทุธิ           
ตามบญัชีของ
ทรัพย์สนิและ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ผลตา่งจากการจดัโครงสร้าง                
การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

  ณ วนัที!ซื &อ $%%/ $%%' 

    (ปรับปรุงใหม่) 
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากดั # สงิหาคม $%%* 162 4 158 158 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากดั # สงิหาคม $%%* 526 331 19% 19% 

รวม    35" 35" 
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายที!สาํคญัดงัตอ่ไปนี & 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 2556 $%%7 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)   

วตัถดุบิและวสัดสุิ &นเปลืองใช้ไป 7,636 5,747 3,188 3,152 

คา่เสื!อมราคา คา่ตดัจําหน่ายและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย 1,483 1,430 625 665 

ซื &อไฟฟ้า นํ &าและไอนํ &า 835 622 710 354 

เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์อื!นของพนกังาน 989 973 307 357 

คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา 1,008 1,069 381 475 

คา่ขนสง่และคา่ระวาง 235 244 78 115 

การเปลี!ยนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา (240) (181) 4 - 

31. ภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปีสิ &นสดุวนัที! 3# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 สรุปได้ดงันี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%7 $%%6 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับปี $$/ 220 188 140 

รายการปรับปรุงคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิคุคลของปีก่อน - (1) - (2) 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชั!วคราวและการกลบั
รายการผลแตกตา่งชั!วคราว (74) (9) 4 (8) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 153 210 192 130 

รายการกระทบยอดระหวา่งกําไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงันี & 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 $%%6 2557 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล 1,914 1,780 2,024 1,984 

     

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคลคณูอตัราภาษี 383 356 405 397 

รายการปรับปรุงคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิคุคลของปีก่อน - (1) - (2) 

ขาดทนุทางภาษีที!ถกูใช้ประโยชน์ในปีปัจจบุนัแตไ่ม่เคยรับรู้เป็น
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (2) - - - 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 $%%6 2557 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่)   

การสง่เสริมการลงทนุ (หมายเหต ุ3$) (239) (188) - - 

รายได้และคา่ใช้จ่ายที!ไม่ถือเป็นรายได้และคา่ใช้จ่ายทางภาษี (23) (15) (178) (258) 

คา่ใช้จ่ายที!มีสทิธิหกัได้เพิ!มขึ &น (46) (9) (35) (7) 

สว่นแบ่ง (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 20 (1) - - 

ขาดทนุทางภาษีปีปัจจบุนัที!ยงัไม่ได้ใช้ 64 70 - - 

อื!น ๆ (4) (2) - - 

รวม (228) (145) (213) (265) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที!แสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 153 210 192 130 

สว่นประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี &สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบด้วยรายการ
ดงัตอ่ไปนี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

คา่เผื!อการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 5 5 5 5 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 17 7 5 

ผลตา่งของสนิทรัพย์และหนี &สนิตามสญัญาเช่าการเงิน %* - - - 

กําไรที!ยงัไม่เกิดขึ &นจริงจากรายการขายสนิค้าระหว่างกนั 22 - - - 

รวม #.# 22 12 10 

หนี "สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

หุ้นกู้ ระยะยาวสกลุเงินบาท (7) (1) (7) (1) 

รวม (7) (1) (7) (1) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 94 21 5 9 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั!วคราวที!ใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีที!ยงัไม่ได้ใช้ 

จํานวน 864 ล้านบาท (2556: จํานวน 58" ล้านบาท) ที!บริษัทยอ่ยไม่ได้บนัทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
เนื!องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที!จะ
นําผลแตกตา่งชั!วคราวและขาดทนุทางภาษีที!ยงัไมไ่ด้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ 

32. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื!อนไขและข้อกําหนดในบัตร
สง่เสริมการลงทนุ สทิธิประโยชน์ที!สาํคญับางประการสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี & 
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เลขที!บตัรสง่เสริม

การลงทนุ 

การยกเว้นภาษีเงินได้  

นิตบิคุคลสําหรับ     กําไร

สทุธิเป็นเวลา , ปี นบั

จากวนัที! 

การลดหย่อนภาษีเงินได้ 

นิตบิคุคลร้อยละห้าสบิ 

ของอตัราปกตเิป็นเวลา % ปี 

นบัจากวนัที! 

