
































   

17 

 

รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2554* 2555* 2556 2557 2558

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขาย 11,132        11,860        12,820        15,377        12,570        
รายได้รวม 11,221        12,000        12,922        15,482        12,807        
กําไรขัน้ต้น 2,090           2,759           3,338           3,914           2,389           
EBITDA(1)

2,555           3,472           3,977           4,359           3,121           
กําไรสุทธิ(2)

824              1,306           1,521           1,759           506              
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 24,314        25,982        27,935        32,432        33,927        
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (IBD) 11,967        14,451        16,771        19,921        22,424        
หนีส้ิน 13,224        16,428        18,652        21,588        23,934        
ส่วนของผู้ ถือหุ้น(2) 11,090        9,555           9,283           10,844        9,993           
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากําไรสุทธิ (%) 7.34% 10.88% 11.77% 11.36% 3.95%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 3.57% 5.19% 5.64% 5.83% 1.53%
อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) (%) 7.34% 12.65% 16.15% 17.48% 4.86%
อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุน (IBD/E) (%) 1.08             1.51             1.81             1.84             2.24             
อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ ฯ) (3) 1.03             1.45             1.77             1.78             2.18             
หมายเหตุ:
(1) ไม่รวมรายได้อื่นทีเ่ป็นรายการพิเศษ
(2) รวมส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และส่วนอื่นๆ
(3) ไม่เกิน 2.5 เทา่ หรือ 3.0 เทา่ เมื่อมีการลงนามสัญญาสนบัสนนุทางการเงินของโครงการ IPPIP2 กับสถาบันการเงิน

    ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  โดยเร่ิมบังคับใช้ในวันทีอ่อกหุ้นกู้จนถึงวันทีไ่ถ่ถอนหุ้นกู้

* ปรับปรุงใหม่



 

 

 

 
(1) ไม่รวม
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ละสว่นอ่ืนๆ 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้น 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

โครงสร้างรายได้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าไอนํา้และนํา้จากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าส่วนรายได้จาก 
กลุม่ธุรกิจอ่ืนมีสดัสว่นร้อยละ 22.11 ทัง้นี ้รายได้จากการขายนํา้และรายได้ค่าบริการมาจากกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์และกลุม่
ธุรกิจอ่ืนๆ  ซึง่เป็นกลุม่ธุรกิจท่ีสนบัสนนุการประกอบธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ เกิดจากการให้บริการแก่ลกูค้าภายนอกใน
กรณีท่ีมีกําลงัการผลิตเหลือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการสร้างรายได้และบริหารต้นทนุ โดยโครงสร้างรายได้ของ
กลุม่บริษัทฯ แบง่ตามผลติภณัฑ์และบริการใน ปี 2557 และปี 2558 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
                                ปี 2557                    ปี 2558 

  รายได้รวม 15,482 ล้านบาท                รายได้รวม 12,807 ล้านบาท 
 
หมายเหต:ุ (1) รายได้ค่าบริการ คือ รายได้จากการทําวิจยัและพฒันา รายได้จากการให้บริการทุน่ขนถ่ายสินค้ากลางทะเล และรายได้จากการให้เช่าเรือ

ขนสง่สินค้า 
 (2) รายได้อ่ืน ประกอบด้วย กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้รับ และอ่ืนๆ 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามลกูค้าในช่วงปี 2557 และปี 2558 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 

หมายเหต:ุ (1) ลกูค้าอตุสาหกรรม ประกอบไปด้วย บริษัทจากภายนอกซึง่มีท่ีตัง้อยู่ภายในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุและสวนอตุสาหกรรม 
304 ส่วนท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  (2) อ่ืนๆ คือ ลกูค้าท่ีอยู่นอกสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กฟผ.

AA และบริษัทที่เก่ียวโยงกัน

ลกูค้าอุตสาหกรรม (1)

อ่ืนๆ (2)

ปี 2557 

รายได้รวม 

15,482 ล้านบาท

ปี 2558

รายได้รวม 

12,807 ล้านบาท
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
วสัิยทัศน์ 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมัน่เป็นผู้ นําการปลกูพลงังาน เพ่ือผลิต
พลงังานได้อยา่งยัง่ยืน ด้วยการคิดค้นวิจยัและพฒันาเพ่ือให้ได้ “ต้นพลงังาน”พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะกบัการนํามาใช้เป็นเชือ้เพลิง
ผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาเชือ้เพลิงพืชพลงังานอ่ืน พืชพลงังานทางเลือกใหม่ ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นเชือ้เพลิงในการ
ผลติไฟฟ้าได้ เพ่ือให้มีแหลง่พลงังานหมนุเวียน สร้างใหมไ่ด้ไมมี่วนัหมด โดยการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีพืน้ฐานแนวคิด
มาจากการตระหนกัถึงความสําคญัของแหล่งพลงังานท่ีกําลงัจะหมดไป เช่น นํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มบริษัทฯ จึง
มุง่มัน่ท่ีจะสร้างแหลง่พลงังานทดแทนท่ียัง่ยืนเพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทยอีกทัง้ยงัคํานึงถึงการสร้างความ
สมดุลระหว่างภาคการเกษตรและภาคพลงังาน การสร้างรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกรไทย ภายใต้แนวคิด “ปลูก
พลงังาน เพ่ือความยัง่ยืนแหง่อนาคต” 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานปลกูได้ มุ่งเน้นการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน พร้อมก้าวไปสู่การเป็นบริษัทไฟฟ้าครบวงจร โดยให้ความสําคญัต่อ ชมุชน สงัคม และการรักษา
สิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

โดยบริษัทฯ มีกลยทุธ์หลกัในการดําเนินธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กลยทุธ์การจดัหาและพฒันาแหล่งวตัถดิุบเชือ้เพลิงจากหลากหลายแหล่ง เพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากการ
ขาดแคลนเชือ้เพลงิ 

2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ให้ได้ค่าความร้อนสูงย่ิงขึน้ นําไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

3. กลยทุธ์การผสมผสานเชือ้เพลงิหลากหลายประเภท เพ่ือเพิ่มมลูคา่ และบริหารต้นทนุ 

4. กลยุทธ์การปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มท่ีและ 
มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

เป้าหมายในการประกอบธุรกจิ 

กลุ่มบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยครอบคลุมทัง้การผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอนํา้ รวมถึงธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนนุการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ธุรกิจการขนส่งเชือ้เพลิงทาง
ทะเล อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายขยายการลงทุนในโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจเชือ้เพลิง ธุรกิจ
พลงังานทดแทน และธุรกิจส่งเสริมการปลกูต้นพลงังาน เพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัทฯ 
มุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้ นําในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชือ้เพลิงชีวมวลแบบผสมผสาน โดยการใช้วสัดเุหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัให้ความสนใจในเร่ืองการเติบโตอย่างยัง่ยืนทางด้านพลงังานทดแทน ควบคู่ไปกบัการพฒันา
ประสิทธิภาพทัง้ในด้านการผลิตและการให้บริการ รวมทัง้ การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวกบัลกูค้าอย่างต่อเน่ือง 
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 เป็นผู้ นําด้านการผลิต จัดส่ง และรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและไอนํา้ โดยใช้เชือ้เพลิงแบบ
ผสมผสาน โดยมีการใช้วสัดเุหลือใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ส่งเสริม กํากับ และดูแลให้มีไฟฟ้าและไอนํา้อย่างเพียงพอและต่อเน่ืองจากเทคโนโลยีสะอาดและ 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพฒันากลุ่มโรงงานอตุสาหกรรมสวนอตุสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี และ 
ในสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สร้างวฒันธรรมในการปรับเปล่ียนตวัเอง อยา่งมีดลุยภาพทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดั กบักระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2538 
ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม โดย
เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกงัหนัไอนํา้ และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือ
วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทนุในธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
รวมทัง้ได้ลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจอ่ืนๆ และธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจน
ลงทุนในธุรกิจพลงังานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งธุรกิจดงักล่าวได้รับการบริหารจัดการภายใต้การ
ดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมแตล่ะแหง่ท่ีบริษัทฯ จดัตัง้ขึน้มาสําหรับการลงทนุในแต่ละโครงการ อีกทัง้ บริษัทฯ 
ได้ทําการเพิ่มทนุอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจดงักลา่ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุจด
ทะเบียนทัง้สิน้ 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทนุท่ีออกและชําระแล้วรวมทัง้สิน้ 9,354.04 ล้านบาท 

ทัง้นี ้พฒันาการท่ีสําคญัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอํานาจในการควบคมุ และลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้

ปี 2556  เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 10,000.00 ล้านบาท  

 บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ได้จําหน่ายหุ้นสามญั
ร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ให้กบั บริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชัน่แนล 
จํากดั และต่อมาบริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ได้จําหน่ายหุ้นดงักล่าว
ทัง้จํานวนให้กับบริษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จํากัด ทําให้ภายหลังการขายหุ้ น 
บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จํากัดมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 63.80 เป็น 
ร้อยละ 53.80 ของทนุท่ีออกและชําระแล้ว 

 จดัตัง้บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากดั(“NPP12”) โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 จดัตัง้ บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั (“CHP3”) และ บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั (“CHP5”)  
โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติ 
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 เปล่ียนช่ือบริษัทย่อย จาก บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ เอทานอล จํากดั (“AAE”) เป็น บริษัท 
อี 85 จํากดั (“E85”) 

 จดัตัง้บริษัท เอน็พีเอส โอแอนด์เอม็ จํากดั (“NPS O&M”) โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด และได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท เอ็นพีเอสเคป จํากัด 
(“NPS Cape”) เพ่ือบริหารจดัการเรือเทกองท่ีบริษัทฯ ซือ้มาระหว่างปีเพ่ือรองรับ
การขนสง่เชือ้เพลงิสําหรับโรงไฟฟ้าในกลุม่ 

 จดัตัง้ NPS O&M ใหม่ แทน NPS O&M ท่ีถกูเปล่ียนช่ือเป็น NPS Cape โดย 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือรองรับโครงการจดัตัง้กองทนุ
รวมโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ และเพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารจัดการกิจการ
โรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ ท่ีจะนําเข้ากองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

 ขายหุ้นท่ีถือครองอยู่ทัง้หมดใน BECO และ NPS IPP ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยขายในราคาต้นทุนของบริษัทฯ 
โดยมีมลูค่าเท่ากบัทนุท่ีชําระแล้วของทัง้สองบริษัท จํานวน 735.00 ล้านบาท และ 
1,647.40 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งสงูกว่าราคาตลาดและมลูค่าทางบญัชีของทัง้
สองบริษัทท่ีประเมินไว้โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

ปี 2557  ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2557 ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  
ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  รวมถึงให้สิทธิผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ไถ่ถอนก่อน
ครบกําหนด และเสนอขายแก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั จํานวน 3,718.00 
ล้านบาทครบกําหนดไถ่ถอน วนัท่ี 16 มกราคม 2560 

 จัดตัง้ บริษัท ซีเอชพี 7 จํากัด (“CHP7”) โดยถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ของ 
ทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมจากก๊าซธรรมชาติ 

 จดัตัง้ บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากดั (“IPP IP7”) โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ 
ทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการดําเนินการธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 บริษัทฯ ได้ซือ้เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โซนิสสตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด 
(“SNST”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีทําธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจําหน่ายแป้งมนัสําปะหลงั
และก๊าซชีวภาพ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

 บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้ นกู้  ครัง้ท่ี1/2554 ชนิดระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มี
ประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนัจํานวน 
3,000.00 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
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 ระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ครัง้ท่ี 2/2557 ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มี
ประกันและมีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รวมถึงให้สิทธิผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดและเสนอขายแก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนัจํานวน 2 ชดุ โดยชดุท่ี 1 
จํานวน 1,000.00 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวนัท่ี 22 เมษายน 2561 และชดุท่ี 
2 จํานวน 4,000.00 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวนัท่ี 22 ตลุาคม 2562 

 บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด   
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ 
ทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

 บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อี 85 จํากดั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2557 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

 บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยีจํากัด เม่ือวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
ทัง้หมด 

 จดัตัง้ บริษัท โอเช่ียนสตาร์ โฮลดิง้ จํากดั (“OSH”) โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทัง้หมดเพ่ือเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจเรือขนสง่สนิค้าทางทะเลระหวา่งประเทศเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 

 บริษัท OSH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้ บริษัท โอเช่ียน เคป จํากัด 
(“OC”) ขึน้ โดย OSH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 
เพ่ือดําเนินธุรกิจเรือขนสง่สนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2557 

 บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน)ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้จําหน่าย
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 10.69 ของทนุท่ีออกและชําระแล้วให้กบั 
บริษัท เมทริกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล แคปิทอล โฮลดิง้ส์ จํากดัเม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 
2557 ทําให้ภายหลงัการขายหุ้น บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) มี
สดัส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 36.20 เป็นร้อยละ 25.51 ของทนุท่ีออกและ
ชําระแล้ว 

 บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ได้จําหน่ายหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 53.80 ของทนุท่ีออกและชําระแล้ว (หุ้นสามญัของ
ทัง้หมดของบริษัทฯ ท่ีบริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จํากดั ถืออยู่) ให้กบั บริษัท ฟิวเจอร์ 
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 (ทัง้นี ้บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ 
จํากดั ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัท ฟิว
เจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จํากดัเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2557 ดงันัน้ ภายหลงัการขาย
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงักล่าว บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จํากดั จึงอยู่ในสถานะผู้ ถือ
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หุ้นโดยอ้อมบริษัทฯ) 

 บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากดั เม่ือ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
ทัง้หมด 

ปี 2558  บริษัท เมทริกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล แคปิทอล โฮลดิง้ส์ จํากดัได้จําหน่ายหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 10.69 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้ว  
(หุ้นสามญัของทัง้หมดของบริษัทฯ ท่ีบริษัท เมทริกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล แคปิทอล   
โฮลดิง้ส์ จํากดั ถืออยู่) ให้กบั บริษัทฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 16 
กมุภาพนัธ์ 2558 ทําให้ภายหลงัการขายหุ้น บริษัท เมทริกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
แคปิทอล โฮลดิง้ส์ จํากดั ไมไ่ด้อยูใ่นฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกตอ่ไป 

 บริษัท OSH ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้ บริษัท เอลิเซ่ ท ูชิปปิง้ จํากดั
(“Alizay 2”) ขึน้ โดย OSH ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
ทัง้หมด เพ่ือดําเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศเม่ือวันท่ี  
9 มีนาคม 2558  

 บริษัท OSH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิง้ 
จํากดั (“Cape Shipping”) ขึน้ โดย OSH ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ 
ทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือดําเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558  

 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1/2555 ชนิดระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มี
ประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนัจํานวน 
3,000.00 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2558 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทัง้สิน้ 29 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยแบ่งการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลงังานท่ีเก่ียวข้องกลุ่มธุรกิจ 
โลจิสติกส์และกลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

1. กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เก่ียวข้อง 
 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานท่ีเก่ียวข้องเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี  ้กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสําคญัในการสร้างความมัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศเพ่ือเป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสงัคมของ
ประเทศ ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ผลิตไฟฟ้าและพลงังานอ่ืนเพ่ือรองรับความต้องการของประเทศอย่างยัง่ยืน โดยให้
ความสําคัญกับพลงังานท่ียั่งยืน ภายใต้วิสยัทัศน์ “ปลูกพลงังาน เพ่ือความยั่งยืนแห่งอนาคต”โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าและ
พลงังานท่ีเก่ียวข้อง แบ่งเป็น ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอล และธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํา้มนัรําข้าว
โดยกลุ่มบริษัทฯ มองว่าเอทานอลและนํา้มันรําข้าวสามารถนํามาพัฒนาเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ ทัง้นี  ้บริษัทใน 
กลุม่ธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลงังานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อย จํานวน 17 บริษัท รวมทัง้สิน้ 18 บริษัท 
ดงันี ้

1) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เม่ือวนัท่ี  
7 กรกฎาคม 2538 เพ่ือดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมโดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอนํา้ และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี  
26 พฤษภาคม 2553 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 10,000 ล้านบาท โดยเป็นทนุท่ีออก
และชําระแล้วรวมทัง้สิน้ 9,354.04 ล้านบาท ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทฯ มีจํานวนทัง้สิน้ 3 โรง 
ได้แก่ PP7 และ PP8 ซึง่มีกําลงัการผลิตติดตัง้โรงละ 164 เมกะวตัต์ คิดเป็นกําลงัการผลิตติดตัง้รวมทัง้สิน้ 328 เมกะวตัต์ 
และโรงไฟฟ้ากําลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าว ตัง้อยู่ในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 
ซึง่ใช้ถ่านหินและเชือ้เพลงิชีวมวลเป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลิต สําหรับลกูค้าหลกัของบริษัทฯ คือ กฟผ. AA และลกูค้า
อุตสาหกรรมท่ีตัง้อยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยบริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 
จํานวน 2 ฉบบั โดยมีกําลงัการผลิตตามสญัญาแต่ละฉบบัอยู่ท่ี 90เมกะวตัต์ อายสุญัญา 25 ปี และจะสิน้สดุอายสุญัญา
ในปี 2567 สําหรับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั AA นัน้ มีอายสุญัญา 5 ปีโดยเร่ิมต้นสญัญาเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 และ 
จะสิน้สดุอายุสญัญาในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนของลกูค้าอุตสาหกรรม บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับโอนใบอนญุาต
ประกอบกิจการพลงังาน ประเภทกิจการใบอนญุาตจําหน่ายไฟฟ้า และกิจการระบบจําหน่ายไฟฟ้าในสวนอตุสาหกรรม 
304 จงัหวดัปราจีนบรีุ จาก BECO ทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมท่ีตัง้อยู่ใน 
เขตอตุสาหกรรมดงักล่าวได้โดยตรง สําหรับไอนํา้ท่ีบริษัทฯ ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะถกูนําไปใช้ภายในกิจการ และส่วนท่ีเหลือ
ทางบริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ขายไอนํา้กบั AA ซึง่มีอายสุญัญา 25 ปีโดยเร่ิมต้นสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2540 และ
จะสิน้สดุอายุสญัญาในวนัท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 และลกูค้าอุตสาหกรรมท่ีตัง้อยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบรีุ 

สําหรับถ่านหินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญในการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดหาถ่านหินจาก 
ผู้จัดจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถเลือกซือ้ถ่านหินได้ตามปริมาณท่ีต้องการ เน่ืองจากถ่านหินมี
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ราคาลดลงและปริมาณถ่านหินในตลาดมีประมาณเพียงพออย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าทําสญัญาจดัซือ้
ถ่านหินระยะยาวกับผู้ จัดจําหน่ายถ่านหินได้หากมีราคาท่ีเหมาะสม ในส่วนของเชือ้เพลิงชีวมวลนัน้ กลุ่มบริษัทฯ 
ดําเนินการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน และจัดหาเชือ้เพลิงชีวมวลจากกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ ผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลใน
ประเทศโดยตรง โดยพนกังานของบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการจดัหาเชือ้เพลงิชีวมวล 

2) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์2 จาํกัด (“NPP2”) 

NPP2 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2554 เพ่ือดําเนินการ
ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPP2 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 370 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระ
แล้วทัง้สิน้ 361.64 ล้านบาทโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นี ้
โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP2 มีจํานวนทัง้สิน้ 1 โรง ได้แก่ PP2 โดยมีท่ีตัง้อยู่ท่ีอําเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดกําลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 10.40 เมกะวตัต์ และใช้เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน ได้แก่ ชิน้ไม้สบั 
เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะถูกจําหน่ายให้กับ กฟผ. ภายใต้สญัญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายสุญัญา 21 ปี และสญัญาจะสิน้สดุในปี 2563 ซึ่งพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาดงักล่าวอยู่ท่ี  
8.00 เมกะวตัต์ สําหรับกระแสไฟฟ้าสว่นท่ีเหลือจะถกูจําหน่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียง 

3) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์3 จาํกัด (“NPP3”) 

NPP3 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2554 เพ่ือดําเนินการ
ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPP3 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,640.00 ล้านบาท ซึง่
เป็นทนุท่ีชําระแล้วเตม็จํานวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นี ้
โรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NPP3 มีจํานวนทัง้สิน้ 2 โรง ได้แก่ PP3 และ PP4 โดยโรงไฟฟ้าดงักลา่วตัง้อยู่
ในสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในสว่นของ PP3 มีขนาดกําลงัการผลติติดตัง้10.40 เมกะวตัต์ 
ในขณะท่ี PP4 มีขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ 37.15 เมกะวตัต์ ทัง้ PP3 และ PP4 ใช้เชือ้เพลงิชีวมวลเป็นเชือ้เพลงิหลกัใน
การผลิต ได้แก่ ชิน้ไม้สบัเปลือกไม้ และแกลบ ซึง่กระแสไฟฟ้าท่ีผลติได้จากโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แหง่ดงักลา่วจะถกูจําหน่าย
ให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว มีอายสุญัญา 25 ปี ซึง่จะสิน้สดุอายสุญัญาในปี 2567 โดยมีพลงังาน
ไฟฟ้าตามสญัญาอยูท่ี่ 41เมกะวตัต์  

นอกจากนี ้NPP3 ยงัมีโรงกรองนํา้สําหรับผลิตและจําหน่ายนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม ซึ่งมีขนาดกําลงัการผลิต
ติดตัง้ 25,200.00 ลกูบาศก์เมตรต่อวนัปัจจุบนัอยู่ระหว่างเปล่ียนแปลงระบบกรองนํา้ซึ่งจะทําให้กําลงัการผลิตติดตัง้            
ในอนาคตเป็น 24,000.00 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนัแตส่ามารถลดต้นทนุได้มากขึน้ ทัง้นีนํ้า้เพ่ือการอตุสาหกรรมท่ีผลิตได้จะถกู
นําไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3 ส่วนหนึ่ง และส่วนท่ีเหลือจะถูกจําหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน 
สวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกัด (“NPP5”) 

NPP5 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2551 เพ่ือดําเนินการผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NPP5 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,520.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุท่ี
ชําระแล้วเต็มทัง้จํานวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นี ้
โรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ NPP5 มีจํานวนทัง้สิน้ 2 โรง ได้แก่ PP5 และ PP6 ซึง่เป็นธุรกิจท่ีซือ้มาจาก AA 
ตามสญัญาจะซือ้จะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวนัท่ี 26 มิถนุายน 2552 โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวตัง้อยู่ในสวนอตุสาหกรรม 304 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

จงัหวดัปราจีนบรีุ ในส่วนของ PP5 นัน้ มีขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ 37.15 เมกะวตัต์ และใช้เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน ได้แก่  
ชิน้ไม้สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิต ในขณะท่ี PP6 มีขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้37.15 เมกะวตัต์ 
และใช้นํา้มนัยางดําเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติ ซึง่กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง ดงักลา่ว จะถกูจําหน่าย
ไปให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายสุญัญา 25 ปี ซึง่จะสิน้สดุอายสุญัญาในปี 2571 โดยมีพลงังาน
ไฟฟ้าตามสญัญารวมอยูท่ี่ 50.00 เมกะวตัต์ สําหรับกระแสไฟฟ้าสว่นท่ีเหลือจะถกูจําหน่ายให้แก่ AA นอกจากนี ้NPP5 ได้
ทําสญัญาซือ้ขายไอนํา้กบั AA เพ่ือจําหน่ายไอนํา้ท่ีได้จากกระบวนการผลติไฟฟ้าดงักลา่ว 

5) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด (NPP5A”) 

NPP5A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2551 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NPP5A มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,618 ล้าน
บาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้วทัง้สิน้ 1,558.50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียนทัง้หมดทัง้นี ้โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP5A มีจํานวนทัง้สิน้ 1 โรง ได้แก่ PP5A โดย
โรงไฟฟ้าดงักล่าวตัง้อยู่ ในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5A นัน้ มีขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ 
98.00 เมกะวตัต์ และใช้เชือ้เพลงิชีวมวลอ่ืน ได้แก่ ชิน้ไม้สบัและเปลือกไม้เป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติ  

NPP5A ได้วางแผนการดําเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยโครงการในช่วงท่ี 1 เป็นหน่วยการผลิตไอนํา้คือ
ในสว่นของหม้อไอนํา้ ซึง่มีกําลงัการผลิตติดตัง้ 300 ตนัต่อชัว่โมง โดยได้เร่ิมดําเนินการผลิตตัง้แต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555 
และได้จําหน่ายไอนํา้แรงดนัสงูให้แก่ บริษัทฯ NPP5 และ NPP11 ภายใต้สญัญาซือ้ขายไอนํา้กบั NPP5 และ NPP11
เพ่ือให้โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่งดงักล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกําลงั
การผลติติดตัง้นอกจากนี ้NPP5A ยงัขายไอนํา้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมท่ีตัง้อยู่ในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ
สว่นโครงการในช่วงท่ี 2 จะเป็นหน่วยการผลิตไฟฟ้า ปัจจบุนัการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 98.00 เมกะวตัต์แล้ว
เสร็จและได้เร่ิมดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2558 โดยกระแสไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้จะถกูจําหน่ายไปให้กบั AA ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายสุญัญา 10 ปี ซึง่จะสิน้สดุอายสุญัญาในปี 2566 
โดยมีพลงังานไฟฟ้าตามสญัญารวมอยูท่ี่ 60 เมกะวตัต์ 

6) บริษัท ฟิวเจอร์กรีนเนอร์จี จาํกัด (“FG”) 

FG เดิมช่ือบริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากดั (“NPS PP9”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
จํากดั เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2555 เพ่ือรับโอนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ 125.00 เมกะวตัต์ จาก 
BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 FG มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 
1,970.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้ว 1,828.58 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียนทัง้หมด ปัจจบุนั FG ได้รับโอนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 125.00 เมกะวตัต์จาก BECO เรียบร้อยแล้ว 
ซึง่ตัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรม 304 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยจะใช้พืน้ท่ีในการก่อสร้างโครงการ
ทัง้สิน้ 55 ไร่ ซึง่โรงไฟฟ้าดงักลา่วจะใช้เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิตและมีชดุผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นแบบกงัหนัไอนํา้ ซึง่เชือ้เพลงิหลกัท่ีใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าจะเป็นเชือ้เพลงิชีวมวล ได้แก่ ชิน้ไม้สบั และ
เปลือกไม้ ซึ่งโครงการดงักล่าวมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,400.00 ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการนีใ้นรูปของเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายในประเทศ และเงินทนุจากสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
ได้แก่ลกูค้าในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ 
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ปัจจบุนั โครงการอยู่ระหว่างทดสอบเคร่ืองจกัร และคาดว่าจะเร่ิมดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ได้ภายในปี 2559 

7) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จาํกัด (“NPP11”) 

NPP11 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2551 เพ่ือประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NPP11 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 950.00 ล้านบาท 
ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้วเต็มทัง้จํานวน ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
ทัง้หมด ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP11 คือ PP11 ซึง่เป็นธุรกิจท่ีซือ้มาจาก AA ตามสญัญา 
จะซือ้จะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวนัท่ี 26 มิถนุายน 2552 โดยมีท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าอยู่ในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจีนบุรี ขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 32.90 เมกะวัตต์ และใช้นํา้มันยางดําเป็นเชือ้เพลิงหลักในการผลิต  
ซึ่งกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะถกูจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาว โดยมีอายุสญัญา 25 ปีและสญัญาจะสิน้สดุในปี 2571 ซึ่งพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาดงักล่าวอยู่ท่ี 25.00 
เมกะวตัต์นอกจากนี ้NPP11 ได้ทําสญัญาซือ้ขายไอนํา้กบั AA เพ่ือจําหน่ายไอนํา้ท่ีได้จากระบวนการผลติไฟฟ้าดงักลา่ว 

8) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จาํกัด (“NPP12”) 

NPP 12 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NPP 12 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,515.00 ล้านบาท ซึง่เป็น 
ทนุท่ีชําระแล้วทัง้สิน้ 378.75 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
ทัง้หมด ปัจจุบัน NPP12 อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 
98.00 เมกะวตัต์ (Full Condensing) ในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวใช้เทคโนโลยี 
หม้อไอนํา้ชนิดนําสารเคมีกลบัคืน (Recovery Boiler) โดยใช้นํา้มนัยางดําเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติ 

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

IPP IP2 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 เพ่ือ
ดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือการอตุสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ขนาด
กําลงัการผลิตติดตัง้ 600.00 เมกะวตัต์ ท่ีรับโอนมาจาก NPS IPP ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 IPP IP2 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1,380.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้วทัง้สิน้ 1,310.44 
ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

โครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วใช้เทคโนโลยีไอนํา้แบบ CFB และมีชดุผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกงัหนัไอนํา้ โดยใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกั และคาดวา่จะใช้เงินลงทนุสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าแหง่นี ้ประมาณ 25,000.00 ล้านบาท 

ปัจจุบนัทางโครงการ IPP IP2 อยู่ในระหว่างการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สขุภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) และอยู่ระหว่างการเจรจาเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาว (PPA) กับ กฟผ. ก่อนท่ีจะร่วมกับทาง กฟผ. เพ่ือกําหนดวันเร่ิมต้นจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled 
Commercial Operation Date: SCOD) ตอ่ไปในอนาคต 
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10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จาํกัด (“IPP IP7”) 

IPP IP7เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 เพ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า สําหรับรองรับการขยายธุรกิจทาง 
ด้านพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัท 
มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 660.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุท่ีชําระแล้ว 596.22 ล้านบาทโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

11) บริษัท ซีเอชพี 1 จาํกัด (“CHP1”) 

CHP1 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํา้เพ่ือ 
การอตุสาหกรรม และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development 
Plan) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 CHP1 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 130.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุท่ีชําระแล้วเต็ม
จํานวน โดยมีบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

12) บริษัท ซีเอชพี 3 จาํกัด (“CHP3”) 

CHP3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํา้เพ่ือ 
การอตุสาหกรรม และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development 
Plan) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 CHP3 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 250.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนท่ีชําระแล้วเต็ม
จํานวน โดยมีบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

13) บริษัท ซีเอชพี 5 จาํกัด (“CHP5”) 

CHP5 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํา้เพ่ือ 
การอตุสาหกรรม และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development 
Plan) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 CHP5 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 350.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้ว 333.00  
ล้านบาท โดยมีบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

14) บริษัท ซีเอชพี 7 จาํกัด (“CHP7”) 

CHP7 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํา้เพ่ือ 
การอตุสาหกรรม และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development 
Plan)โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้วเต็มจํานวน 
โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

อนึ่ง CHP1, CHP3, CHP5 และ CHP7 ได้สง่หนงัสือแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติให้แก่ บริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) (“ปตท.”) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในสว่นโครงการ CHP1 ได้รับหนงัสือตอบกลบัจาก ปตท. ลงวนัท่ี 17 มิถนุายน 
2556 เร่ือง หลกัการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบท่อย่อยสง่ก๊าซฯ โดยทาง ปตท. 
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ได้ดําเนินการสํารวจและออกแบบการขยายโครงข่ายท่อย่อยส่งก๊าซสําหรับโครงการ CHP1 เพ่ือให้ทาง CHP1 พิจารณา
ความคุ้มทนุในการดําเนินโครงการ ปัจจุบนั CHP1 อยู่ระหว่างขัน้ตอนเจรจากบั ปตท. เพ่ือลงนามในสญัญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติต่อไป สําหรับโครงการ CHP3 CHP5 และ CHP7 ได้นําส่งหนงัสือแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติไปยงั ปตท. 
แล้ว โดยในขณะนีอ้ยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมลูของ ปตท. เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ให้กบัโครงการดงักลา่ว 

นอกจากนีก้ารพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปล่ียนประเภทเชือ้เพลิงหลกัของโครงการนัน้ก็เป็นแนวทาง
ท่ีสามารถนํามาพิจารณาตอ่ไปในอนาคต  โดยทัง้นี ้บริษัทดงักลา่วยงัอยู่ในขัน้ตอนการศกึษาความเป็นไปได้ในการดําเนิน
ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ การเตรียมการเก่ียวกบัมาตรฐานต่างๆ 
เช่น มาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) การขอใบอนญุาตและ
ดําเนินขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศกึษาและเตรียมความพร้อมของโครงการในอนาคตเทา่นัน้ 

15) บริษัท อี 85 จาํกัด (“E85”) 

E85 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เดิมช่ือบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ เอทานอล จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 
5 กมุภาพนัธ์ 2550 เพ่ือผลิตและจําหน่ายเชือ้เพลิงเอทานอล โดยได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทเป็น E85 เม่ือวนัท่ี 
28 มีนาคม 2556 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 E85 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 3,853.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระ
แล้วเต็มจํานวน ซึง่มีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและชําระแล้ว E85 มีหน่วยการผลิต  
2 หน่วย ซึง่มีกําลงัการผลติติดตัง้รวม 500,000 ลติรตอ่วนั สถานท่ีตัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ  

ปัจจบุนัหน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยท่ี 1 ขนาด 250,000.00 ลิตรต่อวนั และโรงแป้งจํานวน 4 โรง เพ่ือรองรับ
การผลิตได้เร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตัง้แต่เดือนมกราคมปี 2556 สว่นหน่วยการผลิตหน่วยท่ี 2 ขนาด 250,000.00 
ลติรตอ่วนั เร่ิมดําเนินการผลติเชิงพาณิชย์ตัง้แตเ่ดือนมกราคมปี 2559 

16) บริษัท เอส.เอน็.บี. ผลติผลการเกษตรจาํกัด (“SNB”) 

SNB เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2531 เพ่ือผลิตและ
จําหน่ายนํา้มนัรําดิบและรําสกดั (กากรํา) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 SNB มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 30.00 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นทุนท่ีชําระแล้วเต็มทัง้จํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้หมด ทัง้นี ้โรงงานของ SNB ตัง้อยู่ในตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่อยู่ใกล้กบัแหลง่ปลกูข้าว
ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีใช้ในกระบวนการผลติ โดยมีกําลงัการผลติติดตัง้ 200.00 ตนัรําดิบต่อวนัซึง่จะสามารถผลิตนํา้มนัรําดิบได้
ประมาณ 40.00 ตนัต่อวนั และรําสกดัได้ประมาณ 160.00 ตนัต่อวนั สําหรับลกูค้าหลกัของ SNB คือ กลุ่มลกูค้าท่ีนํา
นํา้มนัรําดิบไปผลติเป็นวตัถดิุบสําหรับอตุสาหกรรมผลตินํา้มนัรําข้าวเพ่ือการบริโภคและอตุสาหกรรมผลิตอาหารสตัว์ และ
กลุม่ลกูค้าท่ีนํารําสกดั (กากรํา) ไปเป็นวตัถดิุบในอตุสาหกรรมผลติอาหารสตัว์  

17) บริษัท แอชลีชชิ่ง จาํกัด (“AL”) 

AL เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 เพ่ือประกอบธุรกิจ
แยกคลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีท่ีจําเป็นในการผลิตเย่ือออกจากขีเ้ถ้าขาว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  
AL มีทุนจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 155.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนท่ีชําระแล้วเต็มจํานวนโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและชําระแล้ว 
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18) บริษัท เอน็พีเอส โซลาร์รูฟทอ็ป จาํกัด (“NPS SolarRooftop”) 