บริษัท นํ "าใส #,' จํากัด    

  การผลตินํ &าประปา 2193(2)/$%48 30 มิถนุายน $%%. 30 มิถนุายน $%%, 

บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด    

  โครงการวิจยัและพฒันา 1794(4)/2550 22 กมุภาพนัธ์ $%%" ไม่ได้รับสทิธิประโยชน์นี & 

บริษัท อนิเตอร์ สตีวีโดริ ง & จํากัด    

  การขนถ่ายสนิค้าสําหรับเรือเดนิทะเล #*,%($)/$%%$ ". เมษายน $%%" ไม่ได้รับสทิธิประโยชน์นี & 

บริษัท เอน็พีเอส โอเชี ยน สตาร์ จํากัด    

  การขนสง่ทางเรือประเภทขนสง่มวลชนและสนิค้าขนาดใหญ่  #"/%($)/$%%" #" เมษายน $%%" ไม่ได้รับสทิธิประโยชน์นี & 

บริษัท เนชั นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ & เอ จํากัด    

  การผลติไอนํ &าจากเชื &อเพลงิชีวมวล $"'%(+)/อ./$%%" 25 กรกฎาคม $%%% 25 กรกฎาคม $%6" 

  การผลติไฟฟา้จากไอนํ &าเชื &อเพลงิชีวมวล $641(1)/255' ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน 

บริษัท เอน็พีเอส ออรานา จํากัด    

  การขนสง่ทางเรือประเภทขนสง่มวลชนและสนิค้าขนาดใหญ่  $$*,($)/$%%% #, กนัยายน 2555 ไม่ได้รับสทิธิประโยชน์นี & 

บริษัท อี /& จํากัด    

  การผลติแอลกอฮอล์และเชื &อเพลงิจากผลผลติการเกษตร #.*"(+)/$%%# ' ธนัวาคม $%%% ' ธนัวาคม $%'" 

  การผลติไฟฟา้จากก๊าซชีวภาพ 2091(1)/2557 ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน 

  การผลติไฟฟา้จากก๊าซชีวภาพ 2092(2)/2557 ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน 

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด    

  การผลติแปง้แปรรูป 1462(2)/2550 1 สงิหาคม 2554 ไม่ได้รับสทิธิประโยชน์นี & 

  การผลติก๊าซชีวภาพ 1153(1)/2556 1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2564 

บริษัท แอช ลีชชิ ง จํากัด    

  การผลติโซเดียมซลัเฟตจากขี &เถ้า  $',$($)/$%%5 ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน 

บริษัท เอน็พีเอส พีพี 9 จํากัด     

  การผลติไฟฟา้และไอนํ &า 1987(9)/อ./25%' ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน ยงัไม่เริ!มดําเนินงาน 

33. กาํไรต่อหุ้น 

 กําไรตอ่หุ้นขั &นพื &นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสาํหรับปีที!เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
อื!น) ด้วยจํานวนถวัเฉลี!ยถ่วงนํ &าหนกัของหุ้นสามญัที!ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กําไรตอ่หุ้นขั &นพื &นฐานแสดงการคํานวณได้ดงันี & 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)   

กําไรสว่นที!เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  1,664 1,458 1,832 1,854 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี!ยถ่วงนํ &าหนกั (ล้านหุ้น) 935 935 935 935 

กําไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 1.78 1.56 1.96 1.98 
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34. เงนิปันผล 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

เงินปันผล อนมุตัโิดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2556 ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 

#. กรกฎาคม $%%' 2,105 2.25 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2556  2,105 2.25 

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2557 ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื!อวนัที! 

19 กมุภาพนัธ์ 2557 1,076 1.15 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2557  1,076 1.15 

35. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานที!นําเสนอนี &สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯที!ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการ
ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ!าเสมอเพื!อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน  

เพื!อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลติภณัฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสว่นงานที!รายงานทั &งสิ &นหกสว่นงาน ดงันี &  

(1)  สว่นงานผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ ไอนํ &าและนํ &า  
(2)  สว่นงานผลติและจําหนา่ยเอทานอล  
(3)  สว่นงานผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์จากมนัสาํปะหลงั 

(*)  สว่นงานผลติและจําหนา่ยนํ &ามนัรําข้าว  
(%)  สว่นงานขนสง่  

(6) สว่นงานวิจยัและพฒันา 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยไมมี่การรวมสว่นงานดําเนินงานเป็นสว่นงานที!รายงานข้างต้น 

ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื!อวตัถุประสงค์   ในการ
ตดัสินใจเกี!ยวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบติังานของ
สว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานและสนิทรัพย์รวมซึ!งวดัมลูคา่โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที!
ใช้ในการวดักําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานและสนิทรัพย์รวมในงบการเงิน 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี!ยนแปลงโครงสร้างของสว่นงานดําเนินงานจากปี $%%' โดยมี
การเพิ!มสว่นงานผลิตและจําหนา่ยผลติภณัฑ์จากมนัสาํปะหลงั ซึ!งดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยที!บริษัทฯซื &อเข้ามาใน
เดือนมีนาคม 2557 การซื &อบริษัทยอ่ยดงักลา่วถือเป็นการจดัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทตามที!กลา่ว
ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 ดงันั &น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงได้ปรับปรุงข้อมลูทางการเงินจําแนกตาม
สว่นงานโดยรวมผลการดําเนินงานสาํหรับปีสิ &นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2557 และ $%%' ของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว  