NPS Solar Rooftop เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เดิมช่ือบริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากดั (“NPS O&M”) ได้
จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556 และได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทเม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2558  
มีวตัถปุระสงค์หลกัของบริษัทเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุทําโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บน
หลงัคาโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 150 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้วจํานวน 37.50 ล้าน
บาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

โดยแต่เดิมนัน้ NPS O&M จดทะเบียนจดัตัง้มาเพ่ือรองรับโครงการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานของ 
บริษัทฯ และเพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีจะนําเข้ากองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
ของบริษัทฯ ในอนาคตแต่ทัง้นี ้เม่ือโครงการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานได้ชะลอไป ประกอบกบั NPS มีแนวทางท่ี
จะขยายโอกาสในการลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา จึงได้นํา NPS O&M บริษัทย่อยท่ี
ตัง้ขึน้ไว้แล้วมาดําเนินกิจการ และได้มีการเปล่ียนแปลงช่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งไม่ต้องห้ามในการทําธุรกิจตาม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท 

2. กลุ่มธุรกจิโลจสิตกิส์ 
 เพ่ือสนบัสนนุการขนสง่เชือ้เพลิงของธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯบริษัทฯ จึงได้เข้าไปลงทนุในธุรกิจโลจิสติกส์ 
ซึ่งได้แก่ ธุรกิจขนส่งทางทะเล และธุรกิจบริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ทัง้นี  ้บริษัทในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
ประกอบด้วย บริษัทยอ่ย จํานวน 8 บริษัท ดงันี ้

1) บริษัท เอน็พีเอส โอเช่ียน สตาร์ จาํกัด (“NPS OS”) 

NPS OS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจขนสง่ทางทะเล โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NPS OS มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 310.00 ล้านบาท ซึง่
เป็นทนุท่ีชําระแล้วเต็มจํานวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ปัจจบุนั NPS 
OS เป็นเจ้าของเรือ 1 ลํา ภายใต้ช่ือ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนาด 53,075.00 เมตตริกตนั (Supramax Size) โดย
เรือลํานีถ้กูนํามาใช้เพ่ือขนสง่ถ่านหินจากต่างประเทศมายงัท่าเรือในประเทศไทย และขนสง่ต่อไปยงัโรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหิน
เป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เรือดงักล่าวมีกําลงัขนส่งถ่านหินได้ประมาณครัง้ละ 52,000.00 ตนัต่อ
เท่ียว ปัจจบุนั NPS OS ได้ทําสญัญาเช่าเรือกบั Eversky Shipping Limited (“ESL”) โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ8 ปี และ
จะสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ทัง้นี ้ESL เป็นบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องและเป็นผู้บริหารจัดการการขนส่ง 
ถ่านหินทางเรือให้แก่บริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ใช้บริการมาตลอดเป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี 

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

NPS OR เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เดิมช่ือบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย พีพี 10 จํากดั (“NPSPP10”) 
ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2551 เพ่ือดําเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้
โครงการประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก โดย NPSPP10 ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทและ
วตัถปุระสงค์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2555 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจขนสง่สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เพ่ือ
รองรับการขนส่งเชือ้เพลิงให้กบักิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NPSOR มีทนุจดทะเบียน 
รวมทัง้สิน้ 100.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้วเต็มจํานวน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ 
ทนุจดทะเบียนทัง้หมด ปัจจุบนั NPSOR เป็นเจ้าของเรือ 1 ลํา ภายใต้ช่ือ M.V. NPS ORANA  มีขนาด 44,849.00 
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เมตริกตนั (SupermaxSize) โดยเรือลํานีถ้กูนํามาใช้เพ่ือขนสง่ถ่านหินและไม้สบั ซึ่งมีกําลงัขนสง่ถ่านหินได้ประมาณครัง้
ละ 40,000.00 ตนัต่อเท่ียว และมีกําลงัสามารถขนไม้สบัได้ประมาณครัง้ละ 20,000.00 ตนัแห้ง (Bone dry MT) ต่อเท่ียว 
ปัจจบุนัNPS OR ได้ทําสญัญาให้เช่าเรือกบั ESL โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี และสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 
2559 ทัง้นี ้ESL เป็นบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องและเป็นผู้บริหารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรือให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ใช้
บริการมาตลอดเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี 

3) บริษัท เอน็พีเอสเคป จาํกัด (“NPS CAPE”) 

NPS CAPE เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เดิมช่ือบริษัทเอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากดั (“NPS O&M”) จดทะเบียน
เป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 โดยเม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2556 ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัท 
โดยมีวตัถปุระสงค์บริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NPS 
CAPE มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 1.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วเต็มจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด NPS CAPE เป็นเจ้าของเรือ 1 ลํา ภายใต้ช่ือ MV. NPS 
CENTURY มีขนาด 172,036.00 เมตริกตนั (Cape Size)การจดัซือ้เรือดงักล่าว NPS CAPE ได้ซือ้ในราคา 18.50 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยอาศยัแหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืมNPS 

อย่างไรก็ดี ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติอนมุติั
การปรับโครงสร้างเรือขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ โดยให้ NSP Cape ขายเรือ MV. NPS CENTURY ไปให้กบับริษัทย่อย 
ท่ีจะจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่ือ บริษัทโอเช่ียนสตาร์
โฮลดิง้ จํากดัและได้ดําเนินการขายเรือแล้วเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2557 ในราคา 572.91 ล้านบาท 

4) บริษัท โอเช่ียนสตาร์ โฮลดิง้ จาํกัด (“OSH”) 

OSH เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินธุรกิจเรือ
ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 OSH มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 31.31 ล้าน
เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ ซึง่เป็นทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้จํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 
ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โอเช่ียนสตาร์ โฮลดิง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติ
อนมุติัการปรับโครงสร้างเรือขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ โดย OSH จะทําการขายเรือ M.V. NPS CENTURY ไปให้กบั
บริษัทย่อยของ OSH ท่ีจะจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา ช่ือ บริษัท เอ็นพีเอสเคปชิปปิง้ 
จํากดั และได้ดําเนินการขายเรือแล้วเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ในราคา 17.80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

5) บริษัท โอเช่ียน เคป จาํกัด (“OC”) 

OC เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือดําเนินธุรกิจเรือขนสง่สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทัง้นี ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 OC มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 5,000.00 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ ซึง่เป็นทนุท่ีออกและชําระแล้ว
เตม็จํานวน โดยมี OSH เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 
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6) บริษัท เอลเิซ่ ทู ชปิป้ิง จาํกัด (“Alizay 2”) 

Alizay 2 เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัภายใต้กฎหมายของเขตสาธารณรัฐปานามา
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทัง้นี ้ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 Alizay 2 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทนุท่ีออกแล้วและชําระ 
ค่าหุ้นเต็มจํานวน โดยมี OSH เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด วนัท่ี 9 เมษายน 
2558 Alizay 2 ได้ทําการซือ้เรือ M.V.STELLAR RHAPSODY เพ่ือดําเนินธุรกิจ ซึง่หลงัจากนัน้เปล่ียนช่ือเรือเป็น  M.V. 
ALIZAY 2 และได้รับการวา่จ้างขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศกบับคุคลภายนอกไปแล้ว 4 เท่ียว 

Alizay 2 ซือ้เรือในราคา 9.20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยอาศยัแหล่งเงินทนุจากการกู้ ยืม OSH เรือลํา
ดังกล่าวเป็นเรือประเภทขนส่งไม้สับอายุประมาณ 12 ปี ขนาดเรือ 49,917.00 เมตริกตัน ความสามารถในการขนส่ง
เชือ้เพลิงชีวมวล 24,000.00 ตันแห้งต่อเท่ียวและ ปัจจุบัน Alizay 2 รับการว่าจ้างขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับ
บคุคลภายนอกเป็นรายเท่ียว 

7) บริษัท เอน็พีเอสเคปชปิป้ิง จาํกัด(“Cape Shipping”) 

Cape Shipping เป็นบริษัทยอ่ยของ OSH จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา 
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทัง้นี ้ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 Cape Shipping มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึง่เป็นทนุท่ีออกและ
ชําระคา่หุ้นเตม็จํานวน โดยมี OSH เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

Cape Shipping ได้ซือ้เรือ M.V. NPS CENTURY จาก OSH ตามแผนการปรับโครงสร้างเรือขนสง่ระหว่าง
ประเทศ ในราคา 17.80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย Cape Shipping ได้ชําระค่าเรือลําดงักลา่วโดยอาศยัแหลง่เงินทนุ
จากการกู้ ยืม OSH 

8) บริษัท อนิเตอร์ สตีวีโดร่ิง 5 จาํกัด (“ITS5”) 

ITS5 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2544 เพ่ือประกอบกิจการ
ทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล (Floating Crane) โดยบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของ ITS5 จากผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือรองรับและ
สนบัสนนุกิจการขนถ่ายสินค้าทางทะเลของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ITS5 มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 
68.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุท่ีชําระแล้วเต็มจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจด
ทะเบียนทัง้หมด ปัจจบุนั ITS5 มีทุ่นขนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณกลางทะเลบริเวณ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุจํานวน 1 ทุ่น 
ซึ่งมีเคร่ืองหนีบยกของ (Grab) จํานวน 2 ตวั โดยสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 2 ล้านตนัต่อปี ขึน้อยู่กบัชนิดของ
สนิค้าท่ีดําเนินการขนถ่าย 

3. กลุ่มธุรกจิอ่ืนๆ 
 เพ่ือลดความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถดิุบหลกัสําหรับการดําเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้เข้าไป
ลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม ธุรกิจส่งเสริมการปลกูต้นพลงังาน ธุรกิจ
วิจัยและพัฒนาต้นพลังงาน และธุรกิจเหมืองถ่านหินทัง้นี  ้บริษัทในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆประกอบด้วย บริษัทย่อย จํานวน  
4 บริษัท และบริษัทร่วม จํานวน 1 บริษัท รวมทัง้สิน้ 5 บริษัท ดงันี ้
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1) บริษัท นํา้ใส 304 จาํกัด (“NS304”) 

NS304 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2548 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และ
จดัหานํา้ดิบให้แก่ NPP3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NS304 มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 462.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุท่ีชําระ
แล้วทัง้สิน้ 374.42 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ปัจจุบนั 
NS304 มีโรงกรองนํา้จํานวน 1 โรง ตัง้อยู่ในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ มีกําลงัการผลิตติดตัง้ 80,000.00 
ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั  

ทัง้นี ้ NS304 อยูร่ะหวา่งดําเนินโครงการก่อสร้างโรงกรองนํา้ใหม ่ เพิ่มอีก 1 โรง ซึง่มีกําลงัการผลิตติดตัง้รวม 
80,000.00 ลกูบาศก์เมตรต่อวนัเพ่ือรองรับการขยายตวัของเขตอตุสาหกรรมและปริมาณการใช้นํา้ท่ีเพิ่มขึน้ ปัจจบุนั 
NS304 ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุและใบอนญุาตก่อสร้างสําหรับโครงการดงักลา่วเรียบร้อยแล้วโดยโรงกรองนํา้ใหมนี่ใ้ช้
ระบบผลตินํา้ท่ีทนัสมยัด้วยนวตักรรมใหมจ่ากประเทศเกาหลีใต้ (Pore Controllable Fiber) ซึง่เป็นเทคโนโลยีการกรองนํา้
ด้วยเส้นใย Fiber Filter ประสิทธิภาพสงู ท่ีไม่ใช้ถงัตกตะกอนและถงักรองแบบเดิม ลดการใช้สารเคมี และใช้พืน้ท่ีเพียง 1 
ใน 2 ของระบบผลตินํา้แบบเดิม โดย NS304 มุง่มัน่จะเป็นผู้จดัหานํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม ท่ีมีประสทิธิภาพ จําหน่าย
ให้กบักลุม่บริษัทฯ และลกูค้าให้เพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคตทัง้นี ้ คาดวา่จะสามารถดําเนินการผลติและจําหน่าย
นํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 

2) บริษัท ดี.เอ.รีเซร์ิช เซน็เตอร์ จาํกัด (“DARC”) 

DARC เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550  
เพ่ือทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับสายพันธุ์ ต้นพลังงานและต้นกระดาษ เย่ือกระดาษ กระดาษผลิตภัณฑ์จาก
การเกษตร สิง่แวดล้อม ไฟฟ้า พลงังาน และอ่ืนๆ พร้อมทัง้มีการให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 DARC มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 30 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้วเต็มจํานวน 
โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

สําหรับช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาทาง DARC ได้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยนโยบายของบริษัทฯ 
ท่ีมุ่งให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันา ปัจจบุนั DARC ได้มีการพฒันาต้นพลงังานให้มีค่าความร้อนสงู เหมาะแก่การ
ใช้เป็นเชือ้เพลิง ลกัษณะลําต้นตรงมีความหนาแน่นของเนือ้ไม้สงูทําให้ได้ปริมาณผลผลิตต่อนํา้หนกัวตัถดิุบท่ีใช้มากขึน้ 
สะดวกต่อการขนส่งและยงัทนต่อสภาพแวดล้อม โรค และแมลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้DARC ยงัมีการพฒันา 
ต่อยอดงานวิจัยพืชพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ได้แก่ สายพันธุ์หญ้าเนเปียร์ โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก
หน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวงพลงังาน กรมปศสุตัว์ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทําให้มีผลิตผลต่อไร่สงู เจริญเติบโต
เร็ว รอบการเก็บเก่ียวสัน้ หญ้าอายเุพียง 3 เดือนก็สามารถใช้เป็นเชือ้เพลิงได้และเก็บเก่ียวผลผลิตต่อเน่ืองได้ถึง 5 ปี 
เหมาะกบัทกุสภาพพืน้ท่ีของประเทศไทย รวมทัง้มีการพฒันาเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และกระบวนการ
ต่างๆในการผลิตไฟฟ้า โดยทาง DARC มุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยต่างๆ ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจพลงังานอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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3) PT.Utami Jaya Mulia(“PT Utami”) 

PT Utami เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2552 เพ่ือประกอบกิจการเหมืองถ่านหินประเภทบิทมิูนสับนเกาะกาลิมนัตนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 PT Utami 
มีทุนจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 34,000.00 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย(Authorized Capital) ซึ่งเป็นทุนท่ีชําระแล้วจํานวน 
22,600.00 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (Issued Capital) โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.00 ของทนุจด
ทะเบียนทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถนุายน 2554 เพ่ือลงทนุในธุรกิจ
เหมืองถ่านหินบิทูนัส โดยวัตถุประสงค์ของการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นไปเพ่ือจัดหาแหล่งถ่านหินสําหรับใช้เป็น
เชือ้เพลิงของโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการสํารวจเบือ้งต้นได้มีการประเมินว่า เหมืองถ่านหินดงักลา่วจะมีปริมาณถ่านหินสํารอง
เป็นจํานวนทัง้สิน้ 13.00 ล้านตนั ท่ีอตัราส่วนดินต่อแร่ 10 ต่อ 1ส่วนความคืบหน้าในการดําเนินงานเหมืองถ่านหินนัน้ 
ปัจจุบนั PT Utamiได้รับสมัปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการขอ
ใบอนญุาตอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการออกแบบและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือสนบัสนนุการผลติถ่านหินของโครงการ 

4) บริษัท คันนา จาํกัด (“KN”) 

KN เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551เพ่ือส่งเสริมและ
สนบัสนนุการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 KN มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 530.00 
ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีชําระแล้วเต็มจํานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 48.00 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด
ทัง้นี ้KN เป็นผู้ เช่าคันนาเกษตรกรในพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ
ดําเนินการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน เม่ือครบอาย ุ3 ปีขึน้ไป ต้นกระดาษและต้นพลงังานจะเติบโตเต็มท่ีและพร้อม
สําหรับการตดัโค่น ทัง้นี ้การส่งเสริมและสนบัสนนุการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังานดงักล่าว นอกจากจะเป็นการช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมการจ้างงานและสร้าง
รายได้ให้กบัชมุชนในภมิูภาคตา่งๆ ได้อีกทางหนึง่ด้วย 

5) บริษัท โซนิสสตาร์ช เทคโนโลยี จาํกัด (“SNST”) 

SNSTเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2538 เพ่ือผลิตและ
จําหน่ายแป้งมันสําปะหลังแป้งมันสําปะหลังดัดแปรและก๊าซชีวภาพ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 SNST 
มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 270.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทนุท่ีชําระแล้วเต็มจํานวนโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วน 
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นี ้โรงงานของ SNST ตัง้อยู่ในอําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทราซึ่งอยู่
ใกล้กับแหล่งปลูกมันสําปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีกําลังการผลิตติดตัง้ แป้งมันสําปะหลัง 
160.00 ตนัต่อวนัแป้งมนัสําปะหลงัดดัแปร 120.00 ตนัต่อวนัและก๊าซชีวภาพ 12,400.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับ
ลกูค้าหลกัของ SNST คือ กลุม่ลกูค้าท่ีนําแป้งมนัสําปะหลงัไปไปผลิตเป็นวตัถดิุบในอตุสาหกรรมกระดาษและอาหาร และ
นําก๊าซชีวภาพไปเป็นวตัถดิุบในการผลติพลงังานไฟฟ้า 

4. บริษัทอ่ืน 

เดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นท่ีถือครองอยูท่ัง้หมดให้กบั
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้



   

38 

 

รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

1) บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จาํกัด (“BECO”) 

BECO จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2542 โดยณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันท่ี
บริษัทฯ ขายหุ้น BECO ออกไปนัน้ BECO มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 2,433.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีออกและชําระแล้ว 
735.00 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ BECO จากผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมท่ีตัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ  

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 BECO ได้โอนงานระหว่างดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 125.00 เมกะ
วตัต์ ภายในบริเวณสวนอตุสาหกรรม 304 ตําบลท่าตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ ให้กบั NPS PP9 (ปัจจบุนั
เปล่ียนช่ือเป็น FG) เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าแทน BECO รวมถึง BECO ได้โอนสิทธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุ 
และใบอนญุาตท่ีสําคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้กบั NPS PP9 และปรับเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจของ BECO เป็น
ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ตามแผนการจดัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯซึ่งปัจจุบนัสินทรัพย์
หลกัของ BECO เป็นกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาดําเนินการขายหุ้นของ BECO ท่ีถือ
ครองอยู่ทัง้หมดให้กบัให้กบั I-TOWN  ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง
ผู้สอบบญัชีอิสระท่ีได้รับอนญุาตจากสํานกังานฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ทู้ชโธมทัส ุไชยยศ จํากดัเพ่ือประเมินราคาหุ้นตาม
วิธีประเมินราคาตลาดยติุธรรม โดยผลของการประเมินราคาตลาดยติุธรรมของหุ้น BECO คือ 542.78 ล้านบาท และมี
มลูค่าตามบญัชีอยู่ท่ี 515.97 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เน่ืองจากราคาต้นทนุของหุ้น BECO ณ ขณะนัน้  มีมลูค่าเท่ากบัทนุท่ี
ออกและชําระแล้วของ BECO บริษัทฯ จึงได้ขายหุ้น BECO ในราคาต้นทนุ คือ 735.00 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นราคาท่ี
เหมาะสมและเป็นปกติในทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับชําระราคาคา่หุ้นของ BECO ครบถ้วนทัง้จํานวนแล้ว 

2) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จาํกัด (“NPS IPP”) 

NPS IPP จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2551 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม ตามท่ีบริษัทฯ ได้เข้าย่ืนประมลูโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(IPP) กบัสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) เม่ือปี 2550 ซึง่บริษัทฯ ผ่านการคดัเลือกจาก สนพ. และได้จดัตัง้ 
NPS IPP ขึน้เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่ว ขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ 600.00 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้NPS IPP ได้มี
การจดัหาท่ีดินจํานวน 2,390 ไร่ เพ่ือสํารองไว้สําหรับรองรับการก่อสร้างและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จึง
ทําให้ NPS IPP ครอบครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจํานวนมาก ต่อมา NPS IPP ได้โอนโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวพร้อม
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินสว่นท่ีคาดว่าจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่ IPP IP2 ตามแผนการจดัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจภายในกลุม่
บริษัทฯ โดยแยกธุรกิจผลิตไฟฟ้าออกจาก NPS IPP และปรับเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจของ NPS IPP เป็นดําเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และได้ลดทนุจดทะเบียนรวมจาก 4,600.00 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนรวม 1,980.00 ล้าน
บาท โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีบริษัทฯ ขายหุ้น NPS IPP ออกไปนัน้ NPS IPP มีทนุท่ีออกและชําระแล้ว 
1,647.40 ล้านบาท 

โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบญัชีอิสระท่ีได้รับอนญุาตจากสํานกังานฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ทู้ชโธมทัส ุไชยยศ 
จํากัดเพ่ือประเมินราคาหุ้ นตามวิธีประเมินราคาตลาดยุติธรรม โดยใช้หลักการประเมินราคาหุ้ นตามตลาดยุติธรรม
เช่นเดียวกบั BECO กลา่วคือ ผลการประเมินราคาตลาดยติุธรรมของหุ้น NPS IPP คือ 206.51 ล้านบาท และมีมลูค่าตาม
บญัชีอยู่ท่ี 512.94 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ราคาต้นทนุของหุ้น NPS IPP  ณ ขณะนัน้มีมลูค่าเท่ากบัทนุท่ีออกและชําระแล้ว 
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ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ขายหุ้น NPS IPP ในราคาต้นทนุ คือ 1,647.40 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นราคาท่ีเหมาะสมและเป็นปกติ
ในทางธุรกิจ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับชําระราคาค่าหุ้นจาก I-TOWN แล้วจํานวน 668.00 ล้านบาท ณ วนัท่ีลงนามในสญัญาซือ้
ขายหุ้ น โดยส่วนท่ีเหลือจํานวน 979.40 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับชําระค่าหุ้ นค้างรับดังกล่าวเต็มจํานวนเม่ือวันท่ี 22 
กมุภาพนัธ์ 2557 ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้น 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

AA มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.51 ของทนุท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการทํารายการ
ระหว่างกันกับ AAและบริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้จาก AA  
คิดเป็นร้อยละ 29.89 ร้อยละ 27.31 และร้อยละ 29.83 ตามลําดบั เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอนํา้ ตลอดจนเป็นผู้ ให้บริการในการจัดหาและจําหน่ายนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 
304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ AA ดงันัน้ AA จึงมีความ
จําเป็นต้องซือ้ไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้จากกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นีก้ารจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้ เป็นการค้าตามธุรกิจปกติ โดย
ราคาขายไฟฟ้าอ้างอิงอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ส่วนราคาขายไอนํา้อ้างอิงจากราคาวตัถดิุบท่ีใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า เช่นก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น รวมถึงดชันีราคาผู้บริโภค สว่นราคานํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมนัน้อ้างอิงตามอตัรา
คา่นํา้ของ การประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืนได้ เช่น 
กฟผ.และลกูค้าอตุสาหกรรมอ่ืน ในกรณีท่ี AA มีความต้องการใช้ปริมาณไฟฟ้าลดลง 

ในด้านการจดัหาวตัถดิุบ กลุ่มบริษัทฯ สัง่ซือ้นํา้มนัยางดําซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้า 6 (“PP6”) ซึ่งอยู่
ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP5 และโรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ NPP11 มีกําลงัการ
ผลิตติดตัง้รวม 70.05 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.20 ของกําลงัการผลิตติดตัง้ทัง้หมดในปัจจบุนัของกลุม่บริษัทฯ 
โดยใช้ราคาอ้างอิงตามราคาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ทัง้นี ้นํา้มันยางดําเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตภายใน
โรงงานผลิตเย่ือกระดาษของ AA  ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ลดความเส่ียงจากการจดัหานํา้มนัยางดําด้วยการเข้าทําสญัญาซือ้
ขายนํา้มนัยางดําระยะยาวกบั AA และการจดัให้มีถงัสํารองนํา้มนัยางดํา นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง สามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนเทคโนโลยีหม้อไอนํา้ให้รองรับการใช้เชือ้เพลิงอ่ืน เช่น นํา้มันเตา หรือก๊าซธรรมชาติ แทนนํา้มันยางดําได้ 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหวัข้อ 3 เร่ืองปัจจยัเส่ียง 

แผนการลงทุนอ่ืนๆ ของบริษัทในอนาคต 

ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ ดงันี ้

1. โครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยจะมีขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้รวมประมาณ 
60.00 เมกะวตัต์  

2. โครงการโรงไฟฟ้าหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยจะมีขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้รวมประมาณ 9.90  
เมกะวตัต์จํานวน 3 หน่วย 

3. โครงการผลติไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม 
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ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบกงัหนัไอนํา้โดยรายได้หลกัมาจากรายได้จากการ
ขายไฟฟ้าไอนํา้และนํา้จากกลุม่ธุรกิจไฟฟ้ารวมถงึการผลิตและจําหน่ายไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมนอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ 
ได้ลงทนุในธุรกิจการให้บริการท่ีเอือ้ประโยชน์และสนบัสนนุการดําเนินงานของธุรกิจหลกั และธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการ
เติบโตและสามารถสร้างรายได้ตอ่ไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดของลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลติภัณฑ์ไฟฟ้าและไอนํา้ 
โรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม สามารถผลิตได้ทัง้ไฟฟ้าและไอนํา้ปัจจบุนักลุม่บริษัท

ฯมีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมท่ีดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วทัง้หมด 10 โรง โดยมีกําลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวม 
601.05 เมกะวตัต์ และกําลงัการผลติไอนํา้ติดตัง้รวม 1,339.00 ตนัตอ่ชัว่โมง ดงันี ้

ช่ือโรงไฟฟ้า ดาํเนินงานโดย ประเภทเชือ้เพลิง 
กาํลังการผลิตตดิตัง้ 

ไฟฟ้า (เมกะวัตต์) ไอนํา้ (ตนั/ชม.) 

1. PP2 NPP2 ชีวมวลอ่ืน(1) 10.40 50.00 
2. PP3 NPP3 ชีวมวลอ่ืน(1) 10.40 50.00 
3. PP4 NPP3 ชีวมวลอ่ืน(1) 37.15 180.00 
4. PP5 NPP5 ชีวมวลอ่ืน(1) 37.15 180.00 
5. PP6 NPP5 นํา้มนัยางดํา 37.15 180.00 
6. PP7 บริษัทฯ ถ่านหินและชีวมวลอ่ืน(1) 164.00 100.50 
7. PP8 บริษัทฯ ถ่านหินและชีวมวลอ่ืน(1) 164.00 100.50 
8. PP11 NPP11 นํา้มนัยางดํา 32.90 198.00 
9. PP5A(2) NPP5A ชีวมวลอ่ืน(1) 98.00 300.00 
10. Turbine9.9 MW บริษัทฯ ใช้ไอนํา้จากโรงไฟฟ้าอ่ืน 9.90 - 

รวม 601.05 1,339.00 
หมายเหต:ุ (1)  เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน หมายถึง เชือ้เพลิงชีวมวลประเภทอ่ืนนอกเหนือจากถ่านหินและนํา้มนัยางดํา ซึง่ประกอบไปด้วยชิน้ไม้สบั 

เปลือกไม้ แกลบ และอ่ืนๆ 

  (2)  PP5A เร่ิมดําเนินการหน่วยผลิตไฟฟ้า ณ วนัท่ี 15 มิถนุายน 2558 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสร้างและ/หรือยงัไมเ่ร่ิมดําเนินการผลติเชิงพาณิชย์อีก  
1แหง่ คือ 

ช่ือโรงไฟฟ้า ดาํเนินงานโดย ประเภทเชือ้เพลิง 
กาํลังการผลิตไฟฟ้า
ตดิตัง้(เมกะวัตต์) 

ปีที่คาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการ 
เชิงพาณิชย์ (COD) 

PP9 FG ชีวมวลอ่ืน(1) 125.00 ปี 2559 

รวม 125.00 

หมายเหต:ุ (1) เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน หมายถึง เชือ้เพลิงชีวมวลประเภทอ่ืนนอกเหนือจากถ่านหินและนํา้มนัยางดํา ซึง่ประกอบไปด้วยชิน้ไม้สบั 
เปลือกไม้ แกลบ และอ่ืนๆ 
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2. ผลติภัณฑ์และบริการอ่ืน 
 ธุรกิจอ่ืนมีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 22.11 ทัง้นี ้รายได้จากการขายนํา้และรายได้ค่าบริการมาจากกลุม่ธุรกิจต้นนํา้
และกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึง่เป็นกลุม่ธุรกิจท่ีสนบัสนนุการประกอบธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ เกิดจากการให้บริการแก่
ลกูค้าภายนอกในกรณีท่ีมีกําลงัการผลิตเหลือเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการสร้างรายได้และบริหารต้นทนุ  

1) นํา้ดบิและนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการในการจดัหาและจําหน่ายนํา้ดิบและนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมในสวนอตุสาหกรรม 
304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และสวนอตุสาหกรรม 304 ส่วนท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทัง้นี ้ในส่วนของสวนอตุสาหกรรม 304 
จังหวัดปราจีนบุรีนัน้ กลุ่มบริษัทฯ โดยNS304 มีโรงกรองนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรม 1 โรง ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตัง้ 
80,000.00 ลกูบาศก์เมตรต่อวนัและสําหรับสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุม่บริษัทฯ โดย NPP3 มี
โรงกรองนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมอีก 1 โรง ซึง่มีกําลงัการผลิตติดตัง้ 25,200.00 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ 
จดัหานํา้ดิบและนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมโดยในส่วนสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ จะผนันํา้ดิบจากพืน้ท่ีรอบ
อ่างเก็บนํา้ในช่วงนํา้หลากเป็นหลกั และผนันํา้ดิบจากแม่นํา้ในบริเวณใกล้เคียงในช่วงท่ีมีนํา้มากเป็นตวัเสริมเข้าอ่างเก็บ
นํา้ของกลุม่บริษัทฯ จากนัน้นํา้ดิบดงักลา่วจะถกูสง่ต่อเข้าสูโ่รงกรองนํา้ แต่ในสว่นสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดั
ฉะเชิงเทราจะจดัหานํา้ดิบโดยการสบูนํา้ตามใบอนญุาตของกรมชลประทานทัง้นี ้นํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมท่ีผลิตได้จะถกู
จําหน่ายให้กบักลุม่บริษัทฯ และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยราคานํา้เพ่ือการ
อตุสาหกรรมอ้างอิงตามอตัราค่านํา้ของ กปภ.และจําหน่ายให้กบักลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมในสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 
2 จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยราคานํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมอ้างอิงราคาตามสญัญา 

2) นํา้มันรําข้าว 

กลุม่บริษัทฯ มีกําลงัการผลติติดตัง้อยูท่ี่ 200.00 ตนัรําดิบตอ่วนัซึง่จะสามารถผลิตนํา้มนัรําดิบได้ประมาณ 
40.00 ตนั 
ตอ่วนั และรําสกดั (กากรํา) ได้ประมาณ 160.00 ตนัตอ่วนั สําหรับนํา้มนัรําดิบจะถกูจําหน่ายไปให้กบักลุม่ลกูค้าใน
อตุสาหกรรมอาหารเพ่ือนําไปจําหน่ายในรูปของนํา้มนัรําข้าว หรือนําไปผสมเป็นสารอาหารเสริมในผลติภณัฑ์อาหารตา่งๆ 
ตอ่ไป และในสว่นของรําสกดั (กากรํา) จะถกูจําหน่ายไปให้กบักลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์เพ่ือนําไปผลติเป็น
อาหารสตัว์ท่ีมีคณุคา่ทางอาหารสงูตอ่ไป 

3) การบริการ 

การบริการของกลุม่บริษัทฯ ประกอบไปด้วย 

 การวจัิยและพัฒนา 

DARC ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ถกูจดัตัง้เพ่ือทําการศกึษาวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัสายพนัธุ์ต้นพลงังานและต้น
กระดาษ เย่ือกระดาษ และกระดาษให้แก่กลุม่บริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้เพิ่ม
ประสทิธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากนี ้DARC ยงัมีการให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพแก่ลกูค้าภายนอก 
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 การบริการการทุ่นขนถ่ายสนิค้ากลางทะเล 

ITS5 ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย มีการให้บริการขนถ่ายสนิค้ากลางทะเล โดยใช้ทุน่ขนถ่ายสนิค้าจํานวน  
1 ทุน่ อยูบ่ริเวณ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุซึง่มีเคร่ืองหนีบยกของ (แกร๊ป) จํานวน 2 ตวั สามารถขนถ่ายสนิค้าได้
ประมาณ 2.00 ล้านตนัตอ่ปี ขึน้อยูก่บัชนิดของสินค้าท่ีดําเนินการขนถ่าย 

 การให้เช่าเรือขนส่งสนิค้า 

กลุม่บริษัทฯ มีการให้บริการเช่าเรือสนิค้าเทกอง 4 ลํา ดงันี ้

ช่ือเรือ ดาํเนินงานโดย ประเภทเรือ 
ขนาด 

(เมตริกตัน) 
กาํลังการขนส่งต่อเที่ยว 

1. M.V. NPS OCEAN STAR NPSOS Bulk Carrier 
(Supramax Size) 

53,075.00 ขนสง่ถ่านหินประมาณครัง้ละ 
52,000.00 ตนัตอ่เท่ียว 

2. M.V. NPS ORANA  NPSOR Bulk Carrier 
(Supramax Size)  

44,849.00 ขนสง่ถ่านหินได้ประมาณครัง้ละ 
40,000.00 ตนัตอ่เท่ียว และขนสง่ไม้สบั
ได้ประมาณครัง้ละ 20,000.00 ตนัแห้ง 
(Bone dry MT) ตอ่เท่ียว  

3. M.V. NPS CENTURY Cape Shipping Bulk Carrier 
(Cape Size)  

172,036.00 ขนสง่สินค้าได้ครัง้ละประมาณ 
160,000.00 ตนัต่อเท่ียว 

4. M.V. ALIZAY2 Alizay 2 Shipping 
S.A. 

Bulk Carrier  
(Supermax size) 

49,917.00 ขนสง่เชือ้เพลิงชีวมวล 24,000.00 ตนั
แห้ง (Bone dry MT) ตอ่เท่ียว 

รวม 319,877.00  

ลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ Eversky Shipping Limited(“ESL”) และลกูค้าภายนอก ทัง้นี ้ESL เป็น
บริษัทท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็นผู้บริหารจดัการการขนสง่ถ่านหินทางเรือให้แก่กลุม่บริษัทฯ มาตลอดเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี 
ปัจจบุนั NPS OS ได้เข้าทําสญัญาให้เช่าเรือกบัESL โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ8 ปี และจะสิน้สดุสญัญาในปี 2562 สว่น 
NPS OR ได้ทําสญัญาให้เช่าเรือกบั ESL โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี และสิน้สดุสญัญาในปี 2559 ในสว่นของ CAPE 
Shipping ได้ทําสญัญาให้เช่าเรือกบัลกูค้าภายนอกสิน้สดุเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 และในสว่นของ Alizay 2 นัน้ได้รับ
การวา่จ้างขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศกบับคุคลภายนอกเป็นรายเท่ียว 

4) เอทานอล 

 กลุม่บริษัทฯ ผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัซึง่สามารถนํามาผลติเป็นนํา้มนัก๊าซโซฮอลล์ประเภทตา่งๆ เช่น 
E10, E20, E85 เป็นต้น ได้ตามความต้องการของตลาด และถือเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย
ด้วย โดยปัจจบุนัมีกําลงัการผลิตติดตัง้จากสายการผลิตท่ี 1 อยูท่ี่ 250,000 ลติรตอ่วนั โดยได้จําหน่ายเอทานอลให้กบั
กลุม่ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 7 ตามพระราชบญัญติั การค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 เช่น ปตท. บางจาก เป็นต้น สําหรับ
หน่วยการผลติท่ี 2 ขนาด 250,000.00 ลติรตอ่วนั เร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตัง้แตเ่ดือนมกราคมปี 2559 
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5) แป้งมันสาํปะหลัง แป้งหมาด และก๊าซชีวภาพ 
กลุม่บริษัทฯผลิตแป้งมนัสําปะหลงัโดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้แป้งมนัสําปะหลงั 150.00 ตนัตอ่วนั และแป้งมนั

สําปะหลงัดดัแปร 120.00 ตนัตอ่วนัและกลุม่บริษัทฯ ผลิตแป้งหมาด โดยมีกําลงัการผลติติดตัง้ 930.00 ตนัตอ่วนั แป้งมนั
สําปะหลงัมีลกูค้าหลกั คือ กลุม่ลกูค้าท่ีนําแป้งมนัสําปะหลงัไปผลติเป็นวตัถดิุบในอตุสาหกรรมกระดาษและอาหาร 
สว่นแป้งหมาดจะถกูนําไปใช้ในกิจการผลติเอทานอล นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ โดย E85 และ SNST ยงัผลติและจําหน่าย
ก๊าซชีวภาพ มีกําลงัการผลติติดตัง้รวม 160,204.00 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ซึง่ก๊าซชีวภาพนีถ้กูนําไปเป็นวตัถดิุบในการผลิต
พลงังานไฟฟ้าและขายให้กบั AA 

ลักษณะลูกค้า 

กลุม่บริษัทฯ จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. AA และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมท่ีตัง้อยู่ในสวนอตุสาหกรรม 304 
จงัหวดัปราจีนบรีุ และสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งกลุม่บริษัทฯ 
และลกูค้าสําหรับกระแสไฟฟ้าท่ีกลุม่บริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กฟผ. จะถกูสง่เข้าระบบหลกัของ กฟผ. เพ่ือนําไปจําหน่ายตอ่
ให้แก่ผู้บริโภคทัง้ในสว่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในสว่นของกระแสไฟฟ้าท่ีกลุม่บริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ AA จะถกู
จดัสง่เข้าระบบเช่ือมโยงท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของ AA โดยตรง เพ่ือนําไปใช้ดําเนินธุรกิจภายในกลุม่ของ AA และกระแสไฟฟ้าท่ี
จําหน่ายให้แก่กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมนัน้จะถกูจดัสง่ผา่นระบบสายสง่ของเขตอตุสาหกรรมแตล่ะแหง่ เพ่ือนําไปใช้ใน
กระบวนการผลิตและการดําเนินธุรกิจของอตุสาหกรรมตา่งๆสว่นไอนํา้ท่ีกลุม่บริษัทฯ ผลิตได้จะถกูสง่ไปจําหน่ายให้กบั 
AA และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมท่ีตัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรม 304จงัหวดัปราจีนบรีุ และสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

การจัดหาผลติภัณฑ์ 

1. การผลติ 

โรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ มีกําลงัการผลติไฟฟ้าติดตัง้รวม 601.05 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลติไอนํา้
ติดตัง้รวม 1,339.00 ตนัตอ่ชัว่โมง โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลกูค้า 3 กลุม่หลกั คือ กฟผ. AA และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมท่ี
ตัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และสวนอตุสาหกรรม 304 สว่นท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ 
จะจําหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบั กฟผ.และ
กําลงัการผลิตท่ีเหลือ กลุม่บริษัทฯ จะจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน โดยกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจดัการ
กระบวนการผลิตท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทัง้ในสว่นของนโยบายด้านคณุภาพมาตรฐานการผลติและมาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม เช่น ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, OHSAS 18001 และ 
CSR-DIWเป็นต้น รวมไปถงึการควบคมุดแูลให้กระบวนการผลติของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และ 
กลุม่บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการใช้กําลงัการผลิตด้วยดชันีกําลงัการผลิต (Capacity Factor) ซึง่เป็นปัจจยั
หนึง่ท่ีธุรกิจโรงไฟฟ้าใช้ในการประเมินศกัยภาพของกระบวนการผลิต โดยการใช้กําลงัการผลิตสะท้อนให้เหน็ถึง
ความสามารถของโรงไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองจกัรอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุม่
บริษัทฯ กลา่วคือ หากโรงไฟฟ้าสามารถใช้กําลงัการผลิตติดตัง้สงูสดุได้อยา่งเต็มท่ี ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีได้จากการผลิต
ดงักลา่วก็จะมีเสถียรภาพ และสามารถจดัสง่กระแสไฟฟ้าจากโรงงานไปให้กบัลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ ได้ตามสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า ซึง่จะสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สามารถรักษาระดบัอตัรากําไรให้อยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างคงท่ี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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- กําลงัการผลิตไฟฟ้า (Gross Power Output): ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทัง้หมดตามจํานวนชัว่โมง 
ท่ีสามารถเดินเคร่ืองจกัรผลติกระแสไฟฟ้าได้จริง 

- อตัรากําลงัการผลิตไฟฟ้า (Output Factor): สดัสว่นปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทัง้หมดตามจํานวน
ชั่วโมงท่ีสามารถเดินเคร่ืองจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าของกําลงัการผลิต
ติดตัง้ตามจํานวนชัว่โมงท่ีสามารถเดินเคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงทัง้นี ้ค่าของ Output Factor 
จะขึน้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ เช่น การอดุตนัภายในระบบเผาไหม้เชือ้เพลิง การชํารุดของเคร่ืองจกัร 
เป็นต้น 

2. การจัดหาวัตถุดบิ 
โรงไฟฟ้ามีวตัถดิุบหลกั คือ เชือ้เพลงิ นํา้และวตัถดิุบหลกัอ่ืน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) การจัดหาเชือ้เพลงิ 

ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ใช้เชือ้เพลิงหลกัอยู่ 3 ประเภทในการผลติไฟฟ้า ได้แก่ ถ่านหิน นํา้มนัยางดํา และเชือ้เพลงิชีว
มวลอ่ืน โดยในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา กลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นการใช้เชือ้เพลงิหลกัแต่ละประเภทคิดเป็นปริมาณเชือ้เพลงิ
เทียบเทา่คา่ความร้อนทัง้หมด ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1) ถ่านหนิ 

กลุม่บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า 2 โรง ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกัในกระบวนการผลติ คือ PP7 และ PP8 ซึง่อยูภ่ายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทฯ โดยถ่านหินท่ีกลุม่บริษัทฯ ใช้เป็นถ่านหินคณุภาพสงูและมีสว่นประกอบของกํามะถนัต่ํา คือถ่าน
หินประเภทซบับิทมิูนสั ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ จดัหาถ่านหินจากผู้จดัจําหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยสามารถ
เลือกซือ้ถ่านหินได้ตามปริมาณท่ีต้องการเป็นคราวๆ ไป ตามราคาตลาด ซึง่จะซือ้ท่ีปริมาณคราวละ 1-5 ลําเรือ (1 ลําเรือ 
มีปริมาณถ่านหิน 50,000.00 ตนั) อยา่งไรก็ตาม ในช่วงท่ีราคาถ่านหินมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ กลุม่บริษัทฯ อาจพิจารณา
เข้าทําสญัญาจดัซือ้ถ่านหินระยะยาวกบัผู้จดัจําหน่ายถ่านหินได้หากมีราคาท่ีเหมาะสมทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ จงึได้กําหนด
เกณฑ์ในการคดัเลือกจดัหาและ/หรือผู้จดัจําหน่ายถ่านหิน และบริหารจดัการการจดัซือ้อยา่งเป็นระบบ โดยกําหนด
คณุภาพของถ่านหินอยา่งชดัเจน และกําหนดให้ผู้จดัหาและ/หรือผู้จดัจําหน่ายทกุรายจะต้องจดัทําการทดสอบและ
วิเคราะห์คณุภาพของถ่านหินก่อนท่ีจะจดัสง่ให้แก่บริษัทฯ เพ่ือให้ถ่านหินดงักลา่วมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีระบไุว้
ในใบสัง่ซือ้ถ่านหิน อาทิเช่น ISO และ American Society for the Testing of Materials (“ASTM”) เป็นต้น หากถ่านหินท่ี
จดัสง่มามีคณุภาพไมต่รงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ตามใบสัง่ซือ้ กลุม่บริษัทฯ มีสทิธิเรียกร้องให้ผู้จดัหาถ่านหินจดัสง่ถ่านหิน
ท่ีมีคณุภาพมาให้ใหมไ่ด้ หรือสัง่ปรับผู้จดัหาถ่านหินตามสว่นตา่งราคาตามคณุภาพถ่านหินท่ีจดัสง่มาเทียบกบัคณุภาพ
ตามเง่ือนไข 

นอกจากนี ้บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (PT Utami Jaya Mulia) อยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการทําเหมือง
ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และดําเนินการขอใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการใช้เชือ้เพลิงถ่านหินของกลุม่บริษัทฯ 
และโครงการโรงไฟฟ้าท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
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1.2) นํา้มันยางดาํ 

โรงไฟฟ้าท่ีใช้นํา้มนัยางดําเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ PP6 ซึง่ดําเนินการโดย NPP5 และ PP11 ซึง่
ดําเนินการโดย NPP11 ทัง้นี ้เน่ืองจากนํา้มนัยางดําเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติภายในโรงงานผลติเย่ือกระดาษ 
กลุม่บริษัทฯ จงึได้จดัหานํา้มนัยางดําจาก AA ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรับราคาซือ้ขายท่ีระบไุว้ในสญัญาจะอ้างอิงตามราคาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ในสว่นของการจดัสง่นํา้มนัยางดํา
นัน้AA มีหน้าท่ีติดตัง้อปุกรณ์การจดัสง่นํา้มนัยางดําให้แก่โรงงานของกลุม่บริษัทฯ และเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัสง่
ทัง้หมดจนถงึจดุสง่มอบท่ีได้ตกลงกนัไว้  

1.3) เชือ้เพลงิชีวมวลอ่ืน 

กลุม่บริษัทฯ ใช้เชือ้เพลงิชีวมวลอ่ืน เช่น ไม้สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชือ้เพลงิหลกัสําหรับการผลติไฟฟ้าของ 
PP2 ซึง่บริหารจดัการโดย NPP2 ในสว่นของการผลติไฟฟ้าของ PP3 และ PP4 ซึง่บริหารจดัการโดย NPP3 การผลติไฟฟ้า
ของ PP5 ซึง่บริหารจดัการโดย NPP5 และการผลติไอนํา้ของ PP5A ซึง่บริหารจดัการโดย NPP5A และใช้เป็นเชือ้เพลงิรอง
ในกระบวนการผลติสําหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ 

ท่ีผา่นมา บริษัทฯ NPP2 และ NPP3 ได้จดัหาเชือ้เพลงิชีวมวลอ่ืนเพ่ือใช้ในการผลติประแสไฟฟ้าโดยตรงกบัเกษตรกร
หรือผู้ผลติเชือ้เพลงิชีวมวลโดยตรง โดยพนกังานของบริษัทฯ ท่ีมีประสบการณ์ในการจดัหาเชือ้เพลงิชีวมวล  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีนโยบายการปลกูพลงังานเอง โดยพฒันาและสง่เสริมการปลกูต้นพลงังานและหญ้าเน
เปียร์เพ่ือนํามาใช้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลอ่ืนในการผลติกระแสไฟฟ้า ต้นพลงังานกลุม่บริษัทฯ ได้ทําการวิจยัและพฒันาสาย
พนัธุ์ยคูาลปิตสั ทําให้ได้กล้าไม้พนัธุ์ใหมท่ี่มีความเหมาะสมในการเพาะปลกูตามสภาพดินฟ้าอากาศและภมิูประเทศของ
ประเทศไทย ใช้เวลาปลกูเพียง 2-3 ปี ปรับปรุงสายพนัธุ์ให้เติบโตไว สามารถให้เนือ้ไม้ท่ีมีความหนาแน่นสงู และให้คา่
พลงังานความร้อนท่ีสงูกวา่สายพนัธุ์ดัง้เดิม สําหรับหญ้าเนเปียร์กลุม่บริษัทฯ ได้ทําการวิจยัและพฒันาสายพนัธุ์ให้มี
คณุสมบติัเติบโตเร็ว แตกกอได้ดี รอบการเก็บเก่ียวสัน้ 3-4 เดือน ให้ผลผลติตอ่เน่ือง ปลกูในบริเวณพืน้ท่ีรอบโรงงาน อีกทัง้ 
จากการท่ีเทคโนโลยีหม้อไอนํา้ของกลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการใช้เชือ้เพลิงชีวมวล กลุม่บริษัทฯ จงึมีแผนท่ีจะทํา
การวิจยัและพฒันาวตัถดิุบอ่ืน เพ่ือนํามาใช้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลอ่ืนในกระบวนการผลิต  

2) การจัดหานํา้ดบิและนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรม 

กลุม่บริษัทฯ จดัหานํา้ดิบและผลิตนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมเพ่ือใช้ในกระบวนการผลติ และจําหน่ายได้ผา่นทาง 
NS304 แตใ่นสว่น NPP2 นัน้ยงัต้องจดัหานํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม จาก EASTW เน่ืองจากอยู่นอกพืน้ท่ีบริการ   ทัง้นี ้
NS304 เป็นผู้ให้บริการด้านการจดัการและจดัหานํา้ในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ และรับบริหารจดัการ 
นํา้ดิบให้แก่ NPP3 ท่ีเป็นผู้ให้บริการจดัหานํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมในสวนอตุสาหกรรม 304IP2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ในสว่นของอตัราคา่นํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมท่ีกลุม่บริษัทฯ ต้องชําระให้แก่ผู้จดัหาเป็นราคาท่ีอ้างอิงตามอตัราคา่
นํา้ประปาของการประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้จดัให้มีบอ่นํา้ภายในพืน้ท่ีของตนเอง สําหรับกกั
เก็บนํา้ไว้ใช้ในการดําเนินงาน ซึง่สามารถสํารองนํา้ไว้ใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าได้นานประมาณ 12 เดือน 
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3) การจัดหาวัตถุดบิหลักอ่ืน 

กลุม่บริษัทฯ ใช้หินปนู และ สารเคมีตา่งๆ อนัได้แก่ กรดซลัฟริูก โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโดคลอไรด์ กรดเกลือ 
ไตรโซเดียมฟอสเฟต แอมโมเนีย ไฮดราไซต์ สารป้องกนัตะกรันและสารป้องกนัตะไคร่นํา้ เพ่ือใช้เป็นสว่นประกอบในการ
ผลติกระแสไฟฟ้าซึง่กลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้เข้าทําสญัญาซือ้ขายวตัถดิุบดงักลา่วในระยะยาวกบัผู้จดัหาวตัถดิุบรายใด 
เน่ืองจากสารเคมีดงักลา่วสว่นใหญ่มีผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศเป็นจํานวนมาก และมีมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกนั กลุม่
บริษัทฯ จงึได้กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบดงักลา่ว และบริหารจดัการการจดัซือ้อยา่งเป็นระบบ โดย
กําหนดคณุสมบติัของวตัถดิุบทกุรายการอยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผู้จดัจําหน่ายเสนอราคาวตัถดิุบเข้ามาให้ 
กลุม่บริษัทฯ พิจารณา ซึง่กลุม่บริษัทฯ จะทําการสัง่ซือ้ตอ่ครัง้เป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีอํานาจการตอ่รองคอ่นข้างสงู 
นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบดงักลา่วมาโดยตลอด ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ  
มีผู้จดัหาวตัถดิุบหลกัอ่ืนมากกวา่ 5 ราย 

3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 กลุม่บริษัทฯ ได้มุง่เน้นการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา้อยา่งมีคณุภาพ ควบคูไ่ปกบัการดแูลรักษา
สิง่แวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยตระหนกัถงึความสําคญัในการป้องกนัและควบคมุ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ด้วยการกําหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัท่ีรัดกมุอีกทัง้
มีการจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผู้ รับผิดชอบด้านสิง่แวดล้อม 
ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังาน เพ่ือดแูลจดัการการดําเนินการให้สอดคล้องกบันโยบายด้านสิง่แวดล้อม และความปลอดภยัของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการจดัการด้านสิง่แวดล้อมในด้านตา่งๆ อาทิเช่น 
คณุภาพอากาศ คณุภาพนํา้ และการจดัการกากอตุสาหกรรมท่ีมีมาตรฐาน โดยมีการกํากบั ควบคมุ ดแูล และปรับปรุง 
การดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือควบคมุให้ระดบัมลภาวะตา่งๆ อยูภ่ายในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด  

 ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ได้ควบคมุมลพิษทางอากาศ โดยการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ท่ีมีประสทิธิภาพสงูใน
อณุหภมิูต่ําเพ่ือลดการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ การเลือกใช้เชือ้เพลงิท่ีมีองค์ประกอบของซลัเฟอร์ต่ํา ซึง่มีคณุภาพสงู
เพ่ือลดการเกิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และจดัให้มีระบบดกัจบัฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตเพ่ือดกัจบัฝุ่ นละอองจากการเผาไหม้ 
ในสว่นของการจดัการมลภาวะทางเสียง กลุม่บริษัทฯ ได้มีการติดตัง้ระบบควบคมุระดบัเสียงท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ
ภายในโรงงานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีเป็นมิตรตอ่ชมุชม รวมทัง้ ได้มีการควบคมุคณุภาพนํา้ ด้วยการจดัให้มี 
บอ่ตกตะกอนนํา้ทิง้ก่อนสง่ไปบําบดัในระบบบําบดันํา้ของเขตอสุาหกรรม 304 นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้มีการกําหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม โดยการกําหนดพารามิเตอร์ (Parameter) ท่ีจะทําการตรวจวดั และ
ความถ่ีของระยะเวลาในการตรวจวดั ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ผลการตรวจวดัระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของ
กลุม่บริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการจดัการด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของบคุลากร
ภายในโรงงาน โดยได้กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ ด้วยการกําหนดพารามิเตอร์ท่ีจะตรวจวดั อาทิเช่น ระดบัเสียง 
สารเคมี ฝุ่ นละออง ระดบัความร้อน และความเข้มข้นของก๊าซไวไฟในสถานท่ีทํางาน เป็นต้น โดยกําหนดความถ่ี 
ในการตรวจวดัตามาตรฐาน  รวมทัง้ ยงัได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีให้แก่บคุลากรภายในโรงงานเพ่ือสง่เสริม
คณุภาพชีวิตของพนกังานและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
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 นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
ในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

หวัข้อ แนวทางการดาํเนินงาน 
การปฏิบติัตามข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ 

 ดแูลการผลิตและการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
 ให้การสนบัสนนุหน่วยงานราชการในเร่ืองการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเตม็ท่ี 

การควบคมุและป้องกนั
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

 เลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์และวตัถุดิบในกระบวนการผลิตท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อย
ท่ีสดุ 

 สนับสนุนผู้ จัดหาวตัถุดิบและผู้ ให้บริการท่ีแสดงความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม 

การพฒันาและปรับปรุงอย่าง
ตอ่เน่ือง 

 ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางส่ิงแวดล้อม และ

ตรวจสอบการดําเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์เป้าหมายดงักลา่วเป็นระยะ 
 นําผลการดําเนินงานในอดีตมาปรับปรุงและพฒันาผลการดําเนินงานในปัจจบุนัให้ดีขึน้อยู่เสมอ 

การสื่อสารภายในองค์กร 
และการนําไปปฎิบติั 

 จดัโครงการสนบัสนนุการปลกูจิตสํานกึด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่พนกังาน 
 ฝึกอบรมให้พนกังานมีความเข้าใจเร่ืองผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากกระบวนการผลิต 
 จดัหามาตรการตา่งๆ เพ่ือลดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมให้เหลือน้อยท่ีสดุ 

การเผยแพร่สูส่าธารณชน  แจ้งสมาชิกชุมชน ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงลกูค้าให้ทราบถึงมาตรการการดําเนินงานและ
แผนการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุม่บริษัทฯ 

  ทัง้นี ้การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ อยูภ่ายใต้การควบคมุของพระราชบญัญติัสง่เสริมและรักษา
คณุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 โดยกลุม่บริษัทฯ มีหน้าท่ีจดัทํารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไข และติดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของบริษัทฯ เพ่ือจดัสง่
ให้แก่สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมและหน่วยงานผู้อนญุาต รับทราบผลการดําเนินการ
ดงักลา่วของโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บริษัทฯ ท่ีดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั ตามท่ีได้รับการอนมุติัเหน็ชอบในโครงการ และ
ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา กลุม่บริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาทหรือปัญหาเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไมมี่ - 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

งานด้านการตลาดถือเป็นงานท่ีมีความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ซึง่มุง่เน้นไปท่ีการรักษาและ
พฒันาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าปัจจบุนั รวมไปถงึการแสวงหาลกูค้ารายใหมเ่พ่ือขยายฐานธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ด้วย
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ท่ีเน้นไปท่ีการผลิตไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมเป็นหลกั จงึทําให้
ลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ เป็นลกูค้ารายใหญ่ทัง้หมด ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จงึให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ข้อกําหนดในสญัญาซือ้ขายระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบัลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิด
ขึน้มาโดยตลอด ซึง่สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเป็นท่ียอมรับจากลกูค้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน  

ทัง้นี ้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสําคญัของธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย กลยทุธ์ด้านสนิค้ากลยทุธ์ด้าน
ราคากลยทุธ์ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และกลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการขาย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) กลยุทธ์ด้านสนิค้า 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายการสร้างกลยทุธ์ด้านสนิค้าท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามประเภทของผลติภณัฑ์ อนัได้แก่ 
กระแสไฟฟ้าและไอนํา้ กลา่วคือ กลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดจดุขายให้แก่ผลติภณัฑ์ประเภทกระแสไฟฟ้า โดยมุง่เน้นด้าน
ความมีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ด้วยการกําหนดนโยบายบริหารจดัการอยา่งรอบคอบ เพ่ือให้สามารถ
สง่มอบกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าตามปริมาณท่ีกําหนดอยา่งสม่ําเสมอ ซึง่จะช่วยให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพของการ
ให้บริการของกลุม่บริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี สําหรับผลติภณัฑ์ประเภทไอนํา้นัน้ กลุม่บริษัทฯ เน้นทําการตลาดในเชิง
นวตักรรมของผลติภณัฑ์โดยนําเสนอผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุสมบติัตรงตามความต้องการของลกูค้า กลา่วคือ กลุม่บริษัทฯ ให้
ความสําคญัในเร่ืองการควบคมุกระบวนการผลิตไอนํา้ด้วยเทคโนโลยีการผลติท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่จะทําให้กลุม่บริษัทฯ 
สามารถปรับสดัสว่นการดงึไอนํา้ออกมาได้หลายระดบัแรงดนัผ่านวาล์วควบคมุกงัหนัไอนํา้ สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สามารถ
ผลติไอนํา้ได้ในปริมาณท่ีเพิ่มมากขึน้ในขณะท่ีใช้พลงังานเทา่เดิม และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา 

กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์การตัง้ราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้และเหมาะสมกบัลกูค้าแตล่ะประเภท 
โดยกําหนดอตัราราคาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใต้สญัญาซือ้ขายระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบัลกูค้า ซึง่มี
รายละเอียดแตกตา่งกนัตามประเภทผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1) กระแสไฟฟ้า 

- กฟผ.: การกําหนดราคาจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก โดย กฟผ. เป็นผู้ กําหนดราคาและจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วนหลกั คือ 
คา่ CP และคา่ EP 

- AA: การกําหนดราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ AA จะเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
โดยอตัราค่าไฟฟ้าท่ีกําหนดในสญัญาจะอ้างอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ซึ่งประกอบไปด้วย 3 
สว่นหลกั ได้แก่ คา่ CP คา่ EP และคา่ Ft 

- ลูกค้าอุตสาหกรรม: การกําหนดราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตอตุสาหกรรมแต่ละ
รายอาจแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อย แต่โครงสร้างหลักของสัญญาจะมีความ
คล้ายคลงึกนั โดยอตัราค่าไฟฟ้าในสญัญาจะอ้างอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. เช่นเดียวกบักรณี
ของ AA 

2.2) ไอน้ํา 

สําหรับผลติภณัฑ์ประเภทไอนํา้ กลุม่บริษัทฯ จะกําหนดราคาขายในสญัญาระยะยาวให้อ้างอิงตามราคานํา้มนั 
หรือราคาก๊าซธรรมชาติ หรือราคาถ่าหิน และดชันีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหน่ายแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของลกูค้าและผลติภณัฑ์ กลา่วคือ ใน
การจําหน่ายกระแสไฟฟ้าผา่น กฟผ. นัน้ กลุม่บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์การขยายช่องทางการจดัจําหน่าย เน่ืองจาก กฟผ. เป็น
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รัฐวิสาหกิจท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นผู้ประกอบการหลกัในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากจะเป็นผู้ผลติไฟฟ้ารายใหญ่
ท่ีสดุแล้ว ยงัเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าแบบขายสง่เพียงรายเดียวและควบคมุระบบสง่ไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศไทย ดงันัน้ กลุม่
บริษัทฯ สามารถท่ีจะเพิ่มช่องทางการขายผา่นโครงการของ กฟผ. ภายใต้การสนบัสนนุของภาครัฐได้หลายโครงการ 
สําหรับการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้ให้แก่ AA และลกูค้าในสวนอตุสาหกรรม 304กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์ช่อง
ทางการจําหน่ายแบบอาศยัความได้เปรียบของทําเลท่ีตัง้ เน่ืองจากลกูค้ากลุม่ดงักลา่วตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงาน
ของกลุม่บริษัทฯ 

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

กลุม่บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์สง่เสริมการขายแบบประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าปัจจบุนั พร้อมกบั
การแสวงหาลกูค้ารายใหมโ่ดยอาศยัภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดีของกลุม่บริษัทฯนอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ อาจพิจารณา
สว่นลดการขายให้แก่ลกูค้าซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีชําระเงินให้แก่กลุม่บริษัทฯ ลว่งหน้า ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ 
สามารถบริหารเงินทนุหมนุเวียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  
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ปัจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองและมัน่คงภายใต้การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก บริษัทฯ จึงได้นําเคร่ืองมือทางการบริหารต่างๆ  
มาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีปัจจัยความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญต่างๆอันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ 
กลุม่บริษัทฯ รวมถึงปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีกลุม่บริษัทฯ พิจารณาแล้วอาจเห็นว่าในปัจจบุนัไม่มีผลกระทบในสาระสําคญั
ต่อการดําเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  
อยา่งมีนยัสําคญั และกลุม่บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกบัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีไม่อาจทราบลว่งหน้าก็ย่อมได้ โดยบริษัทฯ มีปัจจยั
ความเส่ียง ดงันี ้

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

1.1 ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับเชือ้เพลงิเพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า 
ต้นทุนหลกัในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ คือ ต้นทุน

เชือ้เพลิง ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยนัน้ ใช้เชือ้เพลิงและวตัถดิุบหลกัในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํา้ท่ีแตกต่าง
กนั ขึน้อยู่กบัเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ โดยสามารถแยกความเส่ียงตามประเภทของเชือ้เพลิงและวตัถดิุบหลกัท่ี
ใช้ในกระบวนการผลติ  ดงันี ้

1) ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการจัดหาถ่านหนิเพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า 
 โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงมีความเส่ียงจากการพึง่พิงเชือ้เพลิง

ประเภทถ่านหินในการประกอบธุรกิจ อนัได้แก่ ความเส่ียงด้านการปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาถ่านหิน และความเส่ียงด้าน
การท่ีผู้จดัหาและจําหน่ายถ่านหินอาจไม่สามารถจดัหาถ่านหินในปริมาณและคณุภาพได้ตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ ปัจจบุนั
กลุม่บริษัทฯ จดัหาถ่านหินจากผู้จดัจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถเลือกซือ้ถ่านหินได้ตามปริมาณท่ี
ต้องการเป็นคราวๆ ไป ตามราคาตลาดอย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีราคาถ่านหินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ กลุ่มบริษัทฯ อาจ
พิจารณาเข้าทําสญัญาจดัซือ้ถ่านหินระยะยาวกบัผู้จดัจําหน่ายถ่านหินได้หากมีราคาท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการ
จดัหาถ่านหินท่ีมีคา่ความร้อนต่ําและปานกลางจากผู้ขายภายในประเทศซึง่มีราคาตอ่คา่ความร้อนถกูกว่าถ่านหินค่าความ
ร้อนสูงท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือนํามาผสมกับถ่านหินท่ีมีค่าความร้อนสูงและนํามาใช้ในการผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอนํา้ของบริษัทฯ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกจดัหาและ/หรือผู้จดัจําหน่าย
ถ่านหิน และบริหารจดัการการจดัซือ้อย่างเป็นระบบโดยกําหนดคณุภาพของถ่านหินอย่างชดัเจน และกําหนดให้ผู้จดัหา
และ/หรือผู้ จัดจําหน่ายทุกรายจะต้องจัดทําการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของถ่านหินก่อนท่ีจะจัดส่งให้แก่บริษัทฯ 
เพ่ือให้ถ่านหินดงักล่าวมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ถ่านหินนอกจากนี ้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (PT 
Utami Jaya Mulia) ได้รับสมัปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการขอ
ใบอนญุาตอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการออกแบบและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือสนบัสนนุการผลติถ่านหินของโครงการ 

2) ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการจัดหานํา้มันยางดาํเพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทย่อย 2 แห่ง ใช้นํา้มันยางดําเป็นเชือ้เพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยนํา้มนัยางดําทัง้หมดท่ีบริษัทย่อยทัง้สองใช้เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของ
โรงงานผลิตเย่ือกระดาษของ AA ซึง่หาก AA ไม่สามารถจดัสง่นํา้มนัยางดําให้ได้ ย่อมสง่ผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของ
บริษัทย่อยดงักล่าว ปัจจบุนั บริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายนํา้มนัยางดําระยะยาวกบั AA และกําหนดให้
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ระยะเวลาของสญัญาดงักล่าวสอดคล้องกบัอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ีบริษัทย่อยแต่ละแห่งลงนามไว้กบั กฟผ. ตลอดจน
จดัให้มีถงัเก็บท่ีสามารถสํารองนํา้มนัยางดําไว้ใช้ร่วมกนัได้ประมาณ 5 วนั  

 
3) ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับเชือ้เพลงิชีวมวลอ่ืนเพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า 
กลุ่มบริษัทฯมีการใช้เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืนเป็นเชือ้เพลิงหลักและเชือ้เพลิงรองสําหรับโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดย

เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน หมายถึง เชือ้เพลิงชีวมวลประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนํา้มันยางดํา เช่น ชิน้ไม้สบั แกลบ เปลือกไม้ 
กะลาปาล์ม และอ่ืนๆ อันส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯมีความเส่ียงจากความผันผวนของราคา และความเส่ียงจากความไม่
แน่นอนทางด้านผลผลิต กลุ่มบริษัทฯ จึงจดัหาเชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืนจากกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลโดยตรง 
และจดัหาผ่านสญัญาจ้างบริหารจดัการเชือ้เพลิงชีวมวลในอีกทางหนึ่งและมีนโยบายในการพฒันาและส่งเสริมการปลกู
ต้นพลงังาน ซึ่งเป็นต้นไม้สายพนัธุ์ยคูาลิปตสัท่ีกลุ่มบริษัทฯ พฒันาขึน้ให้มีความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี รวมทัง้มี
แผนท่ีจะทําการวิจยัพฒันาพืชพลงังานอ่ืนเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลอ่ืนในกระบวนการผลติอยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการจัดหาวัตถุดบิหลักอ่ืนเพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า 
กลุ่มบริษัทฯ ใช้วตัถดิุบหลกัอ่ืน ได้แก่ นํา้ดิบและนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม และสารเคมีในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถดิุบหลกัอ่ืนดงักล่าวทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจดัหานํา้ดิบและนํา้เพ่ือการ
อุตสาหกรรมได้ภายในกลุ่มผ่าน บริษัท นํา้ใส 304 จํากัด (“NS304”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งมีโรงกรองนํา้เพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นของตัวเอง และจัดหานํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมบางส่วนจากภายนอกผ่านสัญญาจัดหานํา้เพ่ือการ
อตุสาหกรรมระยะยาวกบัผู้ประกอบการท่ีมีทําเลท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง สว่นสารเคมีท่ีใช้ในการดําเนินงาน กลุม่บริษัท
ฯ ไม่ได้ทําสญัญาซือ้ขายระยะยาวกบัผู้จดัจําหน่ายรายใด เน่ืองจากมีผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศเป็นจํานวนมากและมี
มาตรฐานใกล้เคียงกนั  

 
1.3   ความเส่ียงจากการที่ไม่สามารถปรับราคาจาํหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้สอดคล้องกับต้นทุนเชือ้เพลงิ 

ต้นทนุผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบด้วยต้นทนุเชือ้เพลิงเป็นหลกั หากราคาเชือ้เพลิงเพิ่มสงูขึน้ก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ  ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ  
อาจไม่สามารถปรับราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของต้นทนุเชือ้เพลิงดงักล่าวได้ เน่ืองจากต้อง
กําหนดราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าท่ีอ้างอิงกบัอตัราคา่ไฟฟ้าสําหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (“กฟภ.”) 
และราคาจําหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เลือกใช้สดัส่วนเชือ้เพลิงแต่ละ
ประเภทในกระบวนการผลติให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง รวมทัง้มีการบริหาร
จดัการกระบวนการผลติไฟฟ้าและไอนํา้ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ควบคูก่บัการบริหารจดัการเชือ้เพลงิท่ีมีประสทิธิภาพ  

 
1.4 ความเส่ียงเก่ียวกับประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้า 

ค่าตอบแทนบางส่วนตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทขึน้อยู่กบัเกณฑ์การวดัประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
ซึ่งหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพและเง่ือนไขในการผลิตให้เป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา กลุ่มบริษัทฯ 
จะต้องเสียค่าปรับให้แก่คู่สญัญา หรืออาจถกูยกเลิกสญัญาได้ ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กําหนดดชันีวดัประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าให้ครอบคลมุเกณฑ์ในการวดัประสิทธิภาพตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าว และใช้เป็นเกณฑ์ในการดแูล เฝ้า
ระวงั ตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ศกัยภาพการทํางานของโรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ นอกจากนี ้จากการท่ีเทคโนโลยี
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ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้เชือ้เพลิงผสม จึงทําให้โรงไฟฟ้าบางแห่งของกลุม่บริษัท
ฯ มีการใช้เชือ้เพลงิชีวมวลอ่ืนผสมกบัเชือ้เพลงิหลกัได้  

 
1.5 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานหยุดชะงักเน่ืองมาจากเหตุสุดวสัิย 

การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อาจหยดุชะงกัได้ เน่ืองจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลกัท่ีใช้
ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภยัธรรมชาติและเหตกุารณ์อ่ืนๆ กลุม่บริษัทฯ จึง
ได้จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยักบัสถาบนัประกนัภยัตัง้แต่การก่อสร้าง การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าและ
ทรัพย์สนิหลกัตามมาตรฐานเชิงวิศวกรรมชัน้สงูและมาตรฐานของผู้ผลติเคร่ืองจกัร อย่างไรก็ตาม แนวทางดงักลา่ว อาจไม่
สามารถรองรับผลกระทบจากภยัธรรมชาติหรือเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ทัง้หมด โดย ประเภทของการประกันภัย
หลกัท่ีกลุม่บริษัทฯ จดัทําไว้ประกอบไปด้วย 1) การประกนัภยัความเส่ียงทกุชนิดต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยดุชะงกัและ 2) 
การประกนัความเสียหายต่อบุคคลท่ี 3 โดยครอบคลมุความเสียหายของทรัพย์สินหลกัและบุคคลท่ีมีสาเหตมุาจากการ
ดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกนัภยัทัง้ 2 ประเภทนี ้สามารถครอบคลมุความเส่ียงจากการดําเนินงานหยดุชะงัก
เน่ืองมาจากภยัธรรมชาติหรือเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการดําเนินธุรกิจและทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ของกลุม่บริษัทฯ  ซึง่กลุม่บริษัทฯ จะได้รับคา่ชดเชยหากเกิดเหตดุงักลา่วขึน้ 

 
1.6 ความเส่ียงในการพึ่งพงิผู้เช่ียวชาญในการซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

การซ่อมบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าถือเป็นกระบวนการท่ีมีความสําคญัอย่างหนึ่งในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดย
กลุ่มบริษัทฯ จะมีหน่วยงานซ่อมบํารุงประจําโรงไฟฟ้าเพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจดัการและตรวจสอบดแูลการซ่อมบํารุงทัว่ไป 
และกลุม่บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาจ้างบริการงานซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้ากบั PMCซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาช่วยใน
การซ่อมบํารุงเป็นรายกรณีไป และหากจําเป็นต้องทําการซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรหลกัหรือระบบการผลิตท่ีมีลกัษณะ
ซบัซ้อน กลุม่บริษัทฯ จะวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ ซึง่เป็นผู้ผลิตและ/หรือผู้ ติดตัง้เคร่ืองจกัรให้แก่กลุม่
บริษัทฯ เข้ามาดําเนินการดงักลา่ว โดยกลุม่บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาการซ่อมบํารุงใหญ่ตามระยะเวลาท่ีกําหนดกบับริษัท
ผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วเป็นรายครัง้ 
 
1.7 ความเส่ียงเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภยั โดยได้กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และมีการจดัตัง้คณะกรรมการ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือบริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ดงักลา่ว ซึง่นโยบายมุง่เน้นไปท่ีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ รวมถึงมุ่งเน้นให้องค์กรมีความปลอดภยั โดยคณะกรรมการชุดดงักล่าวจะมี
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัอยา่งใกล้ชิด  

1) การดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตหรือการกําจัด

วัตถุดบิเหลือใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือระบปุระเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และกําหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัง้นีก้าร

ดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานรัฐบาลอนัได้แก่ กรมโรงงานอตุสาหกรรม และกระทรวง

พลังงาน เป็นหน่วยงานกํากับดูแลโดยตรง และแจ้งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพ่ือทราบด้วย 

เพ่ือให้การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางและ

มาตรการตา่งๆ โดยสรุป ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทฯได้กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
เพ่ือตอบสนองกบัวิสยัทศัน์ขององค์กรในการลดผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม และเพ่ือแสดงความมุง่มัน่ขององค์กร บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการ
จดัการด้านสิง่แวดล้อมควบคมุระบบมาตรฐานขององค์กร 

 นําระบบบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 มาประยกุต์ใช้กบัพืน้ท่ีปฏิบติัการ
ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯโดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล จากบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าสจํากดั (AJA 
Registrars) 

 จดัทํามาตรการป้องกนั แก้ไข ติดตามตรวจสอบ และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมท่ีจะเกิดขึน้ให้น้อยท่ีสดุ 

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ และคณุภาพนํา้ทิง้ตามมาตรการท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่ง
ต้องจดัทํารายงานสรุปการปฏิบติัตามมาตรการดงักลา่วเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานผู้อนญุาต และสํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 บริหารจดัการของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ซึ่งได้รับอนญุาต
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการทําทุกวิถีทางเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบท่ีเป็น
อนัตรายต่อพนกังาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบติัตามข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภยัท่ี
เก่ียวข้อง และยดึถือระบบการบริหารจดัการด้านความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, 
Health and Environment Management System หรือ SSHE MS) ซึง่เน้นในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเป็น
ระบบ โดยการประเมินความเส่ียงของกิจกรรมทัง้หมดของบริษัทฯ และหามาตรการควบคมุท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียง
ตา่งๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

2) ผลการปฏบัิตจิริงในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2558) 

บริษัทฯ ได้ดําเนินงานตามข้อกําหนดของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ดงันี ้

(1) จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานผู้ อนุญาตพิจารณาสําหรับ
โครงการใหม่ พร้อมทัง้จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมท่ีได้รับอนมุติัตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยา่งสม่ําเสมอ 

(2) บําบดัและกําจดัของเสียจากกิจกรรมการดําเนินงานตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
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(3) โครงการของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจดัการโดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก 
AJA Registrars ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ดงันี ้

 การรับรองระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (Occupational Health and 
Safety Standard หรือ OHSAS) (มอก.) 18001:2007 ได้แก่ NPS, NPP5, NPP11 และ NPP5A 

 การรับรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม (International Organization for Standardization 
หรือ ISO) ISO 14001 ได้แก่ NPS, NPP2, NPP3, NPP5, NPP11 และ NPP5A 

(4) ผลการดําเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมิน
และรับรองโดยได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ระดบัประเทศ  เป็นปีท่ี 7 ตอ่เน่ืองกนั ตัง้แตปี่ 2552 มาจนถงึปี 2558 

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความปลอดภยัท่ีชดัเจนในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสญูเสียน้อย

ท่ีสดุ โดยบริษัทฯ มีดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ อตัราการเกิดอุบติัเหตุถึงขัน้หยุดงานเป็นศูนย์ 

ในขณะเดียวกนั เพ่ือสนบัสนนุการขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีมีอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการ

จดัเตรียมมาตรการด้านความปลอดภยัให้มีความเข้มงวดและครอบคลมุในทกุๆ หน่วยปฏิบติัการในช่วงปีท่ีผ่านมา อีกทัง้ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบเอกสารท่ีใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการบริหารและจดัการด้าน SSHE ให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน และบริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนการ

เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนาคตตอ่ไป 
 

3) ข้อพพิาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขข้อพพิาท  
ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

 
1.8 ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 1) กฟผ. 2) AAและบริษัทท่ีเก่ียวโยงกันและ 3) กลุ่มลูกค้า
อตุสาหกรรมดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ อย่างไรก็ตาม การดําเนินงาน
ปกติของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็จะมีการลงนามในสญัญาจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้กบัลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย และมี
การกําหนดเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายท่ีคล้ายคลงึกนั  

 
1.9 ความเส่ียงด้านภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ

ในช่วงปลายปี 2556 ท่ีผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในหลายพืน้ท่ีทั่วประเทศไทย รวมทัง้พืน้ท่ีในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ทําประกนัภยัท่ีครอบคลมุความเสียหายท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติและอบุติัภยัไว้สําหรับโรงไฟฟ้าท่ี
ดําเนินการผลติไฟฟ้าแล้วของกลุม่บริษัทฯ โดยดําเนินการทําประกนัภยัความเส่ียงทกุชนิด (AllRiskInsurance) ไว้ 

 
1.10 ความเส่ียงจากการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

นกัลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ โดยปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ใน
ขัน้ตอนการศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (“กองทนุ   รวมฯ”) ซึง่ในเบือ้งต้นบริษัทฯ และ
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ท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัตัง้กองทนุรวมฯ ได้พิจารณาท่ีจะนําโรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 11 เข้าจดัตัง้กองทนุรวมฯ ซึ่งมี
สดัสว่นกําลงัผลิตรวมร้อยละ 15.12 ของกําลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ ทัง้หมดของโรงไฟฟ้าท่ีดําเนินการในปัจจบุนัเข้าจดัตัง้
กองทนุรวมฯ  

 
1.11 ความเส่ียงจากการให้สทิธิบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกาํหนด 

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัท เนชัน่แนลเพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) ครัง้
ท่ี 1/2557 และครัง้ท่ี 2/2557 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 นัน้ ให้สิทธิบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ได้ (Call Option) ทัง้จํานวนหรือบางส่วน และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นกู้ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนหรือ
บางสว่นก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ (Put Option) ในกรณีท่ีบริษัทฯ นําโรงไฟฟ้า 7 และ 8 เข้าสูก่ารจดัตัง้กองทนุ
รวมฯ ทัง้นี ้การท่ีบริษัทฯ จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้หรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาสภาวการณ์โดยรวม และปัจจยัต่างๆ เป็น
หลกั อยา่งไรก็ดี การไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนดดงักลา่วอาจทําให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีผู้ลงทนุคาดไว้ และ
ผู้ลงทนุยงัได้รับความเส่ียงจากการลงทนุตอ่ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน ซึง่จะสง่ผลให้
ผู้ลงทุนไม่สามารถนําเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ดังกล่าวไปลงทุนต่อภายในอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัในระดบัเดิมท่ีเคยได้รับและยงัส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามอตัราดอกเบีย้นัน้ๆ ด้วยแม้ว่าบริษัทฯ 
จะชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ดงันี ้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2557 ในอตัราร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินต้นของ
หุ้นกุ้ ท่ีไถ่ถอน หุ้นกู้ของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2557 ชดุท่ี 1 และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2557 ชดุท่ี 2 ในอตัราร้อยละ 0.375 
ของจํานวนเงินต้นของหุ้นกู้ ท่ีมีการไถ่ถอนก็ตาม สว่นการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนหรือบางสว่นก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้น
กู้ ได้ของผู้ ถือหุ้นกู้นัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถเลือกท่ีจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนหรือบางสว่นก่อนวนัครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้หรือไมก็่ได้โดยหากผู้ ถือหุ้นกู้ ใช้สิทธิในการไถ่ถอนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นกู้จะได้รับคืนเงินลงทนุตามจํานวนท่ีทําการไถ่
ถอน หรือหากผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ใช้สิทธิในการไถ่ถอน ผู้ ถือหุ้นกู้จะยงัคงได้รับผลตอบแทนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิของ
หุ้นกู้ นีเ้ช่นเดิม และจะได้รับชําระคืนเงินต้นท่ีลงทนุไว้ในวนัครบกําหนดไถ่ถอน หรือในวนัท่ีบริษัทฯ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ คืน
ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนตามท่ีระบุไว้ข้างต้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้ อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

 
1.1.12 ความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานและเปล่ียนแปลงนโยบายด้านบุคคลากรของบริษัท

ร่วม 

บริษัท คนันา จํากดั (“KN”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 48.00 ของทนุท่ี
ออกและชําระแล้วส่วนหุ้นท่ีเหลือถือโดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในช่วงปีท่ีผ่านมา KN ได้มีแผนการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานใหม่ ซึง่มีการโอนย้ายพนกังานของฝ่ายปฎิบติัการจํานวนประมาณ 540 คนไปยงับริษัทท่ีเก่ียวข้องซึง่ประกอบ
ไปด้วยการโอนย้ายพนักงานกลุ่มงานโรงไม้สบัสาขาในแต่ละภาคจํานวน 390 คน ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2557 และ
โอนย้ายกลุม่งานซือ้ไม้และสนบัสนนุจํานวน 150 คน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2558 ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้เพ่ือลดความซํา้ซ้อน
ในการบริหารงานจดัเก็บและขนไม้กลบั ทัง้นีด้้วยแผนการบริหารงานใหม่ข้างต้นอยู่ในระหว่างช่วงการปรับเปล่ียน ทําให้
บริษัทร่วมอาจจะมีความเส่ียงจากการปรับเปล่ียนการบริหารงานและผลประกอบการในอนาคต 
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1.1.13 ความเส่ียงของการหยุดดาํเนินการผลติของธุรกจิของบริษัทย่อย 

 บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จํากดั (“SNB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้หยดุกระบวนการผลิต  
นํา้มนัรําข้าวและรําสกดั โดยเร่ิมลดกําลงัการผลิตตัง้แต่ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2558 และหยดุกระบวนการผลิตทัง้หมด 
ในเดือนมีนาคม ปี 2558 เป็นต้นมา สาเหตหุลกัมาจากการแข่งขนัซือ้วตัถดิุบรุนแรงจากผู้ประกอบการโรงสีและผู้สง่ออก
ข้าว ในขณะท่ีปริมาณวตัถดิุบมีจํากดั ส่งผลให้ราคารําข้าวขาวซึ่งเป็นวตัถดิุบหลกัปรับตวัสงูขึน้ กระทบต้นทนุการผลิต
นํา้มนัรําข้าว และรําสกดัให้อยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้กลุม่อตุสาหกรรมผู้ผลิตอาหารสตัว์ ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้า
รายใหญ่ในการขายรําสกดัสามารถใช้วตัถดิุบอ่ืนท่ีมีราคาถกูกว่าทดแทนได้นอกจากนี ้นํา้มนัปาล์มซึง่มีราคาอยู่ในระดบั
ต่ํายังสามารถใช้ทดแทนนํา้มันรําข้าวได้เช่นกันภายใต้ประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายบริหารของ SNB 
จึงตัดสินใจหยุดการผลิตตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 เพ่ือลดความสูญเสียกระแสเงินสดจากการขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน 

ในส่วนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งเป็นผู้ ให้สินเช่ือของ SNB ในวงเงินสญัญาเงินกู้ ยืมระยะสัน้  
ซึ่งประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบญัชีและตัว๋สญัญาใช้เงินรวม 36.50 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ แสดง
ความประสงค์ ขอระงบัวงเงินทัง้หมดท่ีมี เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 และขอดําเนินการเรียกคืนหนีเ้งินกู้ เบิกเกินบญัชีท่ี
ยงัคงค้างโดย SNB ได้ชําระหนีค้งค้างทัง้หมดจํานวน 3.56 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ตามระยะเวลาจนถึงวนัท่ีชําระเสร็จสิน้ 
ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เพ่ือลดความเส่ียงต่อธนาคารและให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้ดงักล่าว เน่ืองจาก
ทาง SNB ได้หยดุกระบวนการผลิตนํา้มนัรําข้าวและรําสกดั จึงยงัไม่มีความจําเป็นในการใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตาม SNB ได้เตรียมนดัพบธนาคารเพ่ือสง่แผนการดําเนินธุรกิจตามท่ีทางธนาคารพาณิชย์ได้ร้องขอ 

ในเดือนธันวาคม 2558 ทาง SNB ได้กลบัมาเร่ิมผลนํา้มนัรําข้าวใหม่ ซึ่งผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
โดยมีรายได้และกําไรสุทธิเท่ากับ 8.97 ล้านบาท และ 0.11 ล้านบาท คิดเป็นกําไรสุทธิร้อยละ 1.24 ของรายได้  
สถานการณ์ราคารําข้าวขาวได้ปรับตวัลดลงสูร่ะดบัปกติ และราคานํา้มนัปาล์มดิบสงูขึน้ระดบัปกติ ทําให้ SNB สามารถ
กลบัมาผลติได้ตามปกติ 

 
2. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  
ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัเป็นจํานวนทัง้สิน้ 7,552.91 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.61 ของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมดไม่รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้อง
เผชิญความเส่ียงจากการท่ีอตัราดอกเบีย้ในตลาดเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจทําให้ภาระดอกเบีย้จ่ายและต้นทนุทางการเงินท่ี
ใช้ในการดําเนินงานหรือการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญั  

ทัง้นี ้หนีส้นิท่ีมีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึง่
เท่ากบั 6,624.91 ล้านบาท ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเปล่ียนแปลงไป โดยเพิ่มขึน้หรือลดลงร้อยละ 0.25 ร้อยละ 
0.50 และร้อยละ 1.00 อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ มีภาระดอกเบีย้จ่ายและต้นทนุทางการเงินสําหรับเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้หรือลดลงจํานวน 16.56 ล้านบาทต่อปี หรือ 33.12 ล้านบาทต่อปีหรือ 66.25 ล้านบาท ต่อ
ปี ตามลําดบั 
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2.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ระยะยาวกบั กฟผ. กําหนดอตัราคา่ไฟบางสว่นอิงตามค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้นทนุเชือ้เพลิงบางสว่นได้
อ้างอิงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกนั จึงทําให้รายได้และต้นทนุขายไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ 
มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั และกลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน โดยเข้าทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศ ซึง่สว่นใหญ่มีอายสุญัญาไมเ่กิน1 ปี 

 
2.3 ความเส่ียงจากการชําระคืนหนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงนิ และหุ้นกู้ระยะยาว 
กลุ่มบริษัทฯ  จัดหาสินทรัพย์หลัก ท่ีใ ช้ในการดําเ นินงานบางส่วนมาจากการเ ข้าทําสัญญาเช่า ซื อ้ 

และสญัญาเช่าทางการเงิน รวมทัง้ ได้มีการจดัหาเงินทนุบางส่วนมาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้
ระยะยาวเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจตามปกติและลงทนุในโครงการใหม่ กลุ่มบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการชําระคืนหนีส้ิน
ภายใต้สัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ ระยะยาว ซึ่งสญัญากู้ ยืมเงิน
ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กบัสถาบนัการเงินแต่ละราย และหุ้นกู้ ระยะยาว ได้กําหนดให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละ
บริษัทต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีสําคญั เช่น การดํารงสดัส่วนการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ใน
บริษัทยอ่ย การดํารงอตัราสว่นทางการเงินให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารกระแสเงิน
สดให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและรัดกมุ เพ่ือรักษาความสามารถในการชําระหนีอ้ย่างเคร่งครัด และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนด
นโยบายท่ีจะพยายามรักษาสดัสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ให้สอดคล้องกบัค่าเฉล่ียของอตุสาหกรรม รวมทัง้ พยายาม
รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงินตา่งๆ ไว้อยา่งตอ่เน่ือง  

 
2.4 ความเส่ียงจากการเข้าทําสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหน่ึง 

ของบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทําสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยแหง่หนึง่ ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาวทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,300.00 ล้านบาท เพ่ือลงทนุในโครงการผลติเอทานอล โรงแป้ง โรงงาน
ก๊าซชีวภาพและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืม บริษัทย่อยต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดต่างๆ และเง่ือนไขทางการ
เงินบางประการตามท่ีระบไุว้ในสญัญา อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้ภายใต้สญัญาเงินกู้ ด้อยสิทธิแก่บริษัทฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย จากเหตุการณ์ดงักล่าวข้างต้นถือได้ว่า 
บริษัทย่อยไม่ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาเงินกู้ ยืมและมีผลให้เจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมอาจใช้สิทธิบางประการตามท่ีระบุ
ในสญัญาซึง่รวมถึงการเรียกชําระหนีเ้งินกู้ ยืมคงเหลือคืนจากบริษัทย่อย ตอ่มา ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทย่อยได้สง่
หนงัสือผ่อนผนัการผิดเง่ือนไขดงักลา่วแก่ธนาคาร ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทย่อย
จึงถูกแสดงยอดหนีส้ินเงินกู้ ยืมดงักล่าวจํานวน 1,649.00 ล้านบาทเป็นหนีส้ินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ต่อมาเม่ือ
วันท่ี 28 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ ยืมฉบับดังกล่าว โดยได้แก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อกําหนดต่างๆ และเง่ือนไขทางการเงินท่ีสําคญับางประการ เช่น อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้
รวมถึงเง่ือนไขการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ภายใต้สญัญาเงินกู้ ด้อยสิทธิ เป็นต้น จากการเข้าทําสญัญาดงักลา่วมีผล
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ให้เหตผิุดนดัภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืมเป็นอนัยติุ ดงันัน้ บริษัทย่อยจึงแสดงรายการยอดคงเหลือของเงินกู้ ยืมระยะยาว ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ภายใต้เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติ 

 
2.5 ความเส่ียงจากการเข้าทาํสัญญาเงนิกู้ยืมระยะสัน้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหน่ึงของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาเงินกู้ ระยะสัน้กบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในประเทศไทย 
ในวงเงิน 2,500.00 ล้านบาท เพ่ือชําระคืนหุ้นกู้ เดิมท่ีจะครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2558 ภายใต้สญัญาเงิน
กู้ ยืมดงักล่าว บริษัทฯ จะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบใุนสญัญา โดยมีเง่ือนไขหลกัท่ีต้องชําระคืนหนี ้
เงินกู้ภายใน 180 วนั นบัจากเดือนมิถนุายน 2558 ซึง่เป็นวนัเบิกเงินกู้ทัง้หมดและกําหนดให้ บริษัทฯ จะต้องดําเนินการหา
เงินจากการออกและเสนอหุ้นกู้ชดุใหมใ่นอนาคตมาชําระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่วทัง้จํานวน  หากบริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขาย
ได้แล้วเสร็จภายในเวลาข้างต้น ตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ระยะสัน้ของธนาคารอาจมีผลให้บริษัทฯ มีความเส่ียงทาง
การเงินจากการท่ีธนาคารอาจใช้สิทธิในการเรียกคืนเงินกู้ดงักลา่ว และทําให้บริษัทฯ อาจขาดสภาพคลอ่งทางการเงินจาก
การจัดหากระแสเงินสดเพ่ือมาชําระหนีด้ังกล่าวได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ส่งจดหมายแจ้งขอจ่ายคืนเงินกู้ ล่วงหน้าจํานวน 
250.00 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2558 ปัจจบุนัจงึมียอดเงินกู้คงเหลือ จํานวน 2,250.00 ล้านบาท 

ต่อมาเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ทางธนาคารพาณิชย์ฯได้ส่งหนังสือแจ้งผลการอนุมัติขยายระยะเวลา 
ในสญัญาเงินกู้ ยืมดงักล่าวออกไปอีกไม่เกิน 3 เดือน เป็นครบกําหนดภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 โดยมีการลงนาม 
ในบนัทกึเพิ่มเติมตอ่ท้ายสญัญากู้ เงิน (ประจํา) ร่วมกนัในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 

ปัจจบุนัการเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ของบริษัทฯ ยงัอยู่ในขัน้ตอนการขออนญุาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อ ก.ล.ต. 
ซึง่บริษัทฯ อาจไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้  และนําเงินมาชําระคืนหนีไ้ด้ทนัภายในกําหนดวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ขอผ่อนผนัขยายระยะเวลาในสญัญากู้ ยืมออกไปอีกครัง้ โดยเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2558 ทางธนาคาร
พาณิชย์ฯได้ส่งหนังสือแจ้งผลการอนุมติัขยายระยะเวลาในสญัญาเงินกู้ ยืมดงักล่าวออกไปอีกไม่เกิน 3 เดือน เป็นครบ
กําหนดภายในวนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 โดยมีการลงนามในบนัทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสญัญากู้ เงิน (ประจํา) ร่วมกนัในวนัท่ี  
21 มีนาคม 2559 

2.6 ความเส่ียงจากการโครงสร้างหนีส้นิที่ไม่มีหลักประกันจากภาระหนีส้นิบริษัทฯ 

บริษัทฯมีโครงสร้างหนีส้ินทัง้แบบท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกนัโดยเจ้าหนีท่ี้มีทรัพย์สินเป็นหลกัประกัน
ย่อมมีสิทธิบงัคับชําระหนีจ้ากทรัพย์สินท่ีประกัน ก่อนเจ้าหนีท่ี้ไม่มีประกันโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมี
สินทรัพย์ท่ีติดภาระผกูพนัหนีส้ินเท่ากบั 19,726.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.14 ของมลูค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม และมีสนิทรัพย์ไมติ่ดภาระผกูพนัหนีส้นิในสว่นท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ ท่ีเหลือจํานวน 6,525.35 ล้านบาท  

ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาสินทรัพย์ในส่วนท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ท่ีไม่ติดภาระผกูพนัหนีส้ินข้างต้น และรวมถึงภายหลงั
จากท่ีเสนอขายหุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนั ในครัง้นีจํ้านวน 5,000.00 ล้านบาท ทําให้ หากเกิดกรณีเหตกุารณ์ท่ีมีความจําเป็นท่ี
บริษัทฯ จะต้องดําเนินการขายทรัพย์สินเพ่ือชําระหนีคื้นแก่เจ้าหนีต้่างๆ ซึ่งบริษัทฯจะต้องจ่ายชําระคืนหนีส้ินท่ีมี
หลกัประกนัก่อน และผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีความเส่ียงในการได้รับชําระหนีคื้น 
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3. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 
กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทํารายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มท่ีมีความเก่ียวโยงกนัโดยมีกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ กรรมการบริษัทร่วม และ/หรือ 
ผู้บริหารบริษัท ร่วมกนั และ/หรือ มีผู้ มีอํานาจควบคมุร่วมกนั คือ นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
และกรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯดังนัน้ การเข้าทํารายการระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรืออาจก่อให้เกิดช่องทางท่ีทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามตามกลไกของตลาด  
ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ปัจจุบันการเข้าทํารายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มท่ีมีความเก่ียวโยงกันนัน้ ส่วนใหญ่เป็น
รายการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสําคัญ อาทิเช่น การซือ้ขายสินค้า การให้บริการ  
การกู้ ยืมระหว่างกัน  เ ป็นต้น  โดยรายละเ อียดเพิ่ม เ ติมเ ก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวไ ด้แสดงไ ว้ใน 
หวัข้อ“รายการระหวา่งกนั” 

ท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ือพฒันาธุรกิจโรงผลิต
ไฟฟ้าโดยในแต่ละสญัญามีการจ่ายเงินมดัจําค่าท่ีดินดงักล่าวเกือบเต็มจํานวน ซึ่งยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธิในท่ีดิน และ
สว่นใหญ่ยงัรอการประเมินราคาท่ีดินจากผู้ประเมินอิสระในอนาคตซึง่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในแง่ความ
เหมาะสมของการเข้าทํารายการ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมตามหวัข้อถดัไป 

 
4. ข้อมูลกรณีการเข้าทาํรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้อง ในการดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 

ปัจจบุนัโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ของบริษัทฯ ยงัไม่ได้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด และยงัมีหลายปัจจยัท่ียงั
มีความไม่แน่นอนซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดขึน้และการเร่ิมดําเนินงานของโครงการมีความล่าช้าจากแผนท่ีได้เคย
คาดการณ์ไว้  

4.1 การปรับเปล่ียนผู้ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 จาก NPS IPP 
เป็น IPP IP2  

ตามท่ีในปี 2550 สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”)ได้ออกประกาศรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)โดยบริษัทฯได้ย่ืนข้อเสนอประมลูโครงการรับซือ้ไฟฟ้าและ สนพ. 
ได้ประกาศให้บริษัทฯ ผา่นการพิจารณาคดัเลือกการประมลูโรงไฟฟ้า IPPIP2 นัน้ ในปี 2551 บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้ NPS IPP 
ขึน้เพ่ือรับผิดชอบโครงการดังกล่าวในฐานะผู้ ดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า (“the 

Generator”)  
ทําให้ในช่วงท่ีผ่านมาNPS IPP มีการจดัหาและถือครองกรรมสิทธ์ิตลอดจนสิทธิตามสญัญาจะซือ้ขายในท่ีดินทัง้

ในจงัหวดัปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา และร้อยเอด็ เพ่ือจดัเตรียมท่ีดินท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 และ
พืน้ท่ีรองรับธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ซึ่งภายหลงัเม่ือบริษัทฯ ได้ตรวจสอบระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (Request for Proposals from Independent Power Producers) (“RFP”) โดยละเอียดแล้วนัน้ พบว่า the 
Generator จะต้องเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท IPP 
เท่านัน้ (Single Asset Company) มิเช่นนัน้ อาจถกูพิจารณาเพิกถอนคณุสมบติัตามระเบียบดงักล่าวได้ เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ประกอบกบัการพิจารณาถึงต้นทนุท่ีจะเกิดขึน้จากการโอนท่ีดินบางส่วนท่ี
ไม่ได้ใช้เป็นสถานท่ีตัง้โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ท่ี NPS IPP ถือครองกรรมสิทธ์ิอยู่ออกไปให้กบับริษัทอ่ืนภายในกลุ่ม



   

60 

 

รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทฯ แล้วพบว่าจะทําให้เกิดต้นทนุเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมในการโอนท่ีดินและภาษีท่ีสงูกว่าการโอนสิทธิตามสญัญาจะ
ซือ้จะขายท่ีดินเฉพาะพืน้ท่ีท่ีจะนํามาใช้เป็นสถานท่ีตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ท่ี NPS IPP มีอยู่กบั 304IP2 ดงันัน้ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตาม RFP และการบริหารต้นทนุของกลุม่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงตดัสินใจจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม ่
คือ บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากดั (“IPP IP2”) ขึน้ เพ่ือทําหน้าท่ีในฐานะthe Generator แทน NPS IPP และให้ IPP IP2รับ
โอนสทิธิและหน้าท่ีตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินเฉพาะพืน้ท่ีท่ีจะนํามาใช้เป็นสถานท่ีตัง้โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา มาจาก NPS IPP ซึ่งการเปล่ียนแปลงบริษัทท่ีจะเข้าทําหน้าท่ีในฐานะ the Generator นัน้ บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า
จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่เง่ือนไขการปฏิบติัตาม RFP แตอ่ยา่งใด รวมทัง้ IPP IP2 มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ี RFP กําหนดไว้ 

ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 NPS IPP, IPP IP2 และ 304IP2 ได้เข้าทําสญัญาแนบท้ายเปล่ียนแปลง
คูส่ญัญาโดย IPP IP2เป็นผู้ รับโอนสทิธิและหน้าท่ีตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินท่ีตัง้อยูท่ี่จงัหวดัฉะเชิงเทราจาก NPS IPP 

 
4.2 การเข้าทาํรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้อง (รายการจะซือ้จะขายที่ดนิ) 

ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2553 NPS IPP ในฐานะthe Generator (ผู้จะซือ้) ได้เข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินกบั 
304IP2 (ผู้จะขาย) เพ่ือนําท่ีดินดงักลา่วไปใช้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 โดยการดําเนินการดงักลา่วถือเป็นการทํา
รายการระหว่างกนั อย่างไรก็ตามในปี 2555 มีการปรับเปล่ียน the Generator ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 จาก NPS 
IPP เป็น IPP IP2 รายละเอียดตามท่ีกล่าวถึงไปในหวัข้อ 4.1 ข้างต้นซึ่งปัจจบุนัสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินดงักล่าวมีเนือ้ท่ี
จํานวน 1,207.12 ไร่ มลูค่าสญัญาเท่ากบั 1,220.95 ล้านบาทโดย NPS IPP ได้จ่ายเงินมดัจําค่าท่ีดินดงักลา่วแล้วมลูค่า
ทัง้สิน้เท่ากบั 1,181.16  ล้านบาท ปัจจุบนัยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแต่อย่างใด ทัง้นี ้ในสญัญาได้กําหนดให้ IPP 
IP2 สามารถบอกเลิกสญัญาได้แต่ฝ่ายเดียว หากไม่ประสงค์ท่ีจะซือ้ท่ีดินอีกต่อไป โดยจะได้รับเงินมดัจําคืนเต็มจํานวน
จาก 304IP2 

เหตุผลและความจําเป็นของการเข้าทํารายการจะซือ้จะขายท่ีดินกับ 304IP2 ดังกล่าว คือ ในการย่ืนประมูล
โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 กบัทาง สนพ. บริษัทฯได้เสนอสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้า IPP IP2 ในบริเวณพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม 
304IP2 และบริเวณใกล้เคียง ซึง่ความเหมาะสมของสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้าดงักลา่วเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหนึ่งท่ีคณะกรรมการ
คดัเลือก (Bid Management Committee) ใช้ในการพิจารณาและตามเง่ือนไขใน RFP ได้กําหนดห้ามมิให้เปล่ียนแปลง
ทําเลท่ีตัง้โครงการจากท่ีระบุไว้ในข้อเสนอประมลูโครงการรับซือ้ไฟฟ้า เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั นอกจากนีท่ี้ดินของ304IP2     
ยงัมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 เพราะท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีดินท่ีมีขนาดใหญ่และมีพืน้ท่ี
ต่อเน่ือง มีท่ีตัง้ใกล้กบัถนนสายหลกั มีระดบัพืน้ดินสงูกว่าระดบันํา้ทะเลซึ่งสามารถลดความเส่ียงเก่ียวกบันํา้ท่วมได้ และ    
มีท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีอตุสาหกรรม (สีมว่ง) ตามประกาศเขตผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ด้านความเหมาะสมของราคาท่ีเข้าทํารายการ ราคาท่ีดินตามสญัญาส่วนใหญ่กําหนดไว้อยู่ท่ีไร่ละ 1.50 ล้าน
บาทซึ่งเป็นราคาท่ี 304IP2 เสนอขายท่ีดินท่ีจดัสรรแล้วและอยู่ระหว่างจัดสรรในบริเวณสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนท่ี 2 
จงัหวดัฉะเชิงเทราให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและเป็นราคาท่ีอ้างอิงตามประกาศของกรมธนา
รักษ์ในปีเดียวกนักบัท่ีมีการลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน โดยราคาตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินดงักลา่วเป็นเพียง
แค่การตกลงราคากันเบือ้งต้น ยงัไม่ใช่ราคาท่ีจะชําระกันเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ซึ่งก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิดงักล่าว 
สญัญากําหนดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. เข้ามาประเมินมลูค่าท่ีดินเพ่ือนําราคาประเมินท่ีได้
ไปกําหนดเป็นราคาตลาดและยติุธรรมในการเข้าซือ้ขายท่ีดินระหว่างกนั ซึ่งเป็นราคาสดุท้ายในการเข้าซือ้ขายท่ีดิน และ
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สําหรับราคาท่ีดินตามสญัญาบางส่วนท่ีเหลือกําหนดราคาไว้อยู่ท่ีไร่ละ 0.73 ล้านบาทซึ่งเป็นราคาทุนเฉล่ียของท่ีดินท่ี 
304IP2 จดัหามาได้ 