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหวา่งกนัตามที!กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ / 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ข้อมลูรายได้ กําไรและสนิทรัพย์รวมของสว่นงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยสาํหรับปีสิ &นสดุวนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 มีดงัตอ่ไปนี & 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 $%%7 

 สว่นงานผลติและ
จําหน่าย

กระแสไฟฟ้า  

ไอนํ &าและนํ &า 

สว่นงานผลติและ
จําหน่าย           
เอทานอล 

สว่นงานผลติและ
จําหน่าย

ผลติภณัฑ์จาก
มนัสําปะหลงั 

 

สว่นงานผลติและ
จําหน่ายนํ &ามนัรํา

ข้าว สว่นงานขนสง่ 

สว่นงานวิจยั  

และพฒันา รวม 

การตดัรายการ
บญัชี                      

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้          

รายได้จากภายนอก 12,314 1,335 611 349 %#0 258 15,377 - 15,377 

รายได้ระหว่างสว่นงาน 228 - 29 - 446 188 891 (891) - 

รวมรายได้ 12,542 1,335 640 349 956 446 16,268 (891) 15,377 

ข้อมูลเกี ยวกับกําไร (ขาดทุน)          

กําไร (ขาดทนุ) ของสว่นงาน 3,6$% (27) 56 4 *++ 185 4,3*$ (17) 4,325 

รายได้และคา่ใช้จ่ายที!ไม่ได้ปันสว่น:          

คา่เสื!อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย         (1,455) 

รายได้อื!น         94 

กําไรจากอตัราแลกเปลี!ยน         10 

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         (100) 

ต้นทนุทางการเงิน         (+'3) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้         (153) 

กําไรสว่นที!เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อน        
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

        

(14) 

กําไรสว่นที!เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที!ไม่มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัทย่อย 

        

(80) 

กําไรสว่นที!เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ         1,664 

ข้อมูลเกี ยวกับสินทรัพย์          

สนิทรัพย์รวมของสว่นงาน 26,023 4,165 423 73 1,730 103 32,517 (283) 32,234 

รายการสนิทรัพย์ที!ไม่ได้ปันสว่น:          

   เงินลงทนุในบริษัทร่วมที!บนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย         198 

รวมสนิทรัพย์         32,432 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 2556 

 สว่นงานผลติและ
จําหน่าย

กระแสไฟฟ้า  

ไอนํ &าและนํ &า 

สว่นงานผลติและ
จําหน่าย            

เอทานอล 

สว่นงานผลติและ
จําหน่าย

ผลติภณัฑ์จาก
มนัสําปะหลงั 

 

สว่นงานผลติและ
จําหน่ายนํ &ามนัรํา

ข้าว สว่นงานขนสง่ 

สว่นงานวิจยั  

และพฒันา รวม 

การตดัรายการ
บญัชี                      

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

         (ปรับปรุงใหม่) 
รายได้          

รายได้จากภายนอก 11,577 319 524 386 264 198 13,268 - 13,268 

รายได้ระหว่างสว่นงาน 172 - 110 - 629 137 1,048 (1,048) - 

รวมรายได้ 11,749 319 634 386 893 335 14,316 (1,048) 13,268 

ข้อมูลเกี ยวกับกําไร (ขาดทุน)          

กําไร (ขาดทนุ) ของสว่นงาน 3,503 (169) 58 (6) 419 171 3,976 (80) 3,896 

รายได้และคา่ใช้จ่ายที!ไม่ได้ปันสว่น:          

คา่เสื!อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย         (1,381) 

รายได้อื!น         121 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี!ยน         (20) 

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         6 

ต้นทนุทางการเงิน         (843) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้         (210) 

กําไรสว่นที!เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

        

(48) 

กําไรสว่นที!เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที!ไม่มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัทย่อย 

        

(63) 

กําไรสว่นที!เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ         1,458 

ข้อมูลเกี ยวกับสินทรัพย์          

สนิทรัพย์รวมของสว่นงาน 22,042 3,714 438 70 1,804 114 28,182 (143) 28,039 

รายการสนิทรัพย์ที!ไม่ได้ปันสว่น:          

   เงินลงทนุในบริษัทร่วมที!บนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย         298 

รวมสนิทรัพย์         28,337 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

ข้อมูลเกี!ยวกับเขตภมิูศาสตร์  

บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภมิูศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั &น รายได้และสินทรัพย์ที!แสดงอยู่ใน
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว  ทั &งนี & บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนสําหรับสว่นงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอนํ &าและนํ &า ที!ตั &งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเพื!อใช้เป็น
แหลง่เชื &อเพลงิในการดําเนินงานของสว่นงานมลูคา่รวมประมาณ *#* ล้านบาท ($%%6: จํานวน *#$ ล้านบาท) 