สาเหตุท่ีผู้ จะซือ้มีการชําระเงินมัดจําดังกล่าวเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับมูลค่าท่ีดินตามสัญญา
เน่ืองมาจากสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินท่ีทํากนัไว้นัน้ มีผลเป็นการจองท่ีดินท่ีกําหนดไว้ในสญัญา โดยจะยงัไม่มีการโอน
กรรมสิทธ์ิ และในระหว่างท่ียังไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีจะซือ้จะขายกันเกิดขึน้ ผู้ จะซือ้ท่ีดินมีสิทธิปรับเปล่ียน
ปริมาณพืน้ท่ีของท่ีดินท่ีจะซือ้จะขายได้เสมอตามท่ีจะใช้ในการดําเนินโครงการจริง และจะได้รับเงินมดัจําสําหรับท่ีดินสว่น
ท่ีผู้จะซือ้ไม่ประสงค์จะซือ้ต่อไปนัน้คืนเต็มจํานวนเม่ือผู้จะซือ้แจ้งให้ผู้จะขายทราบ ซึ่งการจองท่ีดินไว้นีมี้ผลทําให้ผู้จะขาย
ท่ีดินเสียโอกาสในการขายท่ีดินท่ีกําหนดไว้ภายใต้สญัญาทัง้หมดให้แก่ผู้สนใจรายอ่ืน และแม้จะได้รับเงินมดัจําไปก็อาจ
ต้องชําระคืนให้แก่ผู้จะซือ้เต็มจํานวนทัง้ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการจองท่ีดินสว่นใดสว่นหนึ่งดงักลา่วมาแล้ว หรือแม้กระทัง่
ในกรณีท่ีมีการเลิกสญัญาทัง้ฉบบัซึ่งผู้จะซือ้ท่ีดินเป็นผู้ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้จะขายท่ีดินไม่มีสิทธิ
บอกเลกิสญัญาและไมมี่สทิธิยดึเงินมดัจําไว้ไมว่า่จํานวนใดๆ  

การทําสญัญาจะซือ้จะขายแทนท่ีจะเป็นการขายเสร็จเด็ดขาดเช่นท่ี NPS IPP ได้ทําไว้นัน้เป็นผลดีแก่ผู้จะซือ้
เพราะในกรณีของการซือ้ท่ีดินเสร็จเดด็ขาด หากไม่สามารถใช้ท่ีดินได้ก็จะต้องแบกรับเป็นภาระไว้เพราะต้องจ่ายเงินคา่ซือ้
ท่ีดินไปแล้วเป็นจํานวนมากในกรณีท่ีไม่สามารถขายท่ีดินท่ีซือ้มานัน้ต่อออกไปในราคาอนัสมควรได้ ซึ่งแตกต่างกบัการ
จองท่ีดินไว้โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิภายใต้สญัญาจะซือ้จะขายท่ี NPS IPP ทํากบั 304IP2 เพราะผู้จะซือ้สามารถบอก
เลิกสญัญาได้แต่ฝ่ายเดียวหากไม่ประสงค์ท่ีจะซือ้ท่ีดินอีกต่อไป โดยจะได้รับเงินมดัจําคืนเต็มจํานวน หรือแม้จะไม่มีความ
จําเป็นท่ีจะต้องใช้ท่ีดินภายใต้สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินนีไ้ม่ว่าสว่นหนึ่งสว่นใดหรือทัง้หมด ผู้จะซือ้ก็ยงัคงซือ้ไปได้หากเห็น
วา่สามารถนําไปขายตอ่ทํากําไรได้ (ไมมี่ข้อจํากดัใดๆ ในสญัญาท่ีทําไว้) 

อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่มมุหนึ่ง การชําระเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินเป็นจํานวนมาก อาจทําให้กลุม่บริษัทฯ เสียโอกาส
จากการนําเงินจํานวนดงักลา่วไปใช้ลงทนุในทางเลือกอ่ืนท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯได้ในระหว่างท่ียงั
ไม่สามารถเร่ิมการดําเนินโครงการ IPP IP2 ได้ ซึง่มีระยะเวลายาวนานและอาจพิจารณาได้ว่าเงินมดัจําดงักลา่วมีต้นทนุ
ทางการเงินท่ีเป็นการสร้างภาระดอกเบีย้ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 

 
4.3 การดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 

ตามท่ี IPP IP2 มีสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินกบั 304IP2 เพ่ือนําท่ีดินดงักลา่วไปใช้เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 
IPP IP2 รายละเอียดตามท่ีได้อธิบายไว้ใน 4.1นัน้ บริษัทฯ ขอสรุปความคืบหน้าของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 
ดงันี ้ 

1) ความคืบหน้าในการคัดเลือกที่ดนิในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 

ตามหนงัสือของสํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2547
เร่ือง การแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการสวนอตุสาหกรรม 304IP2 ท่ีทางสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)ได้แจ้งนัน้ ในเอกสารแนบของหนงัสือแจ้งผลของ สผ.ดงักล่าว 
มีเนือ้หาส่วนหนึ่งระบุว่า ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีห้ามเข้ามาตัง้ในสวนอุตสาหกรรม 304IP2 ได้แก่ โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง ดงันัน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะใช้ท่ีดินกลุม่ท่ี 1 ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า IPP 
IP2 นัน้ บริษัทฯ เหน็วา่ ในสญัญาจะซือ้จะขายฯ มีเง่ือนไขกําหนดให้ 304IP2 ต้องขออนญุาตหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง
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เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ 304IP2 ดําเนินการแก้ไขรายงาน EIA ของโครงการสวน
อตุสาหกรรมฯ กลุม่แปลงท่ี 1 เพ่ือให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าฯได้ หาก 304IP2 ไม่สามารถดําเนินการได้ บริษัทฯ ก็มีสิทธิขอ
คืนท่ีดินดงักลา่วได้ สําหรับท่ีดินกลุ่มแปลงท่ี 2 ซึ่งเป็นท่ีดินท่ี 304IP2 ยงัไม่ได้ทํารายงาน EIA และจดัสรรท่ีดิน ปัจจบุนั
บริษัทฯ เลือกใช้ท่ีดินกลุม่แปลงท่ี 2 ในการจดัทํารายงาน EHIA (รอบท่ี 2) ดงันัน้ เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงปัญหาการส่ือสาร
กบัประชาชน บริษัทฯจึงขอความร่วมมือจาก 304IP2 ให้ชะลอการจดัทํารายงาน EIA ของโครงการสวนอตุสาหกรรม 
304IP2 เฟส 6 ซึง่เป็นพืน้ท่ีเดียวกนักบัท่ีดินกลุม่แปลงท่ี 2 (แปลงท่ีใช้ในการจดัทํารายงาน EHIA ของโรงโครงการโรงไฟฟ้า 
IPP IP2) เม่ือบริษัทฯ จดัทํารายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ 304IP2 จดัทํารายงาน 
EIA ของโครงการสวนอตุสาหกรรม304 IP2 เฟส 6 และจดัสรรท่ีดินในลําดบัต่อไป ทัง้นีต้่อมาบริษัทฯ ได้ย่ืนรายงาน EHIA 
ให้กบัสํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) แล้วเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 และต่อมา
สํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)ได้มีหนงัสือ ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 แจ้งผลการ
พิจารณา ไม่เห็นชอบรายงาน EHIA ฉบบัดงักล่าว โดยให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมรายงานตามแนวทางหรือรายละเอียดท่ี
คณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(“คชก”)กําหนด ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือ
ปัจจบุนับริษัทฯ อยูใ่นขัน้ตอนการแก้ไข รายงาน EHIA ตาม คชก. กําหนด 

2) กาํหนดการเดนิเคร่ืองเชงิพาณิชย์ (“SCOD”)ของโครงการโรงฟ้า IPP IP2 
กําหนดการ SCOD ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 จะบนพืน้ฐานของการดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ป็นสําคญั(1) 

การจดัทํารายงาน EHIA และได้รับอนมุติัความเห็นชอบ EHIA จาก คณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2) การเลือกใช้กระบวนการระงบัข้อพิพาทในสญัญา PPA และ (3) การปรับสตูรการ
คํานวณอตัราคา่ไฟฟ้า ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการในขัน้ตอนอ่ืนๆได้ตอ่ไปสว่นการลงนามในสญัญา PPA และ
การเวนคืนท่ีดินเพ่ือสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้าและการก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้าเพ่ือเช่ือมต่อระบบไฟฟ้ากบัโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP IP2 ของ กฟผ. จะเป็นอีกขัน้ตอนหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้หารือจนได้ข้อสรุปร่วมกนักบั กฟผ. แล้ว จนท้ายสดุ
จะเข้าสูแ่ผนการดําเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 ซึง่จากการหารือเบือ้งต้น กฟผ. คาดว่าจะใช้เวลาในการเวนคืนท่ีดิน
เพ่ือสร้างสายสง่กระแสไฟฟ้าและก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้าเพ่ือเช่ือมต่อระบบไฟฟ้ากบัโรงไฟฟ้า IPP IP2 ประมาณไม่
เกิน 60 เดือน โดยหลงัจากท่ีสามารถลงนามสญัญา PPA ได้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าก็จะดําเนินการควบคู่กันไป โดย
ระยะเวลาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าคาดว่าประมาณ 38-42 เดือน และเม่ือ กฟผ. ก่อสร้างสายสง่กระแสไฟฟ้าแล้วเสร็จ IPP 
IP2 จะกําหนดการเช่ือมระบบไฟฟ้าและทดลองเดินเคร่ืองก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าตามกําหนดการ SCOD ต่อไป โดยIPP 
IP2 มีแผนงานเบือ้งต้นสําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ระยะ สําหรับหน่วยผลิตไฟฟ้า หน่วยท่ี 1 
และหน่วยท่ี 2 ซึง่ตามแผนงานปัจจบุนั คาดวา่จะสามารถ SCOD ได้ในปลายปี 2564 และปี 2565 ตามลําดบั  

ทัง้นีร้ะยะเวลาของแผนการดําเนินงานตามท่ีกลา่วไปข้างต้น เป็นเพียงการคาดการณ์เบือ้งต้นในกรณีท่ีโครงการ 
IPP IP2 สามารถเกิดขึน้ได้เท่านัน้ความแน่นอนในการจะเกิดโครงการหรือไม่ และจะเกิดโครงการเม่ือใดนัน้ ขึน้อยู่กบัการ
เจรจาและขัน้ตอนดําเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการปรับเปล่ียนได้ เน่ืองจากการดําเนินงานของ
โครงการ IPP IP2 ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐเป็นสําคญั และอยู่นอกเหนือการควบคมุและความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
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4.4 ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ได้ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นกู้ 

เหตกุารณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ได้ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ในภาพรวมท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นกู้  
จากการ  เข้าทํารายการระหวา่งกนัและการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 แบง่เป็น 4 กรณี ดงันี ้

1) กรณีที่ IPP IP2 สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้ และสร้างโรงไฟฟ้าโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าทัน
ตามกาํหนด SCOD 

ในกรณีนีก้ระแสเงินสดท่ีจะนํามาใช้ชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  และ หุ้นกู้ ท่ี
ออกและเสนอขายในครัง้นี ้ไม่ได้มาจากรายได้ของโรงไฟฟ้า IPP IP2 เน่ืองจากโรงไฟฟ้า IPP IP2 จะสามารถเร่ิมสร้าง
รายได้ได้ ในไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นต้นไป ดงันัน้ กระแสเงินสดท่ีจะนํามาใช้ชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนในแต่ละปี
ดงักลา่ว จะมาจากผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯและการบริหารจดัการด้านการเงินของกลุม่บริษัทฯ 

ในกรณีนีท่ี้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ได้ ในส่วนเงินทุนในการดําเนินโครงการ 
โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทฯได้วางแผนเบือ้งต้นในการใช้แหล่งเงินทุนหลกัมาจากการกู้ ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ในลกัษณะโครงการ (Project Finance) ในสว่นเงินทนุสว่นทนุของโครงการ (Equity) สว่นหนึ่งมาจากเงินทนุของ
บริษัทฯเอง และอีกสว่นหนึง่ บริษัทฯ ก็จะเจรจาติดตอ่หานกัลงทนุภายนอกท่ีสนใจและท่ีมีศกัยภาพ 

ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ลงนามสญัญา PPA ได้ แต่ไม่สามารถจดัหาเงินเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 ได้ 
บริษัทฯ อาจถกูพิจารณาริบเงินคํา้ประกนัการปฏิบติัตามสญัญา PPAจาก กฟผ. มลูคา่ 270 ล้านบาท 

2) กรณีที่ IPP IP2 สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้ แต่ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าโดยจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ทันตามกาํหนด SCOD 

ในกรณีท่ี IPP IP2 ลงนามในสญัญา PPA เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทนั
กําหนด SCOD ซึง่เป็นผลจากการไม่สามารถปฏิบติัได้ตามสญัญา PPA โดยทัว่ไปเง่ือนไขบทปรับในสญัญา PPA ฉบบั
มาตรฐานของ กฟผ. จะระบบุทปรับไว้ว่า ในกรณีท่ีคู่สญัญาไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าตามกําหนดการ SCOD ได้ จะมีอตัรา
ค่าปรับตามเง่ือนไขในสญัญา PPA ประมาณ 4.00 บาท/กิโลวตัต์/วนั หรือคิดเป็นจํานวนค่าปรับประมาณ  2.16 ล้านบาท
ตอ่วนัซึง่กรณีดงักลา่วโดยสว่นใหญ่จะเกิดขึน้จากความลา่ช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

3) กรณีที่ IPP IP2 ไม่สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้  

3.1) กรณีท่ี IPP IP2 ไม่สามารถลงนามในสญัญา PPA ได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบติัตาม RFP ได้ 
บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาดําเนินการริบเงินคํา้ประกันการย่ืนข้อเสนอขายไฟฟ้า (Bid Security) จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (“สกพ.”)  มลูคา่ 270.00 ล้านบาท 

3.2) กรณีท่ี IPP IP2 ไม่สามารถลงนามในสญัญา PPA ได้ เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ไม่ได้รับความ
เหน็ชอบรายงาน EHIA จาก คณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (“คชก.”) 

ซึง่สง่ผลให้ไม่สามารถสรุปรายละเอียดกําหนดการ SCOD อนัเป็นเง่ือนไขสําคญัในสญัญา PPA ได้ ทัง้นี ้กรณีท่ี 
คณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (“คชก.”). มีมติไม่เห็นชอบในรายงาน 
EHIA มิได้ตดัสทิธิโครงการฯ ท่ีจะเสนอรายงาน EHIA ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ คชก. เพ่ือพิจารณาอีกครัง้แตอ่ยา่งใด  
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ในกรณีท่ี คณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (“คชก.”)ไม่ให้ความ
เห็นชอบในรายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 อาจจะทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า IPP 
IP2 ต่อได้ และ/หรือ ไม่สามารถปฏิบติัตาม RFP ได้ ซึ่งในกรณีนี ้ความเสียหายสงูสดุท่ีอาจเกิดขึน้ ได้แก่ การถูกยึด
หลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอขายไฟฟ้า (Bid Security) ซึง่เป็น Bank Guarantee จํานวน 270.00 ล้านบาท ท่ีบริษัทฯ วาง
ไว้ตอ่ สํานกังานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (“สกพ.”) 

4) การดาํเนินเก่ียวกับสัญญาจะซือ้จะขายที่ดนิกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาโครงการ IPP IP2 ได้ 

กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ต่อได้ IPP IP2 อาจจะพิจารณานําท่ีดินตามสญัญา
จะซือ้จะขายไปพฒันาโครงการอ่ืนๆ ได้ หรืออาจพิจารณาคืนท่ีดินให้กบั 304IP2 และรับเงินมดัจําคืนตามสญัญา 

ทัง้นี ้วนัท่ี 21 มกราคม 2557 และวนัท่ี 22 มกราคม 2557 ตามลําดบั 304IP2 และ I-Town (ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ 304IP2) ได้จดัทําหนงัสือยืนยนัการชําระคืนเงินมดัจํา มายงับริษัทฯ เพ่ือรับประกนัว่า 304IP2 และ I-Town นัน้ 
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอท่ีจะสามารถนําเงินมัดจําค่าท่ีดินมาคืนแก่ IPP IP2 ได้ โดยอาจมาจากการจําหน่ายท่ีดินท่ีมี
ศกัยภาพของบริษัทในกลุม่ I-Town และ/หรือการเรียกชําระหนีคื้นจากบริษัทในกลุ่ม I-Town และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
ประกอบกบั ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 I-Town ยงัได้นําหุ้นสามญัของ 304IP7 จํานวน 63,940,000.00 หุ้น มาจํานํา
เพ่ือเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมในกรณีท่ี 304IP2 ไมส่ามารถชําระคืนเงินมดัจําคา่ท่ีดินได้ด้วย 

4.5  ข้อมูลกรณีการเข้าทาํรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้อง ในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP7  
ในปี 2557 บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากดั (“IPP IP7” หรือ “ผู้จะซือ้”) ได้เข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน จํานวน 243 

ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา กบับริษัท 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 7 จํากดั (“304IP7” หรือ“ผู้จะขาย”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั         
ท่ีประกอบกิจการด้านพฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรมโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือนําท่ีดินดงักล่าวไปใช้เพ่ือพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP IP7 การเข้าทํารายการดังกล่าวถือเป็นการทํารายการระหว่างกัน โดยกําหนดราคาท่ีดินตามสญัญา                
จะซือ้จะขายไร่ละ 2.50 ล้านบาท รวมเป็น 608.68 ล้านบาท และIPP IP7 ได้ชําระเงินมดัจําค่าท่ีดินให้แก่ 304 IP7 แล้ว     
เป็นเงิน 587.30 ล้านบาท 

เหตผุลและความจําเป็นของการเข้าทํารายการดงักล่าว/เหตผุลท่ีเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน ทัง้ท่ีไม่มีความ
ชดัเจนเก่ียวกบัการประมลูโรงไฟฟ้า เน่ืองจาก จากประสบการณ์ของการท่ีบริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญากบั EGAT ในแบบ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ซึง่จะดําเนินการภายใต้บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากดั 
(“IPP IP2”)ซึ่งทาง IPP IP2 ได้ประสบปัญหาต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการจดัหาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า ซึง่ท่ีดินแปลงดงักลา่วจะต้องมีการจดัทํา EHIA ทําให้การดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 เกิดความลา่ช้า
ตามท่ีชีแ้จงไปแล้วในประเด็นความเส่ียงข้างต้น ดงันัน้เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ทางบริษัทฯ 
จึงได้ดําเนินการจดัหาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าประมลูโครงการ IPP ในอนาคต 
กรณีท่ีมีการเปิดประมลูโครงการ IPP แห่งใหม่ ทางบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการได้ทนัทีและไม่ประสบความลา่ช้าเช่นใน
โครงการ IPP IP2 

นอกจากนี ้ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัในโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 บริษัทฯ อาจพิจารณาย้ายสถานท่ีตัง้ของโครงการ
โรงไฟฟ้าIPP มายงัท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินของ IPP IP7 และให้ IPP IP7 เป็นผู้ ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าใน
ฐานะผู้ผลติไฟฟ้า (“Generator”) แทน IPP IP2 
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สาเหตท่ีุบริษัทฯ เลือกท่ีดินบริเวณท่ีได้เข้าทํารายการนัน้เน่ืองจากพืน้ท่ีมีจดุเด่นหลกั คือเหมาะแก่การใช้เป็นสถาน
ท่ีตัง้โครงการ ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีสงู ช่วยลดความเส่ียงการเกิดปัญหานํา้ท่วม นอกจากนี ้พืน้ท่ียงัอยู่ใกล้แนวสายส่งของ กฟผ. 
ทําให้สะดวกต่อการเดินสายเพ่ือจําหน่ายไฟในอนาคต บริษัทฯ จึงเลือกพืน้ท่ีบริเวณดังกล่าวเพ่ือจะใช้เป็นสถานท่ีตัง้
โครงการ และทําการจองท่ีดินกบั 304IP7 โดยการทําสญัญาจะซือ้จะขายระหว่างกนั  เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสในการใช้ท่ีดินท่ี
มีความเหมาะสมเช่นนี ้ทัง้นี ้IPP IP7 ได้ชําระเงินมดัจําค่าท่ีดินให้แก่ 304IP7 แล้วเป็นจํานวนทัง้สิน้ 587.30 ล้านบาท ซึ่ง
สาเหตท่ีุ IPP IP7 ชําระมดัจําดงักล่าวเป็นสดัสว่นค่อนข้างสงูเม่ือเทียบกบัมลูค่าท่ีดินตามสญัญา เน่ืองมาจากสญัญาจะ
ซือ้จะขายท่ีดินระบใุห้สิทธิแก่ IPP IP7 ในการปรับเปล่ียนปริมาณพืน้ท่ีของท่ีดินท่ีจะซือ้จะขายตามท่ีจะใช้ในการดําเนิน
โครงการจริงและจะได้รับเงินมัดจําสําหรับท่ีดินส่วนดังกล่าวคืน ซึ่งสิทธิตามสญัญาดังกล่าวถือเป็นเง่ือนไขพิเศษท่ีให้
ประโยชน์แก่ IPP IP7 ในฐานะผู้ ซือ้เพียงฝ่ายเดียว ดงันัน้ IPP IP7 จึงจําเป็นต้องชําระเงินมดัจําค่าท่ีดินจํานวนดงักล่าว
ให้แก่ 304IP7 เป็นการตอบแทนและชดเชยการเสียโอกาสในการขายท่ีดินดงักลา่วให้กบัผู้ ซือ้รายอ่ืน 

ในแง่ของผลประโยชน์บริษัทฯ ท่ีคาดว่าจะได้รับ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน IPP IP7 เป็นการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในอตัราส่วนท่ีสงู ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อความมัน่คงทางพลงังาน เพราะมีข้อจํากดัในแง่ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ แผนพฒันา
กําลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2015) จึงมีการปรับลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลง ในขณะเดียวกนัได้
เพิ่มสดัส่วนการใช้เชือ้เพลิงชนิดอ่ืนมากขึน้ เช่น ถ่านหิน  พลงังานหมนุเวียน เป็นต้น ทัง้นีก้ารพฒันาโครงการโดยใช้ถ่าน
หินเป็นเชือ้เพลิงจึงมีความสอดคล้องตามแผนพฒันากําลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ  นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย เพราะหากมองอีกด้าน ถ้าบริษัทฯ ไม่ลงทนุในโครงการนี ้ก็ไม่มีโอกาสสร้างผลประโยชน์
ทางธุรกิจท่ีจะสงูขึน้ในอนาคต 

ด้านความเหมาะสมของราคาท่ีเข้าทํารายการ กําหนดราคาท่ีดินท่ีจะซือ้จะขายในราคาไร่ละ 2.50 ล้านบาท ซึ่ง
ราคาดงักล่าวอ้างอิงมาจากราคาท่ีซือ้ขายกบัลกูค้าภายในสวนอตุสาหกรรม 304 และราคาซือ้ขายในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
เป็นราคาท่ียังไม่ใช่มูลค่าท่ีจะชําระกันเพ่ือส่งมอบทรัพย์สิน โดยตามเง่ือนไขในสญัญาจะซือ้จะขาย กําหนดให้มีการ
ประเมินราคาท่ีดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ทัง้นี ้
คู่สญัญามีการจดัทําบนัทึกแก้ไขสญัญาเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2558 มีกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมว่า หากท่ีดินตามการ
ประเมินมีราคาต่ํากว่าราคา ณ วนัทําสญัญา ให้นําราคาประเมินดงักลา่วมาใช้เป็นในการซือ้ขายท่ีดิน และหากท่ีตามการ
ประเมินมีราคาสงูกวา่ราคา ณ วนัทําสญัญา ให้ใช้ราคาท่ีดิน ณ วนัทําสญัญา(2.50 ล้านบาทต่อไร่) ในการซือ้ขาย สญัญา
ดงักลา่วมีผลในการจองท่ีดินตามปริมาณพืน้ท่ีท่ีกําหนด โดยยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและในระหว่างท่ียงัไม่มีการ
โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนัน้ IPP IP7 มีสิทธิท่ีจะขอปรับเปล่ียนปริมาณพืน้ท่ีของท่ีดินท่ีจะซือ้จะขายได้ในกรณีท่ี IPP IP7 
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถนําท่ีดินทัง้หมดหรือบางส่วนในไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ IPP IP7 มีสิทธิตาม
สญัญาในการยกเลกิการซือ้ขายท่ีดินทัง้หมดหรือบางสว่นได้ แต่ทัง้นีไ้ม่ตดัสิทธิ 304IP7 ท่ีสามารถจะเรียกค่าเสียโอกาสใน
การขายท่ีดินจากเงินมดัจําจํานวนไมเ่กิน 30.43 ล้านบาท โดยหกัจากเงินเงินมดัจําท่ีดินคา่ท่ีดินตามสญัญา 

ในเดือนมีนาคม 2559 IPP IP7 ได้จดัให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริษัท ซิมส์ พร็อพ
เพอร์ตี ้คอลซลัแทนท์ จํากดั) โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาท่ีดินได้ไร่ละ 0.40  ล้านบาท รวมเป็น 108.17 ล้าน
บาท อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินดงักล่าวยงัไม่ใช่ราคาท่ีใช้ในการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เน่ืองจากท่ีดินท่ีประเมินยงัไม่ได้
รับการจดัสรรตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาจะซือ้จะขาย 
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ทัง้นีก้ารพิจารณาซือ้ขายท่ีดินแปลงดงักลา่วของ IPP IP7 จะเกิดขึน้ภายใต้ 2 เง่ือนไขหลกัคือ 1) ผลจากการจดัทํา 
EHIA ว่าสามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้หรือไม่ และ 2) ทาง IPP IP7 สามารถชนะประมลูเข้าเป็นผู้ประกอบการ
โรงไฟฟ้าประเภท IPP กบั EGAT ได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบนัทาง EGAT ยงัไม่มีการประกาศต่อสาธารณะท่ีจะให้มีการจดั
ประมลูโรงไฟฟ้าประเภท IPP แหง่ใหมแ่ตอ่ย่างไรก็ตามสญัญาจะซือ้จะขายมีการระบใุห้ทาง IPP IP7 สามารถเรียกเงินมดั
จําคืนได้หากมีการยกเลิกสญัญาตามท่ีได้ชีแ้จงข้างต้นเน่ืองจากไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งไม่มีการกําหนดขอบเขตเวลา
สําหรับการเรียกคืนเงินมดัจํา จึงเป็นเง่ือนไขท่ีเอือ้ประโยชน์แก่ IPP IP7 เน่ืองจากบริษัทฯ จะสามารถจองท่ีดินได้ต่อไป
เร่ือยๆ เพ่ือรอการเปิดรับประมลูโครงการ IPPจากภาครัฐ โดยท่ีทาง 304IP7 ไม่สามารถนําท่ีดินบริเวณดงักล่าวนีไ้ปเสนอ
ขายให้แก่ลกูค้ารายอ่ืนได้ข้อตกลงดงักลา่วเป็นเง่ือนไขท่ีผู้จะขาย (304IP7) เสนอและได้เจรจากนัถึงท่ีสดุแล้ว และผู้จะซือ้ 
(IPP IP7) เห็นว่า มีความสมเหตสุมผลตามท่ีอธิบายดงักล่าว จึงตกลงรับเง่ือนไขและเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขาย ดงันัน้ 
การท่ี IPP IP7 จ่ายเงินมดัจําล่วงหน้าในสดัส่วนท่ีสงูเกือบเต็มมลูค่าตามสญัญาจะซือ้จะขาย แทนท่ีจะเป็นการซือ้ขาย
เสร็จเดด็ขาด ถือเป็นการให้เปรียบแก่ผู้จะซือ้ (IPP IP7) เพราะในกรณีของการซือ้ท่ีดินเสร็จเดด็ขาด หากไม่สามารถใช้ท่ีดิน
ได้ก็ต้องแบกรับภาระนัน้ไว้ เพราะ IPP IP7 ได้จ่ายเงินค่าท่ีดินไปโดยมิได้ใช้ประโยชน์ หรือ IPP IP7 อาจไม่สามารถขาย
ท่ีดินนัน้ตอ่ไปได้ในราคาอนัสมควร ซึง่แตกตา่งกบักรณีการจ่ายเงินมดัจําและจองท่ีดินไว้โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิภายใต้
สญัญาจะซือ้จะขาย เพราะ IPP IP7 สามารถบอกเลกิสญัญาได้แตฝ่่ายเดียวหากไมป่ระสงค์ท่ีจะซือ้ท่ีดินอีกตอ่ไป 

อยา่งไรก็ตาม แม้ปัจจบุนั IPP IP7 จะยงัไม่มีความคืบหน้าในการดําเนินงานอย่างมีนยัสําคญั แต่เม่ือเดือนมีนาคม 
2557 IPP IP7 ได้มีการวา่จ้าง บริษัท คอนซลัแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากดั เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และมี
แผนจะลงพืน้ท่ีเพ่ือศึกษาข้อมลูและจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชมุชน และผู้ มีส่วนได้เสียบริเวณรอบสถาน
ท่ีตัง้โครงการประมาณไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 เน่ืองจากโครงการพิจารณาถึงการจดักิจกรรมลกัษณะเดียวกนัของ IPP IP2 
ซึง่มีพืน้ท่ีไม่ห่างไกลกนัมากนกั จึงวางแผนงานโดยให้การจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ IPP IP2 
เสร็จสิน้เรียบร้อยก่อน จงึดําเนินการจดักิจกรรมการมีสว่นร่วมของประชาชนของโครงการ IPP IP7 เพ่ือป้องกนัความสบัสน
ของประชาชน 

ทัง้นี ้จากปัจจยัภายนอกดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ส่งผลให้ IPPIP7 จะยงัไม่เข้ารับโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินในสญัญาจะซือ้
จะขายจนกว่าจะทราบความเป็นไปได้อย่างชดัเจนในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า ทําให้กลุม่บริษัทฯ เผชิญความเส่ียงใน
การดําเนินโครงการ หาก 304IP7 ไม่สามารถปฏิบติัตามข้อตกลงในสญัญาในเร่ืองของการรับคืนท่ีดินและจ่ายเงินมดัจํา
ค่าท่ีดินในสว่นดงักลา่วคืนให้แก่ IPP IP7 ซึ่งจะทําให้ IPP IP7 เสียโอกาสเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุต่อ
การดําเนินโครงการ และเสียประโยชน์ในการนําเงินมดัจําท่ีอาจจะได้รับคืนไปก่อให้เกิดรายได้หรือมลูค่าเพิ่มแก่กลุม่บริษัท
ฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงดงักล่าวเบือ้งต้นก่อนการเข้าทํารายการแล้วเห็นว่า 304IP7เป็นผู้ ท่ี
ประกอบธุรกิจพฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรม และให้บริการพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องภายในสวนอตุสาหกรรมดงักลา่วมาเป็น
ระยะเวลานานรวมไปพืน้ท่ีดงักลา่วเหมาะสมท่ีจะนํามาพฒันาเป็นสถานท่ีตัง้โรงงานอตุสาหกรรม หรือโรงไฟฟ้า เน่ืองจาก
อยู่ในเขตพืน้ท่ีอุตสาหกรรม (สีม่วง) ตามประกาศของเขตผงัเมือง ทัง้นีปั้จจุบนั 304IP7 มีกําไรสทุธิระหว่างปี 2555 ถึง 
2557 เท่ากับ 253.34 ล้านบาท 424.61 ล้านบาท และ 369.96 ล้านบาท ตามลําดบัและปี 2557 มีกําไรสะสมแล้วท่ียัง
ไม่ได้จดัสรร เท่ากบั 797.60 ล้านบาท ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 1,500.00 ล้านบาท โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่มา
จากบริษัท I-Town 

ในการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายนัน้ 304IP7 มีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขก่อนการ
โอนกรรมสิทธิในสญัญา คือ (1) ดําเนินการจดัทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจนได้รับความเห็นชอบจาก
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ (2) ดําเนินการจัดการให้ท่ีดินได้รับอนุญาตจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายแล้วเสร็จ ถึงแม้ เม่ือ 
304IP7 ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว ทาง IPP IP7 ก็ยงัคงมีสิทธิคืนท่ีดินทัง้หมดหรือบางสว่นหากพิจารณาว่าไม่มี
ความพร้อมในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า กรณีท่ี IPP IP7 ไม่พิจารณาใช้สิทธิคืนท่ีดินทัง้หมดหรือบางสว่น IPP IP7 ก็จะ
รับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินจาก 304IP7 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญา 

ปัจจุบนั 304IP7 อยู่ระหว่างการจดัทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดสรรท่ีดิน ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จประมาณไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งหากภายหลงัจากท่ี 304IP7 จดัสรรท่ีดินแล้วเสร็จ IPP IP7 คาดว่าจะพิจารณา            
การรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2560 (กรณีท่ี IPP IP7 ไมใ่ช้สทิธิคืนท่ีดิน) 

  
4.6 ข้อมูลกรณีการเข้าทาํรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า NPP12 

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากดั (“NPP12” หรือ“ผู้จะซือ้”) ได้เข้าทํา
สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินจํานวน 38 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา กบับริษัท 304 พลัพ์ จํากดั(“304 พลัพ์” หรือ“ผู้จะขาย”) ซึ่ง
เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําท่ีดิน
ดงักล่าวไปใช้เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าร่วมกบัโครงการโรงผลิตเย่ือกระดาษท่ี 3 ของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ พลัพ์ มิลล์ 3 
จํากดั (“ApulpM3”)การเข้าทํารายการดงักล่าวถือเป็นการทํารายการระหว่างกนั โดยกําหนดราคาท่ีดินตามสญัญาจะซือ้
จะขายไร่ละ 2.50 ล้านบาท รวมเป็น 97.44 ล้านบาท และ NPP12 ได้ชําระเงินมดัจําค่าท่ีดินให้แก่ 304 พลัพ์ แล้ว เป็นเงิน 
92.57 ล้านบาท 

เหตุผลและความจําเป็นในการเข้าทํารายการดงักล่าว/เหตุผลท่ีเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน ทัง้ท่ีไม่มีความ
ชดัเจนเก่ียวกบัการประมลูโรงไฟฟ้า เน่ืองจากบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) (“AA”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
มีแผนจะดําเนินโครงการโรงผลิตเย่ือกระดาษท่ี 3 ภายใต้การกํากบัดแูลของApulpM3 (บริษัทย่อยของ AA) ทัง้นี ้ใน
กระบวนการผลติเย่ือกระดาษ จะเกิดเชือ้เพลิงชีวมวล (นํา้มนัยางดํา) (ซึง่ใช้เป็นเชือ้เพลิงสําหรับการผลิตไฟฟ้าในลกัษณะ
เดียวกบัโรงไฟฟ้า 6 และ 11 ของกลุ่มบริษัทฯ แต่ทัง้นีจ้ากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) 
ร่วมกบัโรงเย่ือกระดาษท่ี 3 เบือ้งต้นพบว่า พืน้ท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าจะต้องมีพืน้ท่ีติดกนักบัพืน้ท่ีของโรงเย่ือ จึงได้ข้อสรุป
สําหรับพืน้ท่ีตัง้โครงการของการทํารายการวา่มีความเหมาะสมสําหรับการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าร่วมกนัของโรงเย่ือและ
โรงกระดาษและบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก AA เพ่ือร่วมดําเนินโครงการโรงเย่ือและโรงไฟฟ้าควบคู่กนั เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถเตรียมสํารองท่ีดินไว้ตามวตัถปุระสงค์ บริษัทฯ จงึได้เข้าทํารายการดงักลา่ว  

ในแง่ของผลประโยชน์บริษัทฯ ท่ีคาดว่าจะได้รับ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสท่ีจะขยายกําลงัการผลิตไฟฟ้าจากการทํา
โครงการโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิชีวมวล (นํา้มนัยางดํา) ขนาดกําลงัการผลติ 98 เมกะวตัต์ (Full Condensing) ประกอบกบักลุม่
บริษัทฯ มีประสบการณ์ในด้านการทําโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิชีวมวล (นํา้มนัยางดํา) ดงันัน้ หากทําโรงไฟฟ้าแล้ว ก็สามารถขาย
ไฟฟ้าให้แก่โรงเย่ือและโรงงานกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ AA และลกูค้าในเขตสวนอตุสาหกรรม 304 ได้ NPP12 จึงต้อง
จดัซือ้ท่ีดินท่ีมีอณาเขตติดกนักบัพืน้ท่ีของโรงเย่ือ และท่ีดินดงักล่าวอยู่ในเขตพืน้ท่ีอตุสาหกรรม (สีม่วง) ตามประกาศของ
เขตผงัเมืองรวมจงัหวดัปราจีนบุรีสามารถสร้างโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงชีวมวลได้และท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายได้รับการ
จดัสรรท่ีดินแล้ว 