ข้อมูลเกี!ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จํานวนสองรายเป็นจํานวนเงินประมาณ %,"".        ล้าน
บาท และจํานวน $,.%$ ล้านบาท ตามลําดับ ซึ!งมาจากส่วนงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอนํ &าและนํ &า 

(2556: จํานวน *,+$+ ล้านบาท และจํานวน 2,.%, ล้านบาท ตามลาํดบั) 

#6. ภาระผูกพันและหนี "สินที อาจเกิดขึ "น 

#6.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามจํานวนและ
ราคาที!กําหนดไว้ในสญัญา ซึ!งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

บริษัท วันที ทาํสัญญา 

อายุสัญญา 
(ปี) 

วันเริ ม
ดาํเนินการเชิง

พาณิชย์ วันสิ "นสุดสัญญา 

กําลังไฟฟ้าตามสัญญา  
(เมกะวัตต์) 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั 
(มหาชน) 

' มกราคม 
$%*# 

$% #$ มีนาคม $%*$ ## มีนาคม $%'/ +. 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั 
(มหาชน) 

' มกราคม 
$%*# 

$% #$ กรกฎาคม 
$%*$ 

## กรกฎาคม 
$%'/ 

+. 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากดั* $$ กนัยายน 
$%*' 

$% % พฤศจิกายน 
$%*' 

* พฤศจิกายน 
$%/# 

%. 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากดั*
 $$ กนัยายน 

$%*' 

$% $ ธนัวาคม $%*' # ธนัวาคม $%/# $% 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากดั**
 #' เมษายน 

$%*$ 

$% 21 เมษายน 
$%*$ 

$. เมษายน 
$%'/ 

*# 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากดั**
 #' เมษายน 

$%*$ 

$# / พฤษภาคม 
$%*$ 

' พฤษภาคม 
$%'" 

, 

*
 บริษัทย่อยดงักล่าวได้รับการโอนสิทธิและหน้าที!ต่าง ๆ ตามสญัญาซื อขายไฟฟ้าที!บริษัท ดั#บเบิ ล เอ ($%%$) 

จํากัด (มหาชน) ทํากับ กฟผ. ตามบนัทึกข้อตกลงเปลี!ยนคู่สญัญาการซื อขายไฟฟ้าเมื!อเดือนเมษายนและ
ธนัวาคม &''& 

**
 บริษัทย่อยดงักล่าวได้รับการโอนสิทธิและหน้าที!ต่าง ๆ ตามสญัญาซื อขายไฟฟ้าที!บริษัท บีพีเค เพาเวอร์ ซัพ
พลาย จํากัด และบริษัท บีโปรเฟสชั!นนอล คอนซัลแทนท์ จํากัด (เดิมชื!อ “บริษัท ไทย เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จํากดั”) ทํากบั กฟผ. ตามบนัทึกข้อตกลงเปลี!ยนคู่สญัญาการซื อขายไฟฟา้เมื!อเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
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รายงานประจําปี 2557 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

36.% สัญญาซื "อไฟฟ้าสาํรอง 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้ทําสญัญาซื &อไฟฟา้สาํรองกบั กฟผ. เพื!อซื &อไฟฟา้สาํรองตามปริมาณและราคาที!กําหนดไว้
ในสญัญา ซึ!งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

บริษัท วันที ทาํสัญญา จํานวนฉบับ อายุสัญญา (ปี) 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั 
(มหาชน) 

# ตลุาคม $%*' และ #+ กมุภาพนัธ์ $%*/ $ # 

บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากดั #+ กมุภาพนัธ์ $%*/ # # 

 สญัญาข้างต้นมีผลบงัคบัใช้ตั &งแต่วนัที! # ตลุาคม $%*' เป็นต้นไป มีกําหนด # ปี เมื!อครบกําหนด # ปีแล้ว หากไม่
มีฝ่ายใดบอกเลิกสญัญาให้ถือว่าสญัญานี &มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกครั &งละ # ปี ทั &งนี & ในกรณีที!สญัญาซื &อขายไฟฟ้า
สิ &นสดุลงก่อนวนัที!ข้างต้นก็ให้สญัญาซื &อขายไฟฟา้สาํรองสิ &นสดุลงด้วย 

#6.# สัญญาซื "อถ่านหิน  

 บริษัทฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาซื &อถ่านหินกบับริษัทในต่างประเทศสองแห่งตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้ใน
สญัญา ซึ!งอ้างอิงตามดชันีราคาถ่านหิน JPU (Japanese Power Utility) โดยบริษัทฯได้ตกลงที!จะชําระคา่ถ่านหิน
ให้กบัคูส่ญัญาเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ!งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