ด้านความเหมาะสมของราคาท่ีเข้าทํารายการ ราคาท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีไร่ละ 2.50 ล้านบาท เป็นราคา
อ้างอิงตามรายงานการประเมินท่ีดินของผู้ประเมินราคาอสิระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ซึง่ได้มีการประเมินก่อนการทํา
สญัญาจะซือ้จะขายโดยราคาดงักลา่วยงัไม่ใช่ราคาท่ีดินท่ีจะใช้ในการโอนกรรมสิทธิตามสญัญาจะซือ้จะขายทัง้นี ้NPP12
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มีสิทธิท่ีจะขอปรับเปล่ียนปริมาณพืน้ท่ีของท่ีดินท่ีจะซือ้จะขายได้เสมอตามท่ีจะใช้ดําเนินโครงการจริงและจะได้รับเงินมดั
จําสําหรับท่ีดิน สว่นท่ีจะไม่จองไว้ต่อไปนัน้เต็มจํานวนซึง่การจองท่ีดินไว้นี ้ทําให้ผู้จะขายท่ีดินเสียโอกาสในการขายท่ีดินท่ี
กําหนดไว้ให้แก่ผู้สนใจรายอ่ืน และแม้จะได้รับเงินมดัจําไปก็อาจต้องชําระคืนให้แก่ผู้จะซือ้  ทัง้ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการ
จองท่ีดินสว่นใดสว่นหนึง่ดงักลา่วมาแล้ว หรือแม้กระทัง่ในกรณีท่ีมีการเลิกสญัญาทัง้ฉบบั ซึง่ผู้จะซือ้ท่ีดินเป็นผู้ มีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้จะขายท่ีดินไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญา และไม่มีสิทธิยึดเงินมดัจําไว้ไม่ว่าจํานวนใดๆ อีก
ทัง้ เง่ือนไขในสญัญากําหนดให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะมี
การโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน เพ่ือนําราคาประเมินดงักลา่วมาใช้เป็นราคาสดุท้ายในการเข้าซือ้ขายท่ีดิน 

ข้อตกลงดงักลา่วเป็นเง่ือนไขท่ีผู้จะขาย (304 พลัพ์) เสนอและได้เจรจากนัถึงท่ีสดุแล้ว และผู้จะซือ้ (NPP12) เห็น
ว่า มีความสมเหตสุมผลตามท่ีอธิบายดงักล่าว จึงตกลงรับเง่ือนไขและเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขาย ดงันัน้ การท่ี NPP12 
จ่ายเงินมดัจําล่วงหน้าในสดัส่วนท่ีสงูเกือบเต็มมลูค่าตามสญัญาจะซือ้จะขาย แทนท่ีจะเป็นการซือ้ขายเสร็จเด็ดขาด ถือ
เป็นการให้เปรียบแก่ผู้จะซือ้ (NPP12) เพราะในกรณีของการซือ้ท่ีดินเสร็จเด็ดขาด หากไม่สามารถใช้ท่ีดินได้ก็ต้องแบก
รับภาระนัน้ไว้ เพราะ NPP12 ได้จ่ายเงินค่าท่ีดินไปโดยมิได้ใช้ประโยชน์ หรือ NPP12 อาจไม่สามารถขายท่ีดินนัน้ต่อไปได้
ในราคาอนัสมควร ซึง่แตกตา่งกบักรณีการจ่ายเงินมดัจําและจองท่ีดินไว้โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิภายใต้สญัญาจะซือ้จะ
ขาย เพราะ NPP12 สามารถบอกเลกิสญัญาได้แตฝ่่ายเดียวหากไมป่ระสงค์ท่ีจะซือ้ท่ีดินอีกตอ่ไป 

ในสว่นการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 NPP12 ได้จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสญัญาจาก 304 พลัพ์ โดยก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิดงักล่าว NPP12 ได้จดัให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท่ี
ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอลซลัแทนท์ จํากดั) ตามเง่ือนไขสญัญา โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ได้ประเมินราคาท่ีดินไร่ละ 2.50 ล้านบาท ซึง่เป็นราคาท่ีเท่ากบัราคาท่ีดิน ณ วนัทําสญัญา รวมราคาท่ีดินเป็น 97.41 ล้าน
บาท (ราคาท่ีดินรวมในวนัโอนกรรมสิทธ์ิต่ํากว่าราคาท่ีดินรวมท่ีกําหนดในสญัญา 97.44 ล้านบาท เน่ืองจากจํานวนท่ีดิน
ลดลงจากจํานวนท่ีกําหนดในสญัญาเลก็น้อยหลงัมีการรังวดัท่ีดิน) 

ด้านความคืบหน้าโครงการ NPP12 ได้รับอนมุติัการสง่เสริมการลงทนุจากสํานกังานสง่เสริมการลงทนุ เม่ือวนัท่ี 24 
ตลุาคม 2556 และรับบตัรสง่เสริมเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 ในสว่นใบอนญุาตอ่ืนๆ ปัจจบุนัอยู่ระหว่างดําเนินการจดัให้มี
ใบอนุญาตต่างๆให้ครบถ้วนก่อนเร่ิมประกอบกิจการ และอยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรมเบือ้งต้นและวางผัง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า (Basic Engineering and Lay Out) สําหรับการติดตัง้อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรหลกั อาทิ ส่วนหน่วย
ระเหยหม้อไอนํา้ กงัหนัไอนํา้ และโรงผลิตนํา้ยาต้มเย่ือ เป็นต้นนอกจากนี ้ไฟฟ้าท่ีจะผลิตได้จาก NPP12 จดัเป็นไฟฟ้าชีว
มวล ซึง่อยูใ่นนโยบายสง่เสริมของภาครัฐ บริษัทฯ ยงัเฝ้าติดตามความคืบหน้าเก่ียวกบัการออกระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าชีว
มวลของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย ซึง่ถ้าหากมีนโยบายรับซือ้ไฟฟ้าชีวมวลออกมาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม บริษัทฯ ก็สามารถ
ปรับแผนกําหนดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกบันโยบายนีไ้ด้ อาจช่วยให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากอตัราค่าไฟฟ้า
ชีวมวลซึง่สงูกวา่อตัราคา่ไฟฟ้าปกติด้วย 

 
4.7 ข้อมูลกรณีการเข้าทาํรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้อง ในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า CHP5 

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั (“CHP5” หรือ“ผู้จะซือ้”) ได้เข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน
จํานวน 127 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา กบั บริษัท 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 7 จํากดั (“304IP7” หรือ“ผู้จะขาย”) ซึง่เป็นบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนัท่ีประกอบธุรกิจด้านการพฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรมโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือนําไปใช้ในการพฒันาและ
ศกึษาความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ และจําหน่ายไอ
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นํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมการเข้าทํารายการดงักลา่วถือเป็นการทํารายการระหว่างกนั โดยกําหนดราคาท่ีดินตามสญัญาจะ
ซือ้จะขายไร่ละ 2.50 ล้านบาท รวมเป็น 319.79 ล้านบาทและ CHP5 ได้ชําระเงินมดัจําค่าท่ีดินให้แก่ 304IP7แล้ว เป็นเงิน
310.19 ล้านบาท 

เหตผุลและความจําเป็นในการเข้าทํารายการดงักลา่ว เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้ทําการศกึษาแล้วพบวา่ ท่ีดินบริเวณ
สวนอตุสาหกรรม 304IP7 มีความเหมาะสมในการพฒันาเพ่ือทําโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากมีแนวทอ่ก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 4 ของ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) (“ปตท.”) ผา่นพืน้ท่ี และอยูใ่นเขตพืน้ท่ีอตุสาหกรรม (สีมว่ง) ตาม
ประกาศของเขตผงัเมืองรวมจงัหวดัปราจีนบรีุสามารถสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติได้ บริษัทฯ จงึได้จดทะเบียนจดัตัง้ 
CHP5 เพ่ือดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า และขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตอตุสาหกรรม และรองรับโอกาสท่ีจะเสนอขาย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ ตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development Plan) บริษัทฯ จงึให้ CHP5 เข้าทํา
สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินกบั 304IP7 

ในแง่ของผลประโยชน์บริษัทฯ ท่ีคาดวา่จะได้รับคือการสร้างโอกาสในการลงทนุขยายกําลงัการผลิตไฟฟ้าของ
กลุม่บริษัทฯ ตามภาพรวมความต้องการใช้ไฟฟ้าทัง้ในเขตอตุสาหกรรมและภาครัฐ และเพ่ือให้ได้จองสทิธิบนพืน้ท่ีดินซึง่มี
ศกัยภาพ ใกล้แนวทอ่ก๊าซธรรมชาติ ซึง่มีโอกาสในการพฒันาโครงการให้คุ้มค่าได้ย่ิงขึน้ นอกจากนีเ้ง่ือนท่ีท่ีได้รับจากการ
เข้าทํารายการ ยงัเอือ้ประโยชน์ โดยสร้างความยืดหยุน่ในการพฒันาโครงการ ทัง้สทิธิในการคืนมดัจําหากสามารถพฒันา
โครงการได้ตามวตัถปุระสงค์และสทิธิ การเปล่ียนแปลงปริมาณพืน้ท่ี ซึง่จะกลา่วถดัไป 

ทัง้นี ้ กลุม่บริษัทฯ เข้าซือ้ท่ีดินเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในการดําเนินการธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติรวมถงึจําหน่ายไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม จํานวน 3 แปลง ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีแนวทอ่
ก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4 ของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) พาดผ่าน การซือ้ท่ีดินทัง้ 3 แปลงดงักลา่ว เป็นการจองพืน้ท่ีเพ่ือ
ทําโครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติไว้ก่อน เพ่ือไมใ่ห้ผู้ขายท่ีดินไปเสนอขายท่ีดินให้กบับคุคลอ่ืน โดยกลุม่บริษัทฯ 
มีแนวทางวา่จะทําการศกึษาเพ่ือนํามาใช้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าก่อนจํานวน 1 โครงการจากการศกึษาในช่วงเร่ิมแรก 
บริษัทฯ ได้ศกึษาแผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3) มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดบัมหาภาคมากขึน้ ดงันัน้ สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) มีแผนท่ีจะทําการ
เปิดรับข้อเสนอย่ืนขายไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม (Cogen) จํานวน 1,350 เมกะวตัต์ ในปี 2557-2560 ทัง้นี ้บริษัทฯ 
จงึได้ดําเนินการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยท่ีดินท่ีเข้าซือ้
เพ่ือจะนํามาใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินัน้ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและความเหมาะสมเน่ืองจากใกล้กบั
แนวทอ่ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิเป็นระบบการผลติท่ีมี
ประสทิธิภาพสงูและสามารถใช้พลงังานได้อยา่งคุ้มคา่ 

ด้านความเหมาะสมของราคาท่ีเข้าทํารายการ ซึง่เป็นราคาท่ีดินท่ีจะซือ้จะขายในราคาไร่ละ 2.50 ล้านบาท ซึง่
ราคาดงักลา่วอ้างอิงมาจากราคาท่ีซือ้ขายกบัลกูค้าภายในสวนอตุสาหกรรม 304 และราคาซือ้ขายในบริเวณใกล้เคียง ซึง่
เป็นราคาท่ียงัไม่ใช่มลูคา่ท่ีจะชําระกนัเพ่ือสง่มอบทรัพย์สนิ โดยตามเง่ือนไขในสญัญาจะซือ้จะขาย กําหนดให้มีการ
ประเมินราคาท่ีดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะมีการโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน ทัง้นี ้
คูส่ญัญามีการจดัทําบนัทกึแก้ไขสญัญาเพิ่มเติมในเดือนธนัวาคม 2558 มีกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมวา่หากท่ีดินตามการ
ประเมินมีราคาต่ํากวา่ราคา ณ วนัทําสญัญา ให้นําราคาประเมินดงักลา่วมาใช้เป็นในการซือ้ขายท่ีดิน และหากท่ีดินตาม
การประเมินมีราคาสงูกวา่ราคา ณ วนัทําสญัญา ให้ใช้ราคาท่ีดิน ณ วนัทําสญัญา (2.5 ล้านบาทตอ่ไร่) ในการซือ้ขาย
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

สญัญาดงักลา่วมีผลในการจองท่ีดินตามปริมาณพืน้ท่ีท่ีกําหนด โดยยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและในระหวา่งท่ียงั
ไมมี่การโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินนัน้ CHP5 มีสทิธิท่ีจะขอปรับเปล่ียนปริมาณพืน้ท่ีของท่ีดินท่ีจะซือ้จะขายได้ในกรณีท่ี CHP5
พิจารณาแล้วเหน็วา่ไมส่ามารถนําท่ีดินทัง้หมดหรือบางสว่นในไปใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ CHP5มีสทิธิตามสญัญา
ในการยกเลกิการซือ้ขายท่ีดินทัง้หมดหรือบางสว่นได้ 

ข้อตกลงดงักลา่วเป็นเง่ือนไขท่ีผู้จะขาย (304IP7) เสนอและได้เจรจากนัถึงท่ีสดุแล้ว และผู้จะซือ้ (CHP5) เห็นว่า
มีความสมเหตสุมผลตามท่ีอธิบายดงักลา่ว จงึตกลงรับเง่ือนไขและเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขาย ดงันัน้ การท่ี CHP5 จ่ายเงิน
มดัจําลว่งหน้าในสดัสว่นท่ีสงูเกือบเตม็มลูคา่ตามสญัญาจะซือ้จะขาย แทนท่ีจะเป็นการซือ้ขายเสร็จเดด็ขาด ถือเป็นการให้
เปรียบแก่ผู้จะซือ้ (CHP5) เพราะในกรณีของการซือ้ท่ีดินเสร็จเด็ดขาด หากไม่สามารถใช้ท่ีดินได้ก็ต้องแบกรับภาระนัน้ไว้ 
เพราะ CHP5 ได้จ่ายเงินค่าท่ีดินไปโดยมิได้ใช้ประโยชน์ หรือ CHP5 อาจไม่สามารถขายท่ีดินนัน้ต่อไปได้ในราคาอนั
สมควร ซึง่แตกตา่งกบักรณีการจ่ายเงินมดัจําและจองท่ีดินไว้โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิภายใต้สญัญาจะซือ้จะขาย เพราะ 
CHP5 สามารถบอกเลกิสญัญาได้แตฝ่่ายเดียวหากไมป่ระสงค์ท่ีจะซือ้ท่ีดินอีกตอ่ไป 

ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเกิดการสิน้สุดของสัญญาจะซือ้จะขายและนําไปสู่การคืนเงินมัดจําล่วงหน้าดังกล่าวจึงอาจ
พิจารณาเป็นความเส่ียงต่อ CHP5 ในการเรียกขอเงินมดัจําคืน ทัง้นีห้ากพิจารณาถึงความสามารถของ 304IP7 ในการ
ชําระคืนเงินมดัจําล่วงหน้าดงักล่าวผลการดําเนินงานท่ียงัมีกําไรสทุธิของ 304IP7 ระหว่างปี 2555 ถึง ปี 2557 ซึ่งเท่ากบั 
253.34 ล้านบาท 424.61 ล้านบาท และ 369.96 ล้านบาท ตามลําดับและปี 2557 มีกําไรสะสมแล้วท่ียังไม่ได้จัดสรร 
เท่ากับ 797.60 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 1,500.00 ล้านบาทโดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่มาจากบริษัท I-
Townอยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้พิจารณาต่อไปว่า หากเกิดกรณีดงักลา่วและ 304IP7 ไม่มีกระแสเงินสดมาชําระคืนเงินจ่าย
คา่ท่ีดินลว่งหน้าได้ 304IP7 ก็อาจนําท่ีดินดงักลา่วไปขายให้แก่บคุคลอ่ืนแล้วนําเงินรับชําระค่าท่ีดินมาจ่ายคืนให้แก่ CHP5 
ต่อไปได้ นอกจากนี ้เงินมดัจําลว่งหน้าจํานวนดงักลา่ว เป็นเงินท่ีCHP5 ได้มาจากการเพิ่มทนุโดยบริษัทฯ ซึ่งมีต้นทนุทาง
การเงิน กรณีเช่นนี ้อาจพิจารณาได้ว่า การทํารายการจะซือ้จะขายท่ีดินดงักล่าวอาจทําให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนจากการนําเงินไปลงทนุทางอ่ืน และยงัเป็นการสร้างภาระคา่ดอกเบีย้ให้แก่บริษัทฯ ด้านความคืบหน้าโครงการ
เน่ืองจากในปี 2556 มีการทบทวนการจดัทําแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวฉบบัใหม่ (PDP2013) ให้
มีการปรับลดสดัสว่นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงให้เหลือร้อยละ 45.00 จากเดิมร้อยละ 68.00 บริษัทฯ จึงได้ชะลอ
โครงการเพ่ือรอประกาศการรับซือ้ไฟฟ้าในอนาคต 

แม้ปัจจบุนั CHP5 ยงัไม่มีความคืบหน้าในการดําเนินงานอย่างมีนยัสําคญัแต่เม่ือเดือนมีนาคม 2557 CHP5 ได้
ว่าจ้างบริษัท เอ็น ไว เวิร์ค จํากดั เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว และมีแผนจะลงพืน้ท่ีเพ่ือศกึษาข้อมลูและ
จดักิจกรรมการมีสว่นร่วมของประชาชน ชมุชน และผู้ มีสว่นได้เสียบริเวณรอบสถานท่ีตัง้ของโครงการประมาณไตรมาสท่ี 2 
ปี 2559 

ในสว่นการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายในเดือนมีนาคม 2559 CHP5 ได้จดัให้มีผู้ประเมินราคา
อิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอลซลัแทนท์ จํากดั) ตามเง่ือนไขสญัญา โดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระได้ประเมินราคาท่ีดินได้ไร่ละไม่ต่ํากว่า 2.50 ล้านบาท(ประเมินได้ 2.50 ล้านบาท จํานวนประมาณ 94 ไร่ และ 
2.60 ล้านบาท จํานวนประมาณ 32 ไร่) อย่างไรก็ตาม CHP5 ก็ยงัคงมีสิทธิคืนท่ีดินทัง้หมดหรือบางส่วนหากพิจารณาว่า
ไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า กรณีท่ี CHP5 ไม่พิจารณาใช้สิทธิคืนท่ีดินทัง้หมดหรือบางสว่น CHP5 ก็
จะรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินจาก 304IP7 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญา แต่เน่ืองจากCHP5 พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีดิน
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ดงักลา่วได้รับการจดัสรรและมีความพร้อมสําหรับการดําเนินโครงการ ดงันัน้ CHP5 จึงมีแผนจะดําเนินการชําระค่าท่ีดิน
สว่นท่ีเหลือและรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงักลา่วภายในไตรมาส 2 ของปี 2559 

4.8 ข้อมูลกรณีการเข้าทาํรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้อง ในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า CHP1 

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ซีเอชพี 1จํากดั (“CHP1” หรือ“ผู้จะซือ้”) ได้เข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน 
จํานวน 55 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา กบับริษัทไฟฟ้าชีวมวล จํากดั (“BECO”หรือ “ผู้จะขาย”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ี
ประกอบธุรกิจด้านการพฒันาท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือนําไปใช้ในการพฒันาและศึกษาความ
เป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ และจําหน่ายไอนํา้เพ่ือการ
อตุสาหกรรมการเข้าทํารายการดงักล่าวถือเป็นการทํารายการระหว่างกนั โดยกําหนดราคาท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขาย
ไร่ละ 1.70 ล้านบาท รวมเป็น 94.00 ล้านบาท และ CHP1 ได้ชําระเงินค่าท่ีดินครบถ้วน และรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักลา่วแล้ว ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

เหตผุลในการเข้าทํารายการดงักลา่ว/เหตผุลท่ีเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน ทัง้ท่ีไม่มีความชดัเจนเก่ียวกบัการ
ประมูลโรงไฟฟ้า เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้ทําการศึกษาแล้วพบว่า ท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายมีความเหมาะสมในการ
พฒันาเพ่ือทําโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากมีแนวท่อก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4 ของ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
(“ปตท.”) ผ่านพืน้ท่ี และอยู่ในเขตพืน้ท่ีประเภทท่ีดินชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามประกาศของเขตผงัเมืองรวม
จงัหวดัปราจีนบรีุ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2558 สามารถสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติได้ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจดัตัง้ CHP1 ขึน้ 
เพ่ือดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตอตุสาหกรรม และ/หรือ รองรับโอกาสท่ีจะเสนอขายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ ตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development Plan) บริษัทฯ จึงให้CHP1เข้าทําสญัญา
จะซือ้จะขายท่ีดินกบั BECO 

ด้านความเหมาะสมของราคาท่ีเข้าทํารายการ  ราคาท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีไร่ละ1.70 ล้านบาท เป็น
ราคาอ้างอิงตามราคาประเมินท่ีดินโดยกรมธนารักษ์ในช่วงเวลาดงักลา่วซึง่ตามสญัญาไม่มีกําหนดเง่ือนไขในการประเมิน
ราคาท่ีดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และให้ใช้เป็นราคาท่ีดินท่ีจะใช้ในการโอนกรรมสทิธ์ิ 

เหตผุลท่ีสญัญาจะซือ้จะขายไม่ได้กําหนดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระฯเน่ืองจากเห็นว่าท่ีดินตามสญัญาดงักล่าว
เป็นท่ีดินท่ีได้รับการจดัสรรแล้ว และ CHP1ก็ได้กําหนดพืน้ท่ีในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าไว้ชดัเจนแล้วเช่นกนัCHP1 จึง
มีเจตนาท่ีจะเข้าทําสญัญาเพ่ือซือ้และรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินในเวลาท่ีใกล้เคียงกนั การกําหนดราคาท่ีดินโดยอ้างอิงตาม
ราคาประเมินท่ีดินโดยกรมธนารักษ์ในช่วงเวลาดงักล่าว นัน้ก็ถือเป็นแนวทางการซือ้ขายท่ีดินโดยทัว่ไปแนวทางหนึ่ง ซึ่ง
สว่นใหญ่จะเป็นการได้เปรียบของผู้ ซือ้  

ทัง้นี ้ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จดัให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริษัท ซิมส์ 
พร็อพเพอร์ตี ้คอลซลัแทนท์ จํากดั)โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาท่ีดินไร่ละ 2.60 ล้านบาท ซึง่สงูกว่าราคาท่ีดิน     
ท่ีโอนกรรมสทิธ์ิแล้ว (1.70 ล้านบาท) เม่ือพิจารณาจากราคาประเมินฯ เปรียบเทียบกบัราคาท่ีดินตามสญัญา จะเห็นได้ว่า
การกําหนดราคาท่ีดินตามสญัญาจะซือ้ขายดงักลา่วมีความเหมาะสม 

ด้านความคืบหน้าโครงการจากการศึกษาในช่วงเร่ิมแรก บริษัทฯ ได้ศึกษาแผนพฒันากําลงัการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3) มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดบัมหาภาคมากขึน้ ดงันัน้ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) มีแผนท่ีจะทําการเปิดรับข้อเสนอย่ืนขายไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม 
(Cogen) จํานวน 1,350.00 เมกะวตัต์ ในปี 2557-2560 ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ
ในโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยท่ีดินท่ีเข้าซือ้เพ่ือจะนํามาใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซ
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ธรรมชาตินัน้ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและความเหมาะสมเน่ืองจากใกล้กบัแนวท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง เป็นระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสงูและสามารถใช้พลงังานได้
อยา่งคุ้มคา่ 

แต่ต่อมาในปี 2556 มีการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวฉบับใหม ่
(PDP2013) ให้มีการปรับลดสดัสว่นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงให้เหลือร้อยละ 45.00 จากเดิมร้อยละ 68.00 บริษัท
ฯ จงึได้ชะลอโครงการเพ่ือรอประกาศการรับซือ้ไฟฟ้าในอนาคต 

อย่างไรก็ตามเม่ือเดือนมีนาคม 2557 CHP1 ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็น ไว เวิร์ค จํากดั เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และมีการลงพืน้ท่ีเพ่ือศึกษาข้อมูลและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ มีส่วนได้เสีย
บริเวณรอบสถานท่ีตัง้ของโครงการ โดยมีแผนการย่ืนรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ส่งสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) ภายในไตรมาส 2 ปี 2559 

 

4.9 ความเส่ียงในการเข้าทาํรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้อง ในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า CHP3 

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ซีเอชพี 3จํากดั (“CHP3” หรือ“ผู้จะซือ้”) ได้เข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน
จํานวน 105 ไร่ กบับริษัท 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 2 จํากดั (“304IP2” หรือ“ผู้จะขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดย ท่ี
ประกอบธุรกิจด้านการพฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรมโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือนําไปใช้ในการพฒันาและศกึษาความเป็นไปได้
ในการดําเนินธุรกิจและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ และจําหน่ายไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม
การเข้าทํารายการถือเป็นการทํารายการระหว่างกนั โดยกําหนดราคาท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายไร่ละ 2.00 ล้านบาท รวม
เป็น 210.00 ล้านบาท และ CHP3 ได้ชําระเงินค่าท่ีดินครบถ้วน และรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล่าวแล้ว ในวันท่ี 24 
กมุภาพนัธ์ 2557 

เหตผุลในการเข้าทํารายการดงักล่าว เหตผุลท่ีเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน ทัง้ท่ีไม่มีความชดัเจนเก่ียวกบัการ
ประมลูโรงไฟฟ้าเน่ืองจาก บริษัทฯ ได้ทําการศกึษาแล้วพบว่า ท่ีดินบริเวณสวนอตุสาหกรรม 304IP2 มีความเหมาะสมในการ
พฒันาเพ่ือทําโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากมีแนวท่อก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4 ของ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
(“ปตท.”) ผา่นพืน้ท่ี และอยูใ่นเขตพืน้ท่ีอตุสาหกรรม (สีม่วง) ตามประกาศของเขตผงัเมืองรวมจงัหวดัปราจีนบรีุ สามารถสร้าง
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติได้ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจดัตัง้ CHP3 เพ่ือดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า
ในเขตอุตสาหกรรม และ/หรือรองรับโอกาสท่ีจะเสนอขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า 
(Power Development Plan) บริษัทฯ จงึให้ CHP3 เข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินกบั 304IP2 ทัง้นี ้ราคาท่ีดินตามสญัญาจะ
ซือ้จะขายท่ีไร่ละ 2.00 ล้านบาท เป็นราคาท่ีเท่ากบัการประเมินจากกรมธนารักษ์ณ ช่วงเวลาท่ี CHP3 เข้าทําสญัญาจะซือ้จะ
ขายท่ีดินดงักล่าวทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ เข้าซือ้ท่ีดินเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติรวมถึงจําหน่ายไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม จํานวน 3 แปลง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีแนวท่อก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 4 ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พาดผ่าน การซือ้ท่ีดินทัง้ 3 แปลงดังกล่าว เป็นการจองพืน้ท่ีเพ่ือทํา
โครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติไว้ก่อน เพ่ือไม่ให้ผู้ขายท่ีดินไปเสนอขายท่ีดินให้กับบุคคลอ่ืน โดยกลุ่มบริษัทฯ มี
แนวทางวา่จะทําการศกึษาเพ่ือนํามาใช้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าก่อนจํานวน 1 โครงการ 

ด้านความเหมาะสมของราคาท่ีเข้าทํารายการ  ราคาท่ีดินตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีไร่ละ 2.00 ล้านบาท เป็นราคา
อ้างอิงตามราคาประเมินท่ีดินโดยกรมธนารักษ์ในช่วงเวลาดงักล่าว ซึ่งตามสญัญาไม่มีกําหนดเง่ือนไขในการประเมินราคา
ท่ีดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และให้ใช้เป็นราคาท่ีดินท่ีจะใช้ในการโอนกรรมสทิธ์ิ  
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

เหตผุลท่ีตามสญัญาจะซือ้จะขายไม่ได้กําหนดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระฯเน่ืองจากเห็นว่าท่ีดินตามสญัญาดงักลา่ว 
เป็นท่ีดินท่ีได้รับการจดัสรรแล้ว และ CHP3 ก็ได้กําหนดพืน้ท่ีในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าไว้ชดัเจนแล้ว CHP3 จึงมีเจตนา
ท่ีจะเข้าทําสญัญาเพ่ือซือ้และรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินในเวลาท่ีใกล้เคียงกัน การกําหนดราคาท่ีดินโดยอ้างอิงตามราคา
ประเมินท่ีดินโดยกรมธนารักษ์ในช่วงเวลาดงักลา่ว นัน้ก็ถือเป็นแนวทางการซือ้ขายท่ีดินโดยทัว่ไปแนวทางหนึ่ง ซึง่สว่นใหญ่จะ
เป็นการได้เปรียบของผู้ ซือ้ 

ทัง้นี ้ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริษัท ซิมส์ 
พร็อพเพอร์ตี ้คอลซลัแทนท์ จํากดั) โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาท่ีดินไร่ละ 2.20 ล้านบาท ซึง่สงูกว่าราคาท่ีดิน   ท่ี
โอนกรรมสิทธ์ิแล้ว (2.00 ล้านบาท) เม่ือพิจารณาจากราคาประเมินฯ เปรียบเทียบกบัราคาท่ีดินตามสญัญา จะเห็นได้ว่าการ
กําหนดเง่ือนไขดงักลา่วมีความเหมาะสม 

ด้านความคืบหน้าโครงการ จากการศึกษาในช่วงเร่ิมแรก บริษัทฯ ได้ศึกษาแผนพัฒนากําลงัการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3) มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดบัมหาภาคมากขึน้ ดงันัน้ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีแผนท่ีจะทําการเปิดรับข้อเสนอย่ืนขายไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม 
(Cogen) จํานวน 1,350.00 เมกะวตัต์ ในปี 2557-2560 ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุใน
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยท่ีดินท่ีเข้าซือ้เพ่ือจะนํามาใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
นัน้ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและความเหมาะสมเน่ืองจากใกล้กบัแนวท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ เป็นระบบการผลติท่ีมีประสทิธิภาพสงูและสามารถใช้พลงังานได้อย่างคุ้มค่าแต่ต่อมา 
(ปี 2556) มีการทบทวนการจดัทําแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวฉบบัใหม่ (PDP2013) ให้มีการปรับลด
สดัส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงให้เหลือร้อยละ 45.00 จากเดิมร้อยละ 68.00 บริษัทฯ จึงได้ชะลอโครงการเพ่ือรอ
ประกาศการรับซือ้ไฟฟ้าในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม แม้ปัจจบุนั CHP3 ยงัไมมี่ความคืบหน้าในการดําเนินงานอย่างมีนยัสําคญัแต่เม่ือเดือนมีนาคม 2557 
CHP3 ได้วา่จ้างบริษัท เอน็ ไว เวิร์ค จํากดั เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาทางด้านสิง่แวดล้อมแล้ว และมีแผนจะลงพืน้ท่ีเพ่ือศกึษาข้อมลู
และจดักิจกรรมการมีสว่นร่วมของประชาชน ชมุชน และผู้ มีสว่นได้เสียบริเวณรอบสถานท่ีตัง้ของโครงการประมาณไตรมาสท่ี  
3 ปี 2559 

 
5 ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสทิธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

5.1 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ -64.49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (“AA”) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25.51 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้
นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทัง้อ้อมผ่านบริษัททัง้สองดงักลา่วโดยสดุท้ายคิดเป็นสดัสว่นรวมทัง้สิน้
ร้อยละ 83.65 ของทุนท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทําให้เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวซึ่งสามารถใช้สิทธิคดัค้าน
หรือไมอ่นมุติัการลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และระดบัการอนมุติัในการเข้าทํารายการต่างๆ สําหรับการดําเนิน
ธุรกิจไว้อย่างชดัเจน และบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งทําหน้าท่ีตรวจสอบและดแูลให้ระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทฯ รวมถงึการดําเนินการตามมติผู้ ถือหุ้นตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและเป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทฯ 
กําหนดไว้โดยมุง่เน้นถงึความสําเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาวเป็นสําคญั   
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5.2 ความเส่ียงจากการคาํนวณอัตราส่วนทางการเงนิ 
ในการดํารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio) ท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้ โดยกําหนดให้

หนีส้ินในสูตรการคํานวณไม่นับรวมถึง (1) หนีด้้อยสิทธิ และ (2) หุ้นกู้ แปลงสภาพด้อยสิทธิ แต่นําหนีด้้อยสิทธิทัง้ 2 
รายการดงักล่าวมานบัรวมอยู่ในส่วนของทนุ (Equity) แทนการนบัเป็นหนีส้ิน ซึ่งสตูรการคํานวณอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ
ตามข้อกําหนดสิทธิฯ ของบริษัทฯ จะแตกต่างจากสตูรการคํานวณอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของหุ้นกู้ ทัว่ไปท่ีหนีส้ินจะใช้
หนีส้ินทัง้หมดท่ีมีภาระดอกเบีย้ (รวมหนีด้้อยสิทธิ) หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสว่นของทนุไม่รวมหนี ้
ด้อยสิทธิ ทําให้ D/E Ratio ท่ีคํานวณตามสตูรของบริษัทฯ น้อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทัว่ไปโดยในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มี
ภาระหนีด้้อยสทิธิเกิดขึน้ โดยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุท่ีคํานวณตามสตูรในข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้ชดุนีเ้ทา่กบั 2.19 เทา่ 

ทัง้นี ้ตามข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ของบริษัทฯ หากเกิดกรณีท่ีอตัราสว่น D/E Ratio สงูขึน้เกินกว่าท่ีข้อกําหนดสิทธิ
กําหนดบริษัทฯ จะเข้าข่ายเหตผิุดนดัและถกูเรียกให้ชําระคืนหุ้นกู้ ก่อนครบระยะเวลาได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถ   
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพ่ือขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ผอ่นผนั โดยผลการพิจารณาจะเป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้   

ทัง้นี ้การคํานวณอตัราสว่นดงักลา่วตามข้อกําหนดสทิธิหุ้นกู้ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยัอาทิ เช่น การนําเงินสว่นหนึ่งท่ี
ได้จากการออกหุ้นกู้ ไปชําระหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เดิม และ/หรือ ความสามารถในการชําระหนีส้ินเงินกู้ต่างๆตามรอบ
ระยะเวลาผอ่นจ่ายปกติ และ/หรือ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นต้น 

 
5.3 ความเส่ียงด้านเครดติ 

เจ้าหนี  ้หรือผู้ ถือหุ้ นกู้ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ได้รับชําระดอกเบีย้หรือเงินต้น ในกรณีท่ีธุรกิจและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหมาย หรือบริษัทฯ ขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ มีไม่
เพียงพอตอ่การชําระหนี ้ 

 
5.4 ความเส่ียงด้านราคา 
 ราคาตลาดของหุ้นกู้ อาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้หรือลงขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ หรืออุปสงค์
สว่นเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลประทบในทางลบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู้  ในกรณีท่ีมี
การซือ้ขายหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน 
 