สัญญา วันที ทาํสัญญา อายุสัญญา (ปี) วันสิ "นสุดสัญญา 

ปริมาณตามสัญญา 

(เมตริกตันต่อสัญญา) 

ฉบบัที! # $% เมษายน $%%%  

(แก้ไขเพิ!มเตมิวนัที!  
1 พฤศจิกายน 2556) 

3 "# มีนาคม $%%8 550,000 

ฉบบัที! $ / พฤษภาคม $%%% " "# มีนาคม $%%, 500,000 

#6.' สัญญาที เกี ยวข้องกับการขนส่งถ่านหิน 

 บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากัด และบริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ทํา
สญัญาการบริหารจัดการตามมาตรฐาน (Standard Ship Management Agreement) กับบริษัทในประเทศแห่ง
หนึ!งจํานวน $ ฉบบั และ Ocean Star Holding Company Limited ซึ!งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ!งของบริษัทฯได้ทํา
สญัญาดงักลา่วกบับริษัทในตา่งประเทศแหง่หนึ!งจํานวน # ฉบบั เพื!อช่วยในการบริหารจดัการกระบวนการที!สาํคญั
ตา่ง ๆ ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการรายปีคิดตามที!กําหนดไว้ในสญัญา สญัญาดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ตั &งแตว่นัที! 
#. เมษายน $%%% วนัที! " ธนัวาคม $%%% และวนัที! 27 ธนัวาคม $%%/ ตามลาํดบั และจะสิ &นสดุสญัญาภายในสอง
เดือนหลงัจากได้รับการร้องขอจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ!งฝ่ายใดอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

#6.& สัญญารับเงนิสนับสนุนจากกองทุนเพื อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 บริษัท อี 85 จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีภาระผกูพนัเกี!ยวกบัการจดัทําโครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัจํานวน " โครงการ และโครงการ “A Wastewater Treatment Plant of 

Ethanol Plant (Biogas)” จํานวน # โครงการ จากการทําสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื!อส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานกับสํานกังานนโยบายและแผนพลงังานในวงเงินสนบัสนุนรวมจํานวนไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ!งจะ
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แบง่จ่ายตามงวดและเงื!อนไขที!ระบใุนสญัญา ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทยอ่ยได้รับเงินสนบัสนนุแล้วจํานวน 
#% ล้านบาท โดยบริษัทยอ่ยต้องจดัทําโครงการดงักลา่วให้เสร็จสิ &นภายใน 2 ปีนบัจากวนัที!ทําสญัญา 

#6.* ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุสรุปได้ดงันี & 

 (หน่วย: ล้าน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 

การก่อสร้างโรงไฟฟา้ 

และการซื &อเครื!องจกัร 

การก่อสร้างโรงงานผลิต 

เอทานอลและ 

การซื &อเครื!องจกัร การซื &อที!ดิน 

การก่อสร้างโรงไฟฟา้ 

และการซื &อเครื!องจกัร 

 $%%/ $%%' $%%/ $%%' $%%/ $%%' $%%/ $%%' 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   

บาท 558 849 20 44 71 4+ 16 58 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 25 453 - - - - -  0.1 

หยวน 16 53 14 44 - - - - 

ยโูร 2 4 - - - -  0.4 - 

เหรียญสงิคโปร์ - 3 - - - - - - 

รวมเทียบเทา่ (ลา้นบาท) 1,546 16,330 93 285 71 4% 33 62 

36.- ภาระผูกพันเกี ยวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 บริษัทยอ่ยได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานที!เกี!ยวข้องกบัการเช่าที!ดิน พื &นที!ในอาคาร และรถยนต์ อายขุองสญัญามี
ระยะเวลาตั &งแต ่# - #+ ปี โดยมีจํานวนเงินที!ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดงักลา่ว สรุปได้ดงัตอ่ไปนี & 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วนัที! "# ธนัวาคม 

 $%%7 $%%6 

  (ปรับปรุงใหม่) 
จ่ายชําระภายใน   

ภายใน 1 ปี  15 5 

1 ถึง 5 ปี 10 6 

มากกว่า % ปี 9 10 

 34 21 

#6./ การคํ "าประกัน 

 ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีหนงัสือคํ &าประกันที!ออกโดยสถาบนัการเงินในประเทศในนามของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยซึ!งเกี!ยวเนื!องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติัตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย  โดยมีรายละเอียด
ดงันี &  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 $%%/ $%%' $%%/ $%%' 

  (ปรับปรุงใหม่)   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     

คํ &าประกนัตามสญัญาขายไฟฟ้า 628 748 456 456 

คํ &าประกนัการปฏิบตัติามสญัญาไฟฟ้าสํารอง 285 285 282 282 

คํ &าประกนัการประมลูการจดัสร้างโรงไฟฟา้อิสระ 270 270 270 270 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค     