5.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาท่ีตนเองต้องการ เน่ืองจากการซือ้ขายเปล่ียนมือของหุ้นกู้ ใน
ตลาดรองอาจมีไม่มากหรือไมมี่เลย ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้นําหุ้นกู้ ไปซือ้ขายในตลาดตราสารหนี ้(BEX) หรือตลาดรองใดๆ 
อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจซือ้ขายหุ้นกู้ ได้ท่ีผู้ มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี ้(licensed dealer) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทหลกัทรัพย์ หากมีผู้ประสงค์จะซือ้หุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีต้องการขายหุ้นกู้ของตนผ่านผู้ มีใบอนญุาตค้า
ตราสารหนีน้ัน้ๆ 
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ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จํากดั(1) 603,263,508 64.49 
2. บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั(2) 238,599,994 25.51 
3. บริษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จํากดั(3) 93,540,392 10.00 
4. อ่ืน ๆ 26 0.00 

รวม 935,403,920 100.00 

หมายเหต ุ: (1) บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จีโฮลดิง้ จํากดั จดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2557 ซึง่ถือหุ้นโดยบริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ 
จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จํากดั ได้เข้า
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯจํานวน 503,263,508 หุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 53.80 ของทนุท่ีออกและชําระแล้ว จาก
บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จํากดั ภายหลงัการทํารายการดงักล่าว บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จํากดั จึงอยู่ในสถานะผู้ ถือ
หุ้นโดยอ้อมของบริษัทฯ 

  ต่อมาเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จํากัด ได้เข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ 
เพ่ิมเติมจาก บริษัท เมททริกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล แคปปิทอล โฮลดิง้ จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ 10.69 ของทนุท่ีออก
และชําระแล้ว สง่ผลให้บริษัท ฟิวเจอร์เอนเนอร์จีโฮลดิง้ จํากดัถือหุ้นบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ในสดัสว่นร้อยละ 64.49 

  ทัง้นีน้ายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จํากดั และ
AAในสดัส่วนร้อยละ 99.99 และ 76.22 ของทุนท่ีออกและชําระแล้วตามลําดบัท้ายท่ีสุดแล้วทําให้นายโยธิน  
ดําเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นรวมทัง้สิน้ร้อยละ 83.29 ของทนุท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ 

 (2) AA จําหน่ายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 10.69 ของทนุท่ีออกและชําระแล้ว ให้กบั บริษัท เมททริกซ์
อินเตอร์เนชัน่แนล แคปปิทอล โฮลดิง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2557 ทําให้ภายหลงัการขายหุ้น  AA มีสดัส่วน
การถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 36.20 เป็นร้อยละ 25.51 ของทนุท่ีออกและชําระแล้ว 

 (3)  บริษัท เซอร์วิส โฮลดิง้ จํากดั ได้จําหน่ายหุ้นจํานวน 93,540,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทนุท่ีออกและชําระ
แล้ว ให้กบับริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2556 บริษัท เบลวิน อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ได้จําหน่ายหุ้นดงักล่าวทัง้จํานวนให้กบับริษัท โคเจน อินเวสเมนท์ 
จํากัด (ซึ่งทัง้สองบริษัทนีเ้ป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ท่ีหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และไม่มีความเก่ียวข้องกับกลุ่ม
บริษัทฯ) 

 

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่ มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 

- ไมมี่ - 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

1. นโยบายของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
สํารองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครัง้ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ แผนการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต รวมทัง้ เง่ือนไข
และข้อกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงินของบริษัทฯ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯโดยอยู่ภายใต้
เง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจ่ายปันผลย้อนหลงัมีดงันี ้

ปี 2556 2557 2558 
กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ* 1,854.38 1,832.24 1,516.51 
เงินปันผล 2,104.66 1,075.72 1,384.40 
จํานวนหุ้นสามญัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (ล้านหุ้น) 935.40 935.40 935.40 
อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น* 1.98 1.96 1.62 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น* 2.25 1.15 1.48 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%)* 113.50% 58.71% 91.29% 

หมายเหต:ุ * จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 43 เร่ืองการจ่ายเงินปันผลกําหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน
นอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น  
หุ้นละเทา่ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และเม่ือจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงาน 
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป" 

2. นโยบายของบริษัทย่อย  

 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและ 
สํารองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ บริษัทย่อยจะพิจารณาถึงผล
การดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยในอนาคต รวมทัง้ เง่ือนไขและ
ข้อกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงินของบริษัทย่อย และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทย่อยโดยอยู่ภายใต้
เง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท
หรือจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยแตล่ะแหง่ 

 
 
 
 

  



   

77 

 

รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

โครงสร้างการจัดการ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ทา่นดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส ประธานกรรมการ 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ 
3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการ 
4. นายณรงค์ สีตสวุรรณ กรรมการ 
5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ(1) กรรมการ 
6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุ่มแก้ว กรรมการ 
7. นายสาธิต รังคสิริ(2) กรรมการ 
8. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หมายเหต ุ: (1) นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายลี เหยา เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558  
 (2) นายสาธิต รังคสิริ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และได้ลาออกจากการเป็น

กรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของ
บริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมออยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ ตามข้อบงัคบั
บริษัทฯ และอาจจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมขึน้ตามความจําเป็น ในการประชมุแตล่ะครัง้จะมีการ
กําหนดวาระการประชมุอยา่งชดัเจน และสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมระเบียบวาระและเอกสารท่ีใช้ประกอบการประชมุไป
ยงัคณะกรรมการบริษัท ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นเร่งดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ อาจดําเนินการแจ้งวนันดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้
กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ ทัง้นี ้ การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุ
คณะกรรมการ บริษัทฯ กําหนดการตดัสนิชีข้าดด้วยเสียงข้างมาก ซึง่กรรมการแตล่ะคนมีหนึง่เสียงในการลงคะแนน และ
กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดยอ่มไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเหน็ด้วยและไมเ่หน็ด้วยมี
จํานวนเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้สิน้ 10 ครัง้ 5 ครัง้ และ 9 ครัง้
ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส 10/10 5/5 9/9 
2. นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ 9/10 5/5 9/9 
3. นายชายน้อย  เผ่ือนโกสมุ 10/10 5/5 9/9 
4. นายณรงค์  สีตสวุรรณ 8/10 4/5 9/9 
5. นายสาธิต  รังคสิริ(2) 7/10 - 6/9 
6. นายวีระพล  จิรประดิษฐกลุ(3) 8/10 - - 
7. นายณฐัชาติ  จารุจินดา (4) 4/10 - - 
8. นายลี  เหยา(5) 1/10 5/5 1/9 
9. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว(6) 2/10 5/5 9/9 
10. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ(7) - - 7/9 
11. นายโยธิน  ดําเนินชาญวนิชย์ 10/10 5/5 9/9 

 
หมายเหต ุ: (1) นายสาธิตรังคสิริ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2555 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

ฯ เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556 กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 

 (2) นายวีระพลจิรประดิษฐกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 และได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 

 (3) นายณฐัชาติ จารุจินดา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2556 

 (4) นายลี เหยา เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  
เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 

 (5) พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 
 (7) นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายลี เหยา เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ทา่นดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นายสิทธิพร  รัตโนภาส ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริหาร 
3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการบริหาร 
4. นายณรงค์        สีตสวุรรณ กรรมการบริหาร 
5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุ่มแก้ว กรรมการบริหาร 
6. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารขึน้เม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ. 2556 โดยบริษัทฯ 
กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ําเสมอในทกุเดือน และอาจจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร
เพิ่มเติมขึน้ตามความจําเป็นโดยการประชมุคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริหาร ทัง้สิน้ 4 ครัง้ 8 ครัง้ และ 8 ครัง้
ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริหาร ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. นายสิทธิพร  รัตโนภาส 4/4 8/8 8/8 
2. นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ 4/4 8/8 8/8 
3. นายชายน้อย  เผ่ือนโกสมุ 4/4 8/8 8/8 
4. นายณรงค์  สีตสวุรรณ 3/4 7/8 8/8 
5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว 4/4 8/8 8/8 
6. นายโยธิน  ดําเนินชาญวนิชย์ 4/4 7/8 8/8 

 

คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกจิ (Business Development Planning Committee) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะอนกุรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่นดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ประธานอนกุรรมการ 
2. พลเรือตรีสมยั ใจอินทร์ อนกุรรมการ 
3. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ อนกุรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ท่ี 2/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจเชิญพนักงานทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มา
รายงานข้อมลูและรับทราบข้อเสนอแนะ 

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจทัง้สิน้ 7 ครัง้ และ12 ครัง้ 
ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะอนกุรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ - 5/7 12/12 
2. พลเรือตรีสมยั ใจอินทร์ - 7/7 12/12 
3. นายโยธิน  ดําเนินชาญวนิชย์ - 7/7 9/12 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 6 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือคณะผู้บริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายอภิชยั ซอปิติพร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. นายวรพงษ์   วฒิุพฤกษ์(1) หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม สายงานการเงินและการลงทนุ 
4. นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกลุ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม สายงานโรงไฟฟ้า 7/8 
5. นางปรานอม  วฒันพงษ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
6. นางสาวศิริวรรณ  เรือนเรือง ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

หมายเหต ุ:(1) นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ได้ลาออกจากการเป็นผู้ บริหารบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2559 ปัจจุบันบริษัทฯอยู่
ระหวา่งสรรหาผู้บริหารในตําแหน่งดงักลา่ว 

 ประวติัคณะกรรมการ และประวติัผู้บริหารแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการผู้จดัการใหญ่ คือ นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 
 

เลขานุการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีเลขานกุารบริษัท คือ นายกําพล ชยะสนุทร 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกจิ และผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการจะได้รับ
คา่ตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนและคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ 
ประเภท

ค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. นายสิทธิพร  รัตโนภาส เงินเดือน 

และคา่เบีย้ประชมุ 
2.00 2.05 2.25 

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 1.95 2.05 2.25 
3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ 2.00 2.05 2.25 
4. นายณรงค์  สีตสวุรรณ 1.90 2.00 2.25 
5. นายสาธิต  รังคสิริ 1.55 - 0.30 
6. นายวีระพล  จิรประดิษฐกลุ 1.60 - - 
7. นายณฐัชาติ  จารุจินดา 0.95 - - 
8. นายลี เหยา 0.05 2.05 0.05 
9. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว 0.25 2.05 2.25 
10. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ - - 0.34 
11. นายโยธิน  ดําเนินชาญวนิชย์ 2.50 2.65 2.85 

รวม 14.70 14.90 14.79 

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารจะได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการบริหาร 
ประเภท

ค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. นายสิทธิพร  รัตโนภาส คา่เบีย้ประชมุ 0.20 0.40 0.35 
2. นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ 0.20 0.40 0.35 
3. นายชายน้อย  เผ่ือนโกสมุ 0.20 0.40 0.35 
4. นายณรงค์  สีตสวุรรณ 0.15 0.35 0.35 
5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว 0.20 0.40 0.35 
6. นายโยธิน  ดําเนินชาญวนิชย์ 0.20 0.35 0.35 

รวม 1.15 2.30 2.10 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

3) ค่าตอบแทนกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกจิ 

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ โดยได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นค่าเบีย้ประชุม 
ดงันี ้

รายช่ือกรรมการฯ 
ประเภท

ค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. นายชายน้อย  เผ่ือนโกสมุ คา่เบีย้ประชมุ 0 0.10 0.24 
2. พลเรือตรีสมยั  ใจอินทร์ 0 0.16 0.24 
3. นายโยธิน  ดําเนินชาญวนิชย์ 0 0.14 0.18 

รวม 

 

0.40 0.66 

4) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารทัง้หมด 6 ท่าน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทนุประกนัสงัคม และผลประโยชน์อ่ืน เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 13.61 ล้านบาท 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

 - ไมมี่ - 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

 
1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
อายุ (ปี) 67 
คุณวุฒกิารศกึษา • ปริญญาโทสาขาบริหารธรุกิจ (การจดัการ) สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ 

 
• ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้ากําลงั)จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
• ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน  
(ปรอ. รุ่นท่ี 11) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2551-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ 

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

  
2547-ปัจจบุนั :ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท เอสแอนด์ เค เอ็กซ์ อินเตอร์ เนชัน่แนล จํากดั 

  
2548-2550    : ประธานท่ีปรึกษา 
บริษัทสยามกลัฟ์ปิโตรเคมีคลั จํากดั 

  
                     : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัทเคแมกซ์คอนซลัแทนส์ จํากดั 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

2. นายวีระวงค์ จติต์มติรภาพ 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
อายุ (ปี) 57 
คุณวุฒกิารศกึษา • นิติศาสตรมหาบณัฑิต (LL.M.) University of Pennsylvania, U.S.A. 
 • นิติศาสตรบณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 •เนติบณัฑิตไทย(ทนายความจากประเทศไทยคนแรกท่ีสอบได้เป็นเนติบณัฑิตมลรัฐ

นิวยอร์คประเทศสหรัฐอเมริกา) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2551-ปัจจบุนั           : กรรมการ 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

 
2539-ปัจจบุนั: ทนายความ 
บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 

  
2544-ปัจจบุนั           : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
2554-ปัจจบุนั           : กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

  
2554-ปัจจบุนั: Directorand Chairman of Nomination andRemuneration Committee 

Frasers and Neave Limited  

 
2557-ปัจจบุนั           : กรรมการและกรรมการสรรหา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 
สค 2557-ปัจจบุนั: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 
พค 2557-ปัจจบุนั: กรรมการ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 
กย 2558-ปัจจบุนั: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน) 

 
2559-ปัจจบุนั: กรรมการ 
บริษัท บ๊ิกซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
2549-2557              : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 
2552-ก.ค.2557        : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 
2554-2556              : กรรมการ 
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

  
2555-2557              : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 2556-2557              : DirectorFrasers  and Neave Limited 

  
2556-2557              : วิทยากรประจํา 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
อายุ (ปี) 65 
คุณวุฒกิารศกึษา • ปริญญาโทสาขาการบริหาร สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ 

แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาตรีสาขาการบญัชีชัน้สงูCalifornia College of Commerce, U.S.A.  
• ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกล้า หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 6 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  (วตท. รุ่นท่ี 9 ) 
• หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
รุ่นท่ี 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) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2553-ปัจจบุนั     : กรรมการ 

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

  

2555-ปัจจบุนั      : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตีดี้เวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  

2556-ปัจจบุนั      : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทเมืองไทยลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

  

2555-มิ.ย.2557   : กรรมการ 
บริษัทระยอง โอเลฟินส์ จํากดั 

  

2554-มิ.ย.2557   : ประธานกรรมการ 
บริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากดั 

  

2554-2556          : กรรมการ 
บริษัททิสโก้ ไฟแนนเช่ียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  

2555-2556          : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั 

  

2553-2556          : ท่ีปรึกษา 
บริษัทปตท. จํากดั (มหาชน) 

  

2553-2555          : กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหารสถาบนัสิ่งแวดล้อม
อตุสาหกรรม 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  

2554                   : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 



   

87 

 

รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

  

2554                   : กรรมการ 
บริษัทปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

  

2552-2553          : ประธานกลุม่โรงกลัน่นํา้มนั 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  

2551-2553          : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัทปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

2558                   : กรรมการ 
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 

 

2558                   : กรรมการ 
บริษัท นทลิน จํากดั 

 
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
อายุ (ปี) 68 
คุณวุฒกิารศกึษา • Master of Engineering (Mechanical and Aerospace Engineering), Illinois 

Institute of Technology, U.S.A.  
• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล)(เกียรตินิยมอนัดบัท่ี 2) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
• Certificate, Electralis 2001 Program, Belgium 
• 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) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2554-ปัจจบุนั   : กรรมการ 

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

  

2549-2551      : กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

5. นายเชวียง หยนิ แดเนียล ฮุย (Sheung YinDaniel, Hui) 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
อายุ (ปี) 46 
คุณวุฒกิารศกึษา • 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) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2558-ปัจจบุนั   : กรรมการ 

บริษัทเนชัน่แนล 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) 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

6. พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
อายุ (ปี) 67 
คุณวุฒกิารศกึษา • Ph.D รัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต วทบ. (ทบ.)โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
• ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุ่นท่ี 9 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 84/2010 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2556-ปัจจบุนั          :  กรรมการ 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

  

2558-ปัจจบุนั          : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

  

2558-ปัจจบุนั          : กรรมการ 
บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)   

  

ส.ค.2557-ปัจจบุนั    : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                 บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) 

  

2554-2556             : ประธานกรรมการ 
บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จํากดั (มหาชน) 

  

2552-2555             : กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) 

  2550-2551             : จเรทหารทัว่ไป 

  

2548-2550             : ผู้บญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
ผู้ทรงคณุวฒิุพิเศษกองทพับก 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

7. นายสาธิต  รังคสริิ(1) 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
อายุ (ปี) 56 
คุณวุฒกิารศกึษา • ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยั
สยาม 
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต Atlanta UniversityU.S.A 
• ปริญญาตรี วิทยาศาตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• ประกาศศนียบตัรหลกัสตูร Advanced Management Program Havard Business 
School สหรัฐอเมริกา 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 2 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ(วตท.) 
• ปริญญาบตัรหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร(วปอ.)พ.ศ.2550 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี39 สํานกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
• ประกาศนียบตัร Diploma on Taxation ประเทศฝร่ังเศส โดยทนุACTIM 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program(DCP74/2006)สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Accreditation Program(DAP 2/2003) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2555-ปัจจบุนั          :  กรรมการอิสระและประธาน 

บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากดั 

  

2557-ปัจจบุนั          :  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากดั (มหาขน) 

  

2557-ปัจจบุนั          :  กรรมการ 
บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

(1) นายสาธิต  รังคสิริได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

8. นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย์ 
ตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
อายุ (ปี) 54 
คุณวุฒกิารศกึษา • บริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเชิง

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
• ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิสาขาวิชาการบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่นท่ี 1 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 20 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรรุ่นท่ี 50 
• หลกัสตูร Advance Senior Executive Programสถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ 
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัรุ่นท่ี3 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 9 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมืองสถาบนัพฒันาเมืองกรุงเทพฯ 
รุ่นท่ี1 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี1 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2535-ปัจจบุนั  : กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัทดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 

  

2551-ปัจจบุนั  : กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
2535-ปัจจบุนั  : ผู้ทรงคณุวฒิุ 
คณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) 

  

2558-ปัจจบุนั  : คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SASIN) 

  

2558-ปัจจบุนั  : ผู้ทรงคณุวฒิุ 
คณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  

2535-ปัจจบุนั  : รองประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ (รยสท.) 

  

2530-2534    : กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืนผล จํากดั 

 
 
 
 
 
 



   

92 

 

รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

9. นายกาํพล ชยะสุนทร 
ตาํแหน่ง เลขานกุารบริษัท 
อายุ (ปี) 53 
คุณวุฒกิารศกึษา • Advanced Management Program (APM 162), Harvard Business School, U.S.A.  

• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล)จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการบริษัทไทย 
(IOD 14) 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (SEP 15) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2551-ปัจจบุนั  : เลขานกุารบริษัท 

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

  

2547-ปัจจบุนั  : หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการและเลขานกุารบริษัท 
บริษัทดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 

 
10. นายอภชัิย ซอปิตพิร 
ตาํแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
อายุ (ปี) 52 
คุณวุฒกิารศกึษา • บริหารธรุกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• บริหารธรุกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2552-ปัจจบุนั  : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

  

2549-2552     : หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัทดับ๊เบิล้ เอ ก๊อปปี ้เซน็เตอร์ จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

93 

 

รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

11. นายวรพงษ์ วุฒพิฤกษ์(2) 
ตาํแหน่ง หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมสายงานการเงินและการลงทนุ 
อายุ (ปี) 44 
คุณวุฒกิารศกึษา • MBA in Finance & International Business, University of St.Thomas, U.S.A. 

• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2553-ปัจจบุนั  : หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมสายงานการเงินและการลงทนุ 

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

  

2551-2553     : ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
บริษัทไฟฟ้าชีวมวล จํากดั 

  

2547-2551     : ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
บริษัทบริหารสินทรัพย์สขุมุวิท จํากดั 

(2)นายวรพงษ์  วฒิุพฤกษ์   ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2559 ปัจจบุนับริษัทฯอยู่ระหว่างสรรหาผู้บริหารใน
ตําแหน่งดงักลา่ว 
 

12. นายสมเกียรต ิอร่ามเรืองกุล 
ตาํแหน่ง หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมสายงานโรงไฟฟ้า 7/8 
อายุ (ปี) 49 
คุณวุฒกิารศกึษา • บริหารธรุกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Master of Industrial Engineering and Management, Asian Institute  
of Technology 
• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2555-ปัจจบุนั  : หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมสายงานโรงไฟฟ้า 7/8 

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

  
2551-2554     : ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบํารุง 
บริษัทเฮชเอ็มซี โพลีเมอร์ จํากดั 

  
2545-2551     : ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 
บริษัทมอลลิเก้เฮลแคร์ จํากดั 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

13. นางปรานอม วัฒนพงษ์ 
ตาํแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
อายุ (ปี) 47 
คุณวุฒกิารศกึษา • บริหารธรุกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• บญัชีบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2552-ปัจจบุนั  : ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

 
14. นางสาวศริิวรรณ เรือนเรือง 
ตาํแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
อายุ (ปี) 34 
คุณวุฒกิารศกึษา • Mini Master Human Resource Management, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• รัฐศาสตร์บนัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 2552-ปัจจบุนั  : ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

บริษัทเนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

บุคลากร 

1. จาํนวนพนักงานและค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีจํานวนพนกังานประจํารวมทัง้สิน้ 1,844 คนประกอบด้วยผู้บริหาร  
40 คน และพนกังาน 1,804 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวม 
1. สายงานสํานกับริหาร 6 40 4 40 
2. สายงานการผลิต 328 770 0 1,098 
3. สายงานสนบัสนนุการผลิตสํานกังาน 139 447 6 592 
4. สํานกังานบญัชีการเงิน การตรวจสอบ 34 75 5 114 

รวม 507 1,322 15 1,844 

โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานทัง้หมดรวมผู้บริหารในรูปแบบ
ของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม และผลประโยชน์อ่ืน เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 356.97 ล้าน
บาท 307.25 ล้านบาท และ 303.44 ล้านบาท ตามลําดบั และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะ
เดียวกนั เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 616.03 ล้านบาท 681.75 ล้านบาท และ 605.04 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

2. การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา กลุม่บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังานดงันี ้

ข้อมูล ณ วันที่ 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม(1) รวม 

 31 ธนัวาคม 2556 401 1,349 741 2,491 
 31 ธนัวาคม 2557 505 1,257 845 2,607 
 31 ธนัวาคม 2558 507 1,322 15 1,844 
หมายเหต ุ: (1) จํานวนพนกังานของบริษัทร่วมลดลงอย่างมีนยัสําคญัตัง้แตปี่ 2556 จนถึงปัจจบุนั เน่ืองจากการปรับโครงสร้างการบริหารงาน

และเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านบคุคลากรของ KN ซึง่มีฐานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 
3.1(3) ปัจจยัความเสี่ยง) 

 

3. ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ตามข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ เช่ือว่าพนกังานของบริษัทฯ ทกุคนเป็นส่วนสําคญัในการเจริญเติบโตและความสําเร็จของธุรกิจ บริษัทฯ 
จงึมุง่มัน่ในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังานมาโดยตลอด และมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาให้พนกังานมีความรู้สกึท่ีดีกบั
บริษัทฯ และสนับสนุนให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้
ความสําคญัในการพฒันาพนกังานทกุคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั โดยได้จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานโดยทัว่ไป 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี เพ่ือสนบัสนนุ
โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสําเร็จขององค์กรด้วย รวมทัง้เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจบรรลไุด้ตามวตัถปุระสงค์ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนในการทํางานและผลประโยชน์ให้กับพนักงานใน
ระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบติังานร่วมกบัองค์กรได้เป็น
ระยะเวลานาน และสามารถแข่งขนักบับริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัได้เป็นอยา่งดี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตําแหน่งงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลงัให้มีความเหมาะสม 
กบักระบวนการผลติ โดยศกึษาเทียบเคียงกบัโครงสร้างองค์กรระดบัสากลอ่ืนซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาขีดความสามารถและศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้าน
ความสามารถหลกัขององค์กร (Core Competency) ความสามารถในการปฏิบติังาน (Functional Competency) และ
ความสามารถในเชิงบริหารและการเป็นผู้ นํา (Managerial / Leadership Competency) โดยได้ดําเนินโครงการและ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรมโดย
ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งปันและร่วมเรียนรู้ในกลุ่มพนักงานด้วยกันเอง เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้มี
พฒันาการในทกุมิติ 

 

2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากาํลัง 

บริษัทฯ  ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากําลัง  เ พ่ือให้สามารถตอบรับต่อ
สภาพแวดล้อมการแข่งขันท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ืองได้อย่างเหมาะสม โดยมีระบบการทํางานขององค์กรท่ีชดัเจน
และมีขนาดของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะทําให้การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทฯ เกิดประโยชน์สงูสดุ และเป็นการเพิ่มคณุคา่ให้กบัผู้ปฏิบติังานด้วย 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

การกาํกับดูแลกจิการ 
 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกําหนดไว้ โดยจะครอบคลมุเร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้แม้บริษัทฯ ยงัไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แต่บริษัทฯ ได้นําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีบางประการมาปรับใช้ในการดําเนินงานตามท่ีเหมาะสม ซึ่งปัจจุบนั 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารขึน้ เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรอง ให้ข้อเสนอแนะ ควบคมุดแูลและรับผิดชอบใน
กิจการต่างๆ ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจดัตัง้คณะอนกุรรมการวางแผนพฒันา
ธุรกิจ  (Business Development Planning Committee) ทําหน้าท่ีในการศกึษาโอกาสทางธุรกิจ หรือการขยายการลงทนุ 
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปอย่าง 
มีประสทิธิภาพด้วย 

คณะกรรมการชุดย่อย 
แสดงรายละเอียดในบท“โครงสร้างการจดัการ” 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ทา่นดงันี ้

1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ 
4. นายณรงค์ สีตสวุรรณ 
5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ(1) 
6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว 
7. นายสาธิต รังคสริิ(2) 
8. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

หมายเหต ุ: (1) นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮยุ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายลี เหยา เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558  
 (2) นายสาธิต รังคสิริ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และได้ลาออกจากการเป็น

กรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
ท่ีจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตาม
ข้อบงัคบัในกิจการท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 

2. คณะกรรมการต้องประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ ในการประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชมุ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู ่
ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชมุเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

3. คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินกิจการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกําหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและ
บําเหน็จตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการกําหนด อย่างไรก็ตาม ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิกรรมการบริหาร 
ผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนตามข้อบงัคบัในฐานะกรรมการ 

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใดท่ีบริษัททําขึน้ หรือในกรณีท่ีจํานวนหุ้นของบริษัทหรือบริษัทในเครือท่ีกรรมการถืออยู่มีจํานวนท่ี
เพิ่มขึน้หรือลดลง 

5. คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ ได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและหน้าท่ีจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 
และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัทฯ กระทํา
การแทนก็ได้ 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ทา่นดงันี ้

 1. นายสทิธิพร รัตโนภาส 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ 
4. นายณรงค์ สีตสวุรรณ 
5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว 
6. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกําหนด ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดงันี ้
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั 

1.1 งบประมาณประจําปี 
1.2 งบประมาณการลงทนุ ท่ีมีวงเงินเกินกวา่ 500.00 ล้านบาทขึน้ไป 
1.3 กิจกรรมการและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกับการควบรวมและซือ้กิจการ ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 500.00 

ล้านบาทขึน้ไป 
1.4 กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท  
1.5 การออกและเสนอขายหุ้น หรือโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยให้แก่บคุคลอ่ืน เว้นแต่หุ้นของบริษัทย่อย 

ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 8 
1.6 เข้าทําสญัญา หรือข้อผูกพนัใดท่ีทําให้เปล่ียนแปลงลกัษณะประกอบธุรกิจปกติ หรือธุรกิจใหม่ท่ี

ไมใ่ช่ธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
1.7 อนมุติัการจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า กิจการหลกัของบริษัท หรือบริษัทย่อยท่ีเกินกว่าร้อยละ 50.00

ของมลูคา่สนิทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
1.8 เข้าทํารายการเก่ียวโยงระหวา่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

2. อนมุติังบประมาณรายจ่ายการลงทนุภายใน วงเงินครัง้ละไมเ่กิน 500.00 ล้านบาท 

3. อนุมติักิจกรรมและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกับการควบรวม ซือ้กิจการ หรือการขายหุ้นของบริษัทย่อย ท่ีมี
วงเงินครัง้ละไมเ่กิน 500.00 ล้านบาท 

4. อนมุติัการเข้าทําบนัทกึข้อตกลงเพ่ือการทําสญัญาร่วมทนุ (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการ
ลงทนุตา่งๆ และการทําสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) ซึง่มีมลูค่าการลงทนุมลูค่าไม่เกิน 500 
ล้านบาท 

5. อนมุติัการจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า กิจการหลกัของบริษัท หรือบริษัทย่อย ท่ีไม่เกินกว่าร้อยละ 50.00 ของ
มลูคา่สนิทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

6. อนมุติัการจดัตัง้บริษัทยอ่ย เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการตา่งๆ 

7. อนมุติัการเพิ่มทนุ ลดทนุ ของบริษัทยอ่ย รวมถงึการควบรวมกิจการของบริษัทยอ่ยเข้ากบับริษัทยอ่ย 

8. การออกและเสนอขายหุ้น หรือโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยภายใต้การปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท หรือไป
ยงับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ตลอดจนบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนตัง้ขึน้มาเพ่ือรองรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP Coal 
โครงการโรงไฟฟ้า IPP Gas โครงการโรงไฟฟ้า SPP โครงการโรงไฟฟ้า 9 และโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน (ถ้ามี) 

9. อนุมัติการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดช่ือผู้ มีอํานาจสั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากของบริษัท 
รวมถงึดําเนินการตา่งๆ เก่ียวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

10. อนุมัติรายการท่ีเก่ียวกับธนาคารและสถาบันการเงิน อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ 
ของบริษัท รวมถึงการแปลงวงเงินสินเช่ือเพ่ือวัตถุประสงค์การเสริมสภาพคล่องเฉพาะคราว ตลอดจน 
การพิจารณาให้บริษัทยอ่ยสามารถใช้วงเงินสนิเช่ือร่วมกนักบับริษัท 

11. อนมุติัการเข้าทําสญัญาสินเช่ือ หรือสญัญาขอรับการสนบัสนนุทางด้านการเงินของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
จากธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของกลุม่บริษัทฯ ไมเ่กิน 2.5 ตอ่ 1 

12. อนมุติัการเข้าทําสําสญัญาคํา้ประกนั หรือ สญัญา Sponsor Undertaking ให้แก่บริษัทยอ่ย 

13. อนมุติัการตัง้ การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิกสํารองทางบญัชีต่างๆ อาทิ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูค่าเผ่ือผล
ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุ ค่าเผ่ือผลขาดทนุของโครงการระหว่างการพฒันาเป็นต้น ในวงเงิน
รวมไมเ่กินครัง้ละ 100.00 ล้านบาท 

14. อนมุติัขายทรัพย์สิน (นอกจากสินค้า) ท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 100.00 ล้านบาทต่อ
ครัง้ 

คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกจิ  (Business Development Planning Committee) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะอนกุรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่นดงันี ้

1. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ 

2. พลเรือตรีสมยั ใจอินทร์ 

3. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2557 ได้มีมติกําหนด ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ ไว้ดงันี ้

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกจิ  

1. ให้คําแนะนํา มอบหมายและติดตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการศกึษาโอกาสทางธุรกิจ 
หรือการขยายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การศึกษานโยบาย
ภาครัฐ หรือข้อกฎหมายท่ีอาจมีผลทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตลอดจนการศึกษา การติดตาม และการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจนํามาต่อ
ยอดทางธุรกิจ 

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 หรืองบประมาณเพิ่มเติม ในด้านงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแตก่รณี 
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5. เห็นชอบร่างงบประมาณประจําปี หรืองบประมาณเพ่ิมเติม ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือ
เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแตก่รณี 

6. พิจารณาดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามกรณี 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการผู้จดัการใหญ่ คือ นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2553 ได้มีมติกําหนด ขอบเขต อํานาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ไว้ดงันี ้

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1. วางโครงสร้างองค์กร และกําหนดตําแหน่งหน้าท่ีของบริษัทฯ รวมทัง้ การปรับปรุงแก้ไข และ/หรือ การ
แตง่ตัง้คณะทํางานตา่งๆ 

2. แตง่ตัง้และถอดถอนพนกังานของบริษัทฯ ทกุตําแหน่ง 

3. กําหนดเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบําเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีทํา
กิจกรรมกบับริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นผู้ ทําการประจําหรือไม ่

4. จัดทํางบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจําปี เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณตลอดจนดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ในธุรกิจของบริษัท
ภายใต้วตัถปุระสงค์ แผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ 

5. จดัซือ้ หรือจดัจ้าง ภายในวงเงินครัง้ละไมเ่กิน 100 ล้านบาท 

6. ขายทรัพย์สนิ (นอกจากสนิค้า) ท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไมเ่กินครัง้ละ 50 ล้านบาท 

7. บริจาคเงิน หรือสิ่งของเพ่ือสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกีฬา ภายในวงเงินครัง้ละไม่เกิน 
5 ล้านบาท 

8. มอบอํานาจและหน้าท่ีช่วงให้พนักงานบริหารระดับสงู และ/หรือ คณะทํางานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามท่ี
เหน็สมควร 

เลขานุการบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีเลขานกุารบริษัท คือ นายกําพล ชยะสนุทร 

 เลขานกุารบริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 
2553 เพ่ือดูแลเก่ียวกับการดําเนินการงานจัดเก็บเอกสาร เก็บรักษารายการมีส่วนได้เสีย และเร่ืองอ่ืนๆรวมถึง การ
ดําเนินการ และติดต่อประสานงานกบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และดําเนินการใน
เร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551  
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ 

เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ดงันัน้ การแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ จะ
ได้รับการคดัเลือกและแตง่ตัง้โดยมติท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลัน่กรองผู้ ท่ีมีคณุสมบติั
เหมาะสม โดยจะคํานึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานเป็นองค์ประกอบสําคญั จากนัน้จึงจะนํา
รายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป  

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบญัญติัไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการออกเสียง โดยสรุปดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
ก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจํานวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออก
เสียงชีข้าด 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง้ บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งถือเป็นการออกตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นออกจากตําแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ารับ
ตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้  

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

คดัเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในกรณีนีต้้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