คํ &าประกนัการใช้ไฟฟา้ 62 39 - - 

ผู้จัดจําหน่ายเครื องจักรและอุปกรณ์     

หลกัประกนัในการซื &อและตดิตั &งเครื!องจกัรในการผลติ 

เอทานอล - 220 - - 

กองทุนเพื อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน     

คํ &าประกนัการปฏิบตัติามสญัญาขอรับเงินสนบัสนนุโครงการ 15 15 - - 

องค์การคลังสินค้า     

คํ &าประกนัตามสญัญาซื &อขายมนัเส้น - 10 - - 

อื น ๆ 5 5 4 5 

นอกจากนี & ณ วนัที! "1 ธันวาคม $%%/ บริษัทย่อยแห่งหนึ!งมีหนงัสือคํ &าประกันที!ออกโดยสถาบนัการเงิน        ในนาม
ของบริษัทย่อยจํานวน 7 ล้านหยวน ($%%': จํานวน / ล้านหยวน) เพื!อเป็นหลกัประกนัในการซื &อและติดตั &งเครื!องจกัร
ในการผลติเอทานอล 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม $%%7 บริษัทยอ่ยสามแหง่ใช้วงเงินออกหนงัสอืคํ &าประกนัร่วมกนักบับริษัทฯเพื!อคํ &าประกนักบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศตามสญัญาขายไฟฟ้าและคํ &าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคในวงเงินรวม 
169 ล้านบาท ($%%6: จํานวน #%. ล้านบาท)  

#7. เครื องมือทางการเงนิ 

37.$ นโยบายการบริหารความเสี ยง 

 เครื!องมือทางการเงินที!สําคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที!นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเครื!องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เงินฝากธนาคารที!มีข้อจํากดัในการเบิกใช้ เงินลงทนุชั!วคราว ลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!น ลกูหนี &กิจการที!เกี!ยวข้อง
กันจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ เงินปันผลค้างรับจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน เงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่
กิจการที!เกี!ยวข้องกนั เงินฝากธนาคารที!ติดภาระคํ &าประกนั เงินลงทนุระยะยาวอื!น เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะ
สั &นจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนี &การค้าและเจ้าหนี &อื!น เงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั เงินกู้ ยืมระยะสั &นจาก
กิจการที!เกี!ยวข้องกนั เจ้าหนี &เช่าซื &อ หนี &สนิตามสญัญาเช่าการเงิน เงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ระยะยาวสกลุเงินบาท 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี!ยงที!เกี!ยวข้องกบัเครื!องมือทางการเงินดงักลา่วและมีนโยบายในการบริหารความ
เสี!ยงดงันี & 
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ความเสี!ยงด้านการให้สินเชื!อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีความเสี!ยงด้านการให้สนิเชื!อที!เกี!ยวเนื!องกบัลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!นและ           เงินให้
กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี!ยงนี &โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคมุสินเชื!อที!เหมาะสม ดงันั &น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดวา่จะได้รับความเสียหายที!เป็นสาระสําคญั
จากการให้สินเชื!อ นอกจากนี & แม้ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี!ยงด้านการให้สินเชื!อที!เกี!ยวเนื!องกับลกูหนี &
การค้าซึ!งสว่นใหญ่เกิดจากการขายให้กบัลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอ่ยไม่
คาดวา่จะได้รับความเสยีหายที!เป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนี &จากลกูหนี &เหลา่นั &น เนื!องจากลกูหนี &มีความสามารถ
ในการชําระหนี &ดี จํานวนเงินสงูสดุที!บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเชื!อคือมลูค่าตามบญัชี
ของลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!นและเงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนัที!แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี!ยงจากอัตราดอกเบี"ย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี &ยที!สําคญัอนัเกี!ยวเนื!องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน       เงินให้
กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสั &นจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสั &นจาก
กิจการที!เกี!ยวข้องกนั เจ้าหนี &เช่าซื &อ หนี &สินตามสญัญาเช่าการเงิน เงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ระยะยาวสกุลเงินบาท 
อย่างไรก็ตาม เนื!องจากสินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี &ยที!ปรับขึ &นลงตามอตัราตลาดหรือมี
อตัราดอกเบี &ยคงที!ซึ!งใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื!อบริหาร
ความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี &ยดงักลา่ว  

สินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินที!สําคญัสามารถจัดตามประเภทอตัราดอกเบี &ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี &สิน
ทางการเงินที!มีอตัราดอกเบี &ยคงที!สามารถแยกตามวนัที!ครบกําหนดหรือวนัที!มีการกําหนดอตัราดอกเบี &ยใหม ่(หาก
วนัที!มีการกําหนดอตัราดอกเบี &ยใหมถึ่งก่อน) ได้ดงันี &  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที! "# ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบี &ยคงที! อตัราดอกเบี &ย    

 ภายใน # ปี มากกว่า # ถึง % ปี มากกว่า % ปี ปรับขึ &นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี &ย รวม อตัราดอกเบี &ยที!แท้จริง 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
             (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - - - - 662 359 - - 662 359 0.1 - 1.2 0.5 - 1.4 

เงินฝากธนาคารที!มีข้อจํากดัในการเบิกใช้ - - - - - - 91 65 - - 91 65 0.5 - 1.8 1.8 

เงินลงทนุชั!วคราว - - - - - - - - 232 - 232 - - - 

ลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!น - - - - - - - - 1,874 1,697 1,874 1,697 - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 154 158 - - - - - - - - 154 158 6.2 - 7.0 6.3 - 7.0 

เงินฝากธนาคารที!มีภาระคํ &าประกนั - - - - - - 64 149 - - 64 149 0.4 - 1.8 0.6 - 2.2 

เงินลงทนุระยะยาวอื!น - - - - 132 - - - - - 132 - 9.45 - 

 154 158 - - 132 - 817 573 2,106 1,697 3,209 2,428   

หนี "สินทางการเงนิ               

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั &น                     

จากสถาบนัการเงิน - - - - - - 287 4,116 - - 287 4,116 หมายเหต ุ$# 

เจ้าหนี &การค้าและเจ้าหนี &อื!น - - - - - - - - 1,073 903 1,073 903 - - 

เงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั - - - - - - - - - 87 - 87 - - 

เงินกู้ ยืมระยะสั &นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั - 4 - - - - - - - - - 4 1.6 - 6.2 1.9 - 2.5 

เจ้าหนี &เช่าซื &อและหนี &สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 553 312 1,199 539 - - - - - - 1,752 851 3.2 - 11.9 3.2 - 11.9 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - - - - - - 6,201 5,937 - - 6,201 5,937 หมายเหต ุ$% 

หุ้นกู้ ระยะยาวสกลุเงินบาท 3,005 2,993 8,676 3,002 - - - - - - 11,681 5,995 หมายเหต ุ$' 

 3,558 3,309 9,875 3,541 - - 6,488 10,053 1,073 990 20,994 17,893   
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บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที! "# ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบี &ยคงที! อตัราดอกเบี &ย    

 ภายใน # ปี มากกว่า # ถึง % ปี ปรับขึ &นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี &ย รวม อตัราดอกเบี &ยที!แท้จริง 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

           (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - - %"/ 148 - - %"/ 148 ..* - ..% 0.5 - 0.6 

เงินลงทนุชั!วคราว - - - - - - 151 - 151 - - - 

ลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!น - - - - - - 892 988 892 988 - - 

ลกูหนี &กิจการที!เกี!ยวข้องกนัจากการจําหน่ายเงิน
ลงทนุในหุ้นสามญั - - - - - - - 979 - 979 - - 

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั - - - - - - - 155 - 155 - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั #,899 3,341 - - - - - - 1,899 3,341 6.2 - 7.0 6.3 - 7.0 

 1,899 3,341 - - 537 148 1,043 2,122 3,479 5,611   

หนี "สินทางการเงนิ             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั &นจาก
สถาบนัการเงิน - - - - 212 3,964 - - 212 3,964 หมายเหต ุ$# 

เจ้าหนี &การค้าและเจ้าหนี &อื!น - - - - - - 507 326 507 326 - - 

เงินกู้ ยืมระยะสั &นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 619 259 - - - - - - 619 259 1.6 - 6.2 1.9 - 2.5 

เจ้าหนี &เช่าซื &อและหนี &สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 64 56 18 59 - - - - 82 115 4.5 - 7.7 5.9 - 9.0 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - - - - 1,195 1,793 - - 1,195 1,793 หมายเหต ุ$5 

หุ้นกู้ ระยะยาวสกลุเงินบาท 3,005 2,993 8,676 3,002 - - - - 11,681 5,995 หมายเหต ุ$6 

 3,688 3,308 8,694 3,061 1,407 5,757 507 326 14,296 12,452   
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ความเสี!ยงจากอัตราแลกเปลี!ยน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนที!สําคัญอนัเกี!ยวเนื!องจากการซื &อหรือขายสินค้าและ
เครื!องจกัร รวมทั &งการลงทนุในบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทําสญัญาซื &อขายเงินตราต่างประเทศ
ลว่งหน้า ซึ!งสว่นใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหนึ!งปีเพื!อใช้เป็นเครื!องมือในการบริหารความเสี!ยง  สําหรับรายการใน
สว่นของบริษัทยอ่ยไมไ่ด้มีการทําสญัญาปอ้งกนัความเสี!ยงด้านอตัราแลกเปลี!ยน (หนี &สนิสว่นใหญ่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี) 

 ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมียอดคงเหลอืของสนิทรัพย์และหนี &สินทางการเงินที!
เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ดงันี & 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี &สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี!ยน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่   

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  0.9  1.0  4.1  9.9 32.9630 32.8136 

เยน  0.2  -  -  - 0.2738 0.3130 

ยโูร  -  -  1.2  - 40.0530 45.0217 

หยวน  -  -  -  4.6 5.2998 5.4087 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี &สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี!ยน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 3.9 5.0 32.9630 32.,#"' 

 ณ วนัที! "# ธนัวาคม $%%7 และ $%%6 บริษัทฯมีสญัญาซื &อเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลอืดงันี & 

2557 

สกลุเงิน จํานวนที!ซื &อ อตัราแลกเปลี!ยนตามสญัญา  วนัครบกําหนดตามสญัญา 

 (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.8 33.09 $' พฤษภาคม $%%, 

 

2556 

สกลุเงิน จํานวนที!ซื &อ อตัราแลกเปลี!ยนตามสญัญา  วนัครบกําหนดตามสญัญา 

 (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 14.7 31.63 และ 33.18 17 เมษายน $%%7 และ 2 กรกฎาคม 2557 
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#7.% มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงนิ 

มลูค่ายติุธรรม หมายถึง จํานวนเงินที!ผู้ ซื &อและผู้ขายตกลงแลกเปลี!ยนสินทรัพย์กนัหรือจ่ายชําระหนี &สนิ   ในขณะที!ทั &ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี!ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะที!ไม่มี
ความเกี!ยวข้องกนั วิธีการกําหนดมลูคา่ยติุธรรมขึ &นอยู่กบัลกัษณะของเครื!องมือทางการเงิน มลูค่ายติุธรรมจะกําหนด
จากราคาตลาดลา่สดุหรือกําหนดขึ &นโดยใช้เกณฑ์การวดัมลูคา่ที!เหมาะสม  

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีการประมาณการมลูคา่ยติุธรรมของเครื!องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ดงันี & 

ก) สนิทรัพย์และหนี &สินทางการเงินที!จะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั &น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน
สด ลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื!น ลกูหนี &กิจการที!เกี!ยวข้องกนัจากการจําหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญั เงินปัน
ผลค้างรับจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั เงินให้กู้ ยืมระยะสั &นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั เงินฝากธนาคารที!ติดภาระ
คํ &าประกัน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสั &นจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนี &การค้าและเจ้าหนี &อื!น  เงินปันผล
ค้างจ่ายแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกันและเงินกู้ ยืมระยะสั &นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมลูคา่ตามบญัชีที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เจ้าหนี &เช่าซื &อ หนี &สินตามสญัญาเช่าการเงินและเงินกู้ ยืมระยะยาวที!จ่ายดอกเบี &ยในอตัราใกล้เคียงกับอตัรา
ดอกเบี &ยในตลาด แสดงมลูคา่ยติุธรรมโดยประมาณตามมลูคา่ตามบญัชีที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) หุ้นกู้ ระยะยาวสกลุเงินบาทแสดงมลูคา่ยติุธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี &ไทย 

ง) ตราสารอนุพนัธ์กําหนดมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดลา่สดุ ณ วนัสิ &นรอบระยะเวลารายงานสําหรับตรา

สารอนพุนัธ์ที!มีลกัษณะ เงื!อนไขและวนัครบกําหนดใกล้เคียงกนัที!คํานวณโดยสถาบนัการเงินที!นา่เชื!อถือ 

ณ วนัที! "# ธันวาคม $%%7 มลูค่ายติุธรรมของเครื!องมือทางการเงินที!สําคญัมีมลูค่าโดยประมาณใกล้เคียงกบัมูลค่า
ตามบญัชีที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่หุ้นกู้ ระยะยาวสกุลเงินบาทซึ!งมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีเป็นจํานวนเงิน 
11,681 ล้านบาท โดยมีมลูค่ายุติธรรมเป็นจํานวนเงิน ##,,"# ล้านบาท (2556: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 5,995 ล้านบาท มลูคา่ยติุธรรมจํานวน 6,061 ล้านบาท)  

38. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุที!สาํคญัของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยคือการจดัให้มีซึ!งโครงสร้างทนุที!เหมาะสม
เพื!อสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับ   ผู้ ถือหุ้น โดย ณ 
วันที! 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี &สินต่อทุนเท่ากับ #.++:1 (2556: $..#:1) และเฉพาะบริษัทฯมี
อตัราสว่นหนี &สนิตอ่ทนุเทา่กบั #."":1 (2556: 1.28:#)  

#+. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนี &ได้รับอนมุติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื!อวนัที! 16 กมุภาพนัธ์ $%%8 