2. การสรรหาผู้บริหาร 

 ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ 
ในการบริหารงานในสายท่ีเก่ียวข้อง 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. กลไกในการกาํกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ได้กําหนดกลไกในการควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในการเงินลงทนุดงันี ้
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บริษัทฯ ได้สง่บคุคล ซึง่มีคณุสมบติัไม่ขดัหรือแย้งต่อกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท หรือกฎ ระเบียบใดๆท่ีบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบติัตามเพ่ือไปเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมโดยตวัแทนของบริษัทฯ ท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ จะมีสว่นร่วมในการ
กําหนดนโยบายสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน การขยายกิจการ การซือ้ทรัพย์สิน หรือการก่อหนี ้เป็นต้น 
โดยตวัแทนของบริษัทฯ สามารถกํากบั ดแูล ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเหน็ ตลอดจนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใน
ฐานะกรรมการของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมได้ 

โดยในกรณีท่ีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีเร่ืองสําคญั เช่น การขยายการลงทนุ การเพิ่มทนุ การกู้ ยืมเงิน เป็นต้น 
ตวัแทนของบริษัทฯ จะกํากบัดแูลให้แน่ใจวา่บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมจะนําเร่ืองมาเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาตามกรอบอํานาจท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

ซึ่งในกรณีท่ีบริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะทราบผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ก็สามารถแจ้งให้บริษัทย่อยนําผลการ
ดําเนินงานมารายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ เม่ือมีการรายงานของบริษัทย่อยใน
แต่ละคราวคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินงานต่อ
บริษัทยอ่ยได้โดยตรง 

อีกทัง้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีจะต้องจดัทํางบการเงินรวมงวดรายไตรมาสฉบบัสอบทาน และงบการเงินรวมประจําปีท่ีมี
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบแล้ว และได้จดัทํางบการเงินรวมเป็นประจําทกุไตรมาส จึงเป็นการกํากบัดแูลการเปิดเผย
ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินของบริษัทยอ่ยอยา่งสม่ําเสมอ 

2.   ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders’ 
Agreement) 

 -ไมมี่- 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯกําหนดแนวทางในการดแูลและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในรวมทัง้บทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผย หรือใช้
ประโยชน์จากข้อมลูหรือข่าวสารใดๆ ท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ รวมไปถึงสารสนเทศท่ีสําคญัภายในบริษัทฯ เพ่ือป้องกนั
ไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในบริษัทฯ หรือข้อมลูท่ีได้รับระหว่างการปฏิบติังานใน
บริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือนําสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลท่ีได้รับการบอกกล่าวเก่ียวกบัสารสนเทศนัน้ ซึ่งจะทําให้การใช้สารสนเทศดงักล่าวขดัต่อประโยชน์ 
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับด้วยว่า หากกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใดท่ีบริษัทฯ ทําขึน้ หรือในกรณีท่ีจํานวนหุ้นหรือหุ้นกู้ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือท่ีกรรมการถืออยู่มีจํานวน
เพิ่มขึน้หรือลดลง กรรมการทา่นนัน้จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทนัที 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
คา่สอบบญัชีกลุม่บริษัทฯ ประจําปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มลูคา่รวม 7.80 ล้านบาท 8.24 ล้านบาท และ 

7.54 ล้านบาท ตามลําดบั 
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2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

-ไมมี่- 

การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีต่อบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ น ผู้ มีส่วนได้เสีย ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จึงยังไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ ได้นําหลกัการในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีบางประการมาปฏิบติัใช้ภายใน
องค์กร โดยครอบคลมุหลกัการสําคญั 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้ น 
ทกุรายได้รับสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ซึง่ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลู
ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคบัและ
หนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงตาม
จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่ โดยแตล่ะหุ้นมีสทิธิออกเสียงหนึง่เสียง และไมมี่หุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ตามข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ดําเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจดัทําหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ือง 
ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุนัน้ในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย 

2. บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ โดยจัดเตรียมสถานท่ีในการประชุมท่ีเดินทางสะดวกและวันเวลาในการประชุมท่ี
เหมาะสม นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบ
หรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ท่ีใช้บงัคบัท่ี
ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป  

3. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในวาระต่างๆ  
อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียด
ในเร่ืองดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทัง้นี  ้ในวาระท่ีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัย ข้อซักถามก็ได้จัดเตรียมบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องเป็นผู้ให้คําตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 บริษัทฯ มีการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย  หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ถึงแม้ว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจํานวนท่ีไม่เท่ากนั มีสิทธิ
ออกเสียงไม่เท่ากนัซึ่งเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีถือ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกนั
อยา่งแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการ ดงันี ้ 

1. กําหนดให้มีมาตรการดแูลข้อมลูภายในเพ่ือป้องกนัการนําไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนในทางมิชอบ ซึ่งได้มี
การชีแ้จงไว้ในหวัข้อ 9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

2. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลําดบัตามท่ีได้กําหนดไว้ในหนงัสือ 
นัดประชุมท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลําดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ 
ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด เน่ืองจาก 
ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องได้รับข้อมลูในการตดัสนิใจในการพิจารณาวาระตา่งๆ เทา่เทียมกนั 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีได้จดัสง่ไป
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ โดยบริษัทได้จดัทําหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศ
ทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด และบริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีอากรแสตมป์
ไว้บริการผู้ ถือหุ้นสําหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะ 

4. กําหนดให้มีวาระแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคนและกําหนดให้มีวาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารเพ่ือชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบจํานวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการและผู้บริหารได้รับ ซึ่ง
ได้มีการชีแ้จงไว้ในหวัข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหารกรรมการวางแผนพฒันาธุรกิจ และ
ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีการกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงาน โดยกําหนดให้ระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนทัง้ระบบอยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกบับริษัทอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือเป็น
แรงจงูใจให้มีการพฒันาการทํางานให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างความเติบโตและ
ความยัง่ยืนของกิจการซึง่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558
โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียตามสทิธิท่ีมีตามกฎหมาย ดงันี ้

การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้น 

1. บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศกัยภาพหรือขีดความสามารถท่ีแท้จริงเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนการลงทนุ ด้วยการทํางานท่ีมีประสทิธิภาพและผลประกอบการท่ีดีของบริษัทฯ  

2. บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูท่ีจําเป็นเพ่ือประเมินการลงทนุในบริษัทฯ โดยเท่าเทียม
กัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนท่ีถูกต้องตามความจริงตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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3. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น และกรณีอ่ืนๆ ตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

4. บริษัทฯ จะปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ยเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

5. บริษัทฯ จะบริหารองค์กรโดยยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้สง่เสริมให้มีคณุธรรมและจริยธรรมใน
ทุกระดับขององค์กร สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ใน
องค์กร 

การปฏิบติัตอ่ลกูค้าและผู้บริโภค 

1. บริษัทฯ จะปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัดและให้สินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและ
เช่ือถือได้ 

2. บริษัทฯ จะให้คําแนะนําแก่ลกูค้าในการใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสทิธิภาพและประหยดั 

การปฏิบติัตอ่คูค้่าและคูส่ญัญา 

1.  บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีตกลงไว้โดยเคร่งครัด 

2. บริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาท่ีมีวตัถปุระสงค์ชดัเจนใน
เร่ืองคณุภาพของสินค้าและบริการท่ีคู่ควรกบัมลูค่าเงิน คณุภาพด้านเทคนิค และมีความเช่ือถือซึ่งกนัและ
กนั 

การปฏิบติัตอ่เจ้าหนี ้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกําหนดในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินท่ีแท้จริงของ
บริษัทฯ  

2. ในกรณีท่ีสงสยัว่า จะมีเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี ้เช่น ในกรณีท่ีบริษัทมีสถานะการเงินท่ีไม่
มัน่คง บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางแก้ไข 

การปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งทางการค้า 

บริษัทฯ จะปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า 
ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทําลายช่ือเสียงของ
คูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา และโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไป และสารสนเทศท่ีสําคญัเป็นไปตามข้อกําหนด
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น 
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และผู้ มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมลู ข่าวสาร อย่างทัว่ถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม  เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี นอกจากนี ้บริษัทฯ มีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือทํา
หน้าท่ีส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ให้นกัลงทนุ ทัง้นี ้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมลูต่างๆ จากฝ่ายนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 1759 กด 9 หรือทางอีเมล์ท่ี ir@npp.co.th หรือค้นหาข้อมลูบริษัทผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.doubleapower.com และเวบ็ไซต์ของสํานกังาน ก.ล.ต.ท่ี www.sec.or.th 

 นอกจากนี ้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดีขึน้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับนักลงทุน 
บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม “เอ็นพีเอสเปิดบ้าน” เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นกู้ เข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ รับทราบข้อมลู
เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจท่ีให้ความสําคญักบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน การใช้เทคโนโลยีสะอาดแบบ CFB การสง่เสริมการ
ปลกูต้นพลงังาน ตลอดจนพบปะพดูคยุกบัผู้บริหาร 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียด
โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ และ
คา่ตอบแทนโดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการแสดงรายละเอียดแล้วในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ และหวัข้อการกํากบัดแูล
กิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

108 

 

รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทฯได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุ
ภายในท่ีฝ่ายจดัการได้จดัทําและประเมินไว้ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหมาะสม และเพียงพอในการกํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดท่ี
เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริตเสียหาย มีการจัดทําบัญชี รายงานท่ีถูกต้อง
น่าเช่ือถือและข้อสําคัญมีการนําไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการกํากับดูแลท่ี
บริษัทฯออกแบบอย่างสม่ําเสมอโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึง่ครอบคลมุ 5 องค์ประกอบหลกั 
ประกอบด้วย การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) การ
ควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication) 
และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และทําหน้าท่ีตรวจสอบประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอ ของระบบการควบคมุภายในท่ีบริษัทฯได้กําหนดไว้อย่าง
สม่ําเสมอและให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองโดยมีขอบเขตงานตรวจสอบ
ตามแผนงานตรวจสอบประจําปีซึ่งจดัทําขึน้โดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงสําคญัของแต่ละระบบการทํางานของแต่ละ
บริษัทรวมถึงสภาพแวดล้อมของการเปล่ียนแปลงทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีอาจเกิดผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั ซึ่ง
สรุปผลการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯในด้านตา่งๆภายใต้ 5 องค์ประกอบหลกั ดงันี ้

 
1) การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม โดยมีการกําหนดอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
ตามลกัษณะงานไว้อย่างเป็นระบบและมีความชดัเจนพอสมควร เพ่ือสนบัสนนุให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดเป้าหมายและนําดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานมาใช้เพ่ือ
วดัผลการปฏิบติังานขององค์กร ทัง้ระดบัหน่วยงานและระดบับคุคล เพ่ือให้การกํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัตอ่ความสําเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว 

 
2) การประเมนิความเส่ียง  

 บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงต่างๆ ทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถดิุบ ความเส่ียงจากการเกิดอบุติัเหตุ
ภายในโรงงาน เป็นต้น เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการป้องกัน รองรับ หรือแก้ไข ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง 
ให้เป็นไปตามลกัษณะของความเส่ียงแตล่ะประเภทอยา่งเหมาะสมรวมทัง้มีมาตรการในการติดตามผลการปฏิบติังาน เพ่ือ
ลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
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3) การควบคุมการปฏบัิตงิาน 
บริษัทฯ กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และระดบัการอนมุติัของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ 

ได้กําหนดนโยบายการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร และหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละหน่วยงานไว้อย่าง
เหมาะสม โดยทางบริษัทฯ ได้ส่ือสารให้บคุลากรของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางดงักล่าว เพ่ือให้
พนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ สามารถปฏิบติังานได้อย่างถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการทบทวนถึงความเหมาะสมเพ่ือให้
แน่ใจได้ว่า ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และระดบัการอนมุติัท่ีทางบริษัทฯ กําหนดไว้ยงัคงสามารถควบคมุและกํากบัดแูลการ
ปฏิบติังานของฝ่ายบริหารได้อยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ ทําให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส และ
ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้ได้จดัทําคู่มือขัน้ตอนการปฏิบติังานของทกุฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพ่ือใช้อ้างอิงในการดูแล ควบคุม และติดต่อประสานงานระหว่างกัน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการรักษา
มาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งมุ่งเน้นในเร่ืองของการบริหารจดัการและกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงบริษัทฯ ได้
นําระบบ ISO14001:2004 มาใช้ในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาประโยชน์ให้กบัสงัคมและชมุชนบริเวณโดยรอบ 
และระบบ OHSAS 18001:2007 และ TIS 18001:2011 ในการจัดการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยให้กับ
พนกังานและโรงงานอีกทัง้บริษัทฯยงัได้กําหนดให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมสําหรับแผนกบญัชีและการเงิน 
เพ่ือให้สามารถรายงานผลการดําเนินงานอยา่งเป็นระบบท่ีชดัเจน ทนัเวลา และเพียงพอตอ่ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง 

 
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทฯ วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการติดต่อส่ือสารกันภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รวมทัง้ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างทนัท่วงที รวมทัง้ 
เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี  ้บริษัทฯมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ 
การกําหนดแผนสํารองฉกุเฉินท่ีมีประสทิธิภาพ สําหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณะท่ีมีอบุติัภยั
ร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สําหรับในส่วนของข้อมูลทางด้านบัญชีนัน้ บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีอย่าง
สม่ําเสมอตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมีการจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ ซึง่ทําให้บริษัทฯ 
สามารถนําเสนอเอกสารให้แก่คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ภายในเวลาอนัเหมาะสม เพ่ือให้ทกุฝ่ายมีเวลา
ศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสนิใจดําเนินการใดๆ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษ หรือ ช่องทางลับเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทัง้จาก
ภายในและภายนอกบริษัทฯสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) ได้
อย่างปลอดภยัซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯโดยสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสโดยตรงไปยงักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หรือท่ี CIA@npp.co.th 

 
5) ระบบการตดิตาม 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคมุภายในของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอ มีการจดัสง่รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และฝ่ายบริหารเป็นประจําทกุเดือนให้ทราบถึง วตัถปุระสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีปฏิบติังาน ผลการ
ประเมินระบบการควบคมุภายใน และผลการตรวจสอบ รวมทัง้ประเด็นความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัและการควบคมุ ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขท่ีสามารถนําไปปฏิบติัได้ ท่ีผู้บริหารควรทราบ เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถพฒันา
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กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคมุ และการกํากบัดแูล ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ย่ิงขึน้ นอกจากนีใ้น
กรณี ท่ี เ กิด เหตุการณ์ห รือ เหตุอันน่ าสงสัย ท่ีอาจกระทบต่อ ช่ือ เ สียงและฐานะการ เ งินของบ ริ ษัทฯ  อย่าง 
มีนัยสําคัญ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลนั พร้อมรายงาน
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั แนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ืองและทนัเวลา 

ทัง้นี ้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีกล่าวมาในข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ท่ีจัดการได้และยอมรับได้สามารถกํากับดูแลและติดตามการบริหารงานได้อย่างต่อเน่ืองมีความโปร่งใส เพ่ือปกป้อง
ทรัพย์สนิและผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
 
หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฎ์ เข้าดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นตําแหน่งเทียบเท่า
หวัหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2556 เป็นต้นมา  
 
คณะทาํงานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
 บริษัทฯ มีคณะทํางานกํากบัการปฏิบติัตามข้อกําหนดฯ (Corporate Compliance Committee) ซึ่งได้รับการ
แตง่ตัง้จากกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประกอบด้วย 

1. นายกําพล ชยะสนุทร ประธานคณะทํางาน 
2. นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ คณะทํางาน 
3. นายประกาศิต อิฐรัตน์ คณะทํางาน 
4. นายสงิห์ เนียมมณีุ เลขานกุารคณะทํางาน 
โดยมีนายสิงห์ เนียมมณีุ ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย ทําหน้าท่ี Corporate Compliance Officer กํากับดูแล 

การปฏิบติังานให้เป็นไปตามข้อกําหนดฯ 
 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 
 บริษัทฯ มีคณะทํางานบริหารความเส่ียง (Risk Management Team) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ ประกอบด้วย 

1. นายกําพล ชยะสนุทร ประธานคณะทํางาน 
2. นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ คณะทํางาน 
3. นายประกาศิต อิฐรัตน์ คณะทํางาน 
4. นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกลุ คณะทํางาน 
5. นางสาววนิดา วงศ์วเิศษศกัด์ิ คณะทํางาน 
6. นายสงิห์ เนียมมณีุ เลขานกุารคณะทํางาน 
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รายการระหว่างกัน 
 
รายการระหว่างกัน 

กลุม่บริษัทฯมีการทํารายการระหว่างกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมี
นยัสําคญัท่ีเกิดขึน้ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ท่ีผ่านมาโดยได้แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือสิน้สดุณ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงินสําหรับงวดบญัชีสิน้สดุณ
วนัดงักล่าวสําหรับบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนันัน้ได้แก่บคุคลหรือกิจการต่างๆท่ีมีความเก่ียวข้องกบักลุ่มบริษัทฯโดย
การเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัมีกรรมการร่วมกนัมีผู้บริหารร่วมกนัหรือมีผู้ มีอํานาจควบคมุร่วมกนัโดยบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีกลุม่บริษัทฯเข้าทํารายการนัน้ 

ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯมีนโยบายในการเข้าทํารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นการดําเนินการตามธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขทาง
การค้าทัว่ไปโดยใช้ราคาท่ีสามารถอ้างอิงได้กบัราคายติุธรรมหรือราคาตลาดเสมือนการเข้าทํารายการกบับคุคลภายนอก
และในกรณีท่ีรายการระหว่างกันเก่ียวข้องกับหลกัเกณฑ์กฎระเบียบหรือข้อบงัคบัอ่ืนใดกลุ่มบริษัทฯจะดําเนินการตาม
ขัน้ตอนต่างๆอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการเข้าทํารายการระหว่างกนัดงักลา่วจะเป็นไปอย่างถกูต้องเช่นการจดัให้มี
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอกการขออนุมติัจาก 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการเข้าทํารายการดงักลา่วแล้วแต่กรณีเป็นต้นโดยบคุคลท่ีมีสว่นได้
เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติเพ่ือเข้าทํารายการดังกล่าวซึ่งในส่วนนีก้ลุ่มบริษัทฯได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน 
โดยครบถ้วนตามสาระสําคญัตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. แล้ว 

 
มาตรการในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายการท่ีจําเป็นและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่ม
บริษัทฯมีขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของกลุ่มบริษัทฯและเง่ือนไขการค้า
ทั่วไป ทัง้นีก่้อนท่ีจะทํารายการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจําเป็นและเหมาะสมในการเข้าทํารายการ 
รวมถึงความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ โดยให้มีเง่ือนไขเป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติโดย
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุติัการเข้าทํา
รายการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมบริษัทไมมี่ความเช่ียวชาญในรายการระหวา่งกนันัน้ๆ กลุม่บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระ
จากภายนอก อาทิเช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น ให้เข้ามาเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึน้ พร้อมจัดทํารายงานเพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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นโยบายการกาํหนดราคาระหว่างกันและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างกนัให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเป็นปกติ ธุรกิจมีความโปร่งใส ซึ่ง
การคิดอตัราผลตอบแทนรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาด ราคาประเมิน หรือราคาท่ีตกลงกันตามสญัญา
ระหว่างกลุม่บริษัทฯกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในกรณีไม่มีราคาตลาดรองรับ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯ มีแนวโน้มในการทํารายการ
ระหวา่งกนัในอนาคตตามความจําเป็นและความสมเหตสุมผลสําหรับการดําเนินธุรกิจปกติ โดยการดําเนินการดงักลา่วจะ
เป็นไปตามเง่ือนไขอนัเป็นปกติธุรกิจ โดยจะถือปฏิบติัตามนโยบายการกําหนดราคาระหวา่งกนัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 
ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมลูทัว่ไปของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลอ้างอิง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ตําบลทา่ตมู  อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000123 
โทรศพัท์ : (66) 37-208840 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
โฮมเพจ : www.doubleapower.com 
ทนุจดทะเบียน : 10,000.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 9,354.04 ล้านบาท 

2. บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ  

บริษัทในกลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เก่ียวข้อง 

1) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์2 จาํกัด (“NPP2”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 57/5-9 หมูท่ี่ 11 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001309 
โทรศพัท์ : (66) 38-532833ตอ่ 3222 
โทรสาร : (66) 38-532829 
ทนุจดทะเบียน : 370.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 361.64 ล้านบาท 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

2) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จาํกัด (“NPP3”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าไอนํา้ และนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 94/1 หมู่ท่ี 3 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24120 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001317 
โทรศพัท์ : (66) 38-855090 
โทรสาร : (66) 38-855089 
ทนุจดทะเบียน : 1,640.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 1,640.00 ล้านบาท 
   

3) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกัด (“NPP5”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 217 หมูท่ี่ 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000786 
โทรศพัท์ : (66)2-634-5230ตอ่3202 
โทรสาร : (66) 2-6591412 
ทนุจดทะเบียน : 1,520.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 1,520.00 ล้านบาท 
   

4) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด (“NPP5A”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 218 หมูท่ี่ 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000794 
โทรศพัท์ : (66)2-634-5230 ตอ่ 3201 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 1,618.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 1,558.50 ล้านบาท  
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

5) บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จีจาํกัด (“FG”) 

(เดิมช่ือ “บริษัท เอน็พีเอส พีพี 9 จํากดั”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

(ย้ายท่ีตัง้สํานกังานใหญ่เป็น เลขท่ี 155 หมู่ท่ี 4 ตําบลท่าตมู อําเภอศรี
มหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000969 
โทรศพัท์ : (66) 37-208840 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 1,970.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 1,828.575 ล้านบาท 
   

6) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จาํกัด (“NPP11”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 125 หมูท่ี่ 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000620 
โทรศพัท์ : (66)2-634-5230 ตอ่ 3315 
โทรสาร : (66) 2-6591410, (66) 2-6591412 
ทนุจดทะเบียน : 950.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 950.00 ล้านบาท 
   

7) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จาํกัด (“NPP12”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากดั 
ประเภทธรุกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 274หมูท่ี่ 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000270 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 
โทรสาร : (66) 2-6591412 
ทนุจดทะเบียน : 1,515.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 378.75 ล้านบาท 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

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

ชือ่บริษัท : บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้ โครงการรับซือ้ไฟฟ้า

จากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 94/1 หมู่ท่ี 3 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24120 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245555000985 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 1,380.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 1,310.44 ล้านบาท 
   

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

ชือ่บริษัท : บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า  
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 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  
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 596.08 ล้านบาท 
   

10) บริษัท ซีเอชพี 1 จาํกัด (“CHP1”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท ซีเอชพี 1 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000471 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 130.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 130.00 ล้านบาท 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

11) บริษัท ซีเอชพี 3 จาํกัด (“CHP3”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท ซีเอชพี 3 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 125 หมูท่ี่ 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 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 250.00 ล้านบาท 
   

12) บริษัท ซีเอชพี 5 จาํกัด (“CHP5”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท ซีเอชพี 5 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 125 หมูท่ี่ 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001527 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800-39 ตอ่ 3636 
โทรสาร : (66) 2-6591410, (66) 2-6591412 
ทนุจดทะเบียน : 350.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 333.00 ล้านบาท 
   

13) บริษัท ซีเอชพี 7 จาํกัด (“CHP7”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท ซีเอชพี 7 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 125 หมูท่ี่ 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  
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 1.00 ล้านบาท 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

14) บริษัท อี 85 จาํกัด (“E85”) 

(เดิมช่ือ “บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ เอทานอล จํากดั”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท อี 85 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายเอทานอล 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 78 หมูท่ี่ 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000081 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 
โทรสาร : (66) 2-6591417 
ทนุจดทะเบียน : 3,853.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 3,853.00 ล้านบาท 
   

15) บริษัท เอส.เอน็.บี. ผลติผลการเกษตร จาํกัด (“SNB”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เอส.เอน็.บี. ผลติผลการเกษตรจํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายนํา้มนัรําดิบและนํา้มนัรําสกดั 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 107/1 หมูท่ี่ 2 ตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105531003578 
โทรศพัท์ : (66) 38-538512 
โทรสาร : (66) 38-539754 
ทนุจดทะเบียน : 30.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 30.00 ล้านบาท 
   

16) บริษัท แอชลีชชิ่ง จาํกัด (“AL”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท แอชลีชช่ิง จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : แยกสารเคมีออกจากขีเ้ถ้า 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 217 หมูท่ี่ 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000543 
โทรศพัท์ : (66) 2-634-5230ตอ่ 3216 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 155.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 155.00 ล้านบาท 
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17) บริษัท เอน็พีเอส โซลาร์ รูฟทอ็ป จาํกัด (“NPS Solar Rooftop”)  
(เดิมช่ือ “บริษัท เอน็พีเอส โอแอนด์เอม็ จํากดั”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เอน็พีเอส โซลาร์ รูฟทอ็ป จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ตําบลทา่ตมู  อําเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001098 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 150.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 37.50 ล้านบาท 
   

 บริษัทในกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิส์ 

1) บริษัท เอน็พีเอส โอเช่ียนสตาร์ จาํกัด (“NPS OS”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เอน็พีเอส โอเช่ียนสตาร์ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ตําบลทา่ตมู  อําเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245552001221 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 310.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 310.00 ล้านบาท 
   

2) บริษัท เอน็พีเอส ออรานาจาํกัด (“NPSOR”) 

(เดิมช่ือ “บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย พีพี 10 จํากดั”) 
ชือ่บริษัท : บริษัท เอน็พีเอส ออรานา จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000301 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 100.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 100.00 ล้านบาท 
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3) บริษัท เอน็พีเอสเคป จาํกัด (“NPS Cape”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท เอน็พีเอสเคป จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 206 หมูท่ี่ 4 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000601 
โทรศพัท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 1.00 ล้านบาท 
   

4) บริษัท โอเช่ียนสตาร์ โฮลดิง้ จาํกัด (“OSH”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท โอเช่ียนสตาร์ โฮลดิง้ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษัท : 2169333 
โทรศพัท์ : +852 2549 2579 
โทรสาร : +852 2549 9848 
ทนุจดทะเบียน : 32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
   

5) บริษัท โอเช่ียน เคป จาํกัด (“OC”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท โอเช่ียน เคป จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษัท : 2172548  
โทรศพัท์ : +852 2549 2579 
โทรสาร : +852 2549 9848 
ทนุจดทะเบียน : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
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6) บริษัท อนิเตอร์ สตีวีโดร่ิง5 จาํกัด (“ITS5”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดร่ิง5 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : บริการทุน่ขนถ่ายสนิค้ากลางทะเล 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 187/3 หมูท่ี่ 1 ตําบลบางววั อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245544000792 
โทรศพัท์ : (66) 38-540330 
โทรสาร : (66) 38-540331 
ทนุจดทะเบียน : 68.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 68.00 ล้านบาท 
   

7) NPS Cape Shipping S.A. (“Cape Shipping”) 

ชือ่บริษัท : NPS Cape Shipping S.A. 
ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada 

Global Business Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic 
of Panama 

เลขทะเบียนบริษัท : N/A 
ทนุจดทะเบียน : 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
   

8) Alizay 2 Shipping S.A. (“Alizay 2”) 

ชือ่บริษัท : Alizay 2 Shipping S.A. 
ประเภทธุรกิจ : ขนสง่และขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada 

Global Business Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic 
of Panama 

เลขทะเบียนบริษัท : N/A 
ทนุจดทะเบียน : 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
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 บริษัทในกลุ่มธุรกจิอ่ืนๆ  

1) บริษัท นํา้ใส 304 จาํกัด (“NS304”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท นํา้ใส 304 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายนํา้ดิบและนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 355 หมูท่ี่ 10  ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255548000037 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 ตอ่3839 
โทรสาร : (66) 2-659-1432 
ทนุจดทะเบียน : 462.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 374.42 ล้านบาท 
   

2) บริษัทดี.เอ.รีเซร์ิช เซน็เตอร์ จาํกัด (“DARC”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซน็เตอร์ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ศกึษาวิจยัและพฒันาสายพนัธุ์ต้นกระดาษและต้นพลงังานรวมไปถึงเย่ือ

กระดาษและกระดาษ 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 122 หมูท่ี่ 2 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000235 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 
โทรสาร : (66) 2-6591424 
ทนุจดทะเบียน : 30.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 30.00 ล้านบาท 
   

3) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”) 

ชือ่บริษัท : PT. Utami Jaya Mulia 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : Jl. Pendreh, KomplekPerhubungan Gang Bandara No. 184, RT. 

33-A, Kel. Melayu, MuaraTeweh Barito Utara 73811 
เลขทะเบียนบริษัท : 2090.2011 
โทรศพัท์ : (62) 519 21344 
ทนุจดทะเบียน : 34,000.00 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital) 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 22,600.00 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (Issued Capital) 
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4) บริษัท คันนา จาํกัด (“KN”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท คนันา จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : สนบัสนนุและสง่เสริมการปลกูต้นกระดาษและต้นพลงังาน 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 207 หมูท่ี่ 2 ตําบลทา่ตมู  อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000468 
โทรศพัท์ : (66) 37-208800 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทนุจดทะเบียน : 530.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 530.00 ล้านบาท 
   

5) บริษัท โซนิสสตาร์ช เทคโนโลยี จาํกัด (“SNST”) 

ชือ่บริษัท : บริษัท โซนิสสตาร์ช เทคโนโลยี จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายแป้งมนัสําปะหลงัและก๊าซชีวภาพ 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 99/2 หมู่ท่ี 3 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24120 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105538091278 (เดิมเลขท่ี 1859/2538) 
โทรศพัท์ : (66) 38-855100 
โทรสาร : (66) 38-855100 ,(66)2-6591490 
ทนุจดทะเบียน : 270.00 ล้านบาท 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ : 270.00 ล้านบาท 
   

3. บุคคลอ้างองิ 

1) ผู้สอบบัญชี 

ชือ่บริษัท : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ 

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

โทรศพัท์ : (66) 2-264-0777 
โทรสาร : (66) 2-264-0789-90 
โฮมเพจ : www.ey.com 
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2) นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 
ชือ่บริษัท : ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ : (66) 02-296-3582 
โทรสาร : (66) 02-683-1298 
โฮมเพจ : www.krungsri.com 

 

3) นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และชุดที่ 2
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ชือ่บริษัท : ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : (66) 02-255-2222 
โทรสาร : (66) 02-255-9391-3 
โฮมเพจ : www.ktb.co.th 
   

4) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 

ชือ่บริษัท : ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ : (66) 02-296-3582 
โทรสาร : (66) 02-683-1298 
โฮมเพจ : www.krungsri.com 
   

5) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และชุดที่ 2
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ชือ่บริษัท : ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ : 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : (66) 02-255-2222 
โทรสาร : (66) 02-255-9391-3 
โฮมเพจ : www.ktb.co.th 
   

6) ที่ปรึกษากฎหมาย 

-ไมมี่-  
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

7) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อ : นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศกัด์ิ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
อีเมลล์ : pr@npp.co.th 

 
8) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
ติดต่อ : นางสาวภทัรา ปรุงธญัญพฤกษ์ 

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

 

ข้อมูลสาํคัญอ่ืน ที่มีผลกระทบต่อการตัดสนิใจของผู้ลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไมพ่บวา่มีข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

งบการเงนิ 
บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2558 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การ
เปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหต ุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงินปราศจาก การแสดงข้อมลูท่ีขดั
ตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถงึการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเส่ียงดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดย
ถกูต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม   
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าเช่ือว่า หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
 
ความเหน็ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท 
เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 
ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 และข้อ 19 เก่ียวกบัยอดคงเหลือของเงินมดัจําจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดินแก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 2,078 ล้านบาท (2557: จํานวน 2,171 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ทัง้นี ้ข้าพเจ้า
มิได้แสดงความเหน็อยา่งมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด 

 
 
สพุรรณี ตริยานนัทกลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 590,702,851            662,316,400           294,438,004            536,810,310           
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 8 126,589,576            91,017,219             -                               -                             
เงินลงทุนชัว่คราว 230,223,848            231,508,993           223,848                   151,429,570           
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 375,577,731            350,191,842           295,059,299            236,668,570           
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,145,344,649         1,523,527,275        580,207,546            655,399,529           
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 9 1,520,922,380         1,873,719,117        875,266,845            892,068,099           
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                               -                             48,999,985              -                             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 90,336,670              154,136,670           124,050,000            1,898,757,748        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 137,614,979            37,375,334             11,589                     35,289,469             
สินคา้คงเหลือ 10 1,011,842,658         984,247,669           543,629,710            482,665,739           
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 117,706,038            435,781                  115,532,969            435,781                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 391,301,780            243,500,624           56,008,708              38,921,518             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,217,240,780         4,278,257,807        2,058,161,658         4,036,378,234        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 12 21,220,412              64,109,870             -                               -                             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 130,456,082            131,904,420           -                               -                             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                               -                             17,457,800,151       13,332,823,329      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 162,331,470            198,033,215           254,400,000            254,400,000           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 344,820,579            508,657,898           344,820,579            508,657,898           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 26,251,713,340       24,457,691,326      7,459,780,878         7,674,893,759        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 10,138,179              11,090,718             4,168,120                4,381,698               
สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 18 395,566,400            395,566,400           -                               -                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
   เงินมดัจาํจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 19 2,078,649,375         2,171,220,938        -                               -                             
   เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร 97,852,595              18,454,782             9,317,877                -                             
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 20 108,526,275            100,629,751           77,957,565              82,618,050             
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 105,406,944            93,572,525             -                               4,708,821               
   อ่ืน ๆ 3,376,314                2,904,258               1,612,771                1,648,404               
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,393,811,503         2,386,782,254        88,888,213              88,975,275             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 29,710,057,965       28,153,836,101      25,609,857,941       21,864,131,959      
รวมสินทรัพย์ 33,927,298,745       32,432,093,908      27,668,019,599       25,900,510,193      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 21 5,827,893,790         286,932,251           5,675,813,790         212,473,875           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 162,314,656            150,820,731           137,823,252            54,477,591             
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 954,613,334            921,701,294           324,975,631            452,773,589           
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 1,116,927,990         1,072,522,025        462,798,883            507,251,180           
เงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้และบริการจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 95,584                     186,930,801           171,308,411            258,878,505           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                               -                             355,299,970            618,500,000           
ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 338,521,398            552,737,770           14,009,079              63,992,363             
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 1,764,396,165         2,040,358,767        597,447,564            597,357,143           
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาทท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 26 -                               3,005,137,861        -                               3,005,137,861        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 66,842,347              117,732,449           54,081,170              103,612,596           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23 151,184,665            138,964,652           74,608,382              63,467,042             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,265,861,939         7,401,316,576        7,405,367,249         5,430,670,565        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 694,946,233            1,199,122,429        3,848,379                18,156,072             
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 4,860,511,907         4,160,808,413        -                               598,030,528           
หุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 26 8,938,219,746         8,675,599,495        8,938,219,746         8,675,599,495        
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 27 115,881,367            101,608,759           42,545,535              36,723,238             
เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเงินประกนัอ่ืน 31,639,287              41,034,814             14,603,861              25,360,688             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 -                               -                             15,354,150              -                             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27,417,363              8,691,272               -                               -                             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 14,668,615,903       14,186,865,182      9,014,571,671         9,353,870,021        
รวมหนีสิ้น 23,934,477,842       21,588,181,758      16,419,938,920       14,784,540,586      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 10,000,000,000       10,000,000,000      10,000,000,000       10,000,000,000      
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้
   หุน้สามญั 935,403,920 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 9,354,039,200         9,354,039,200        9,354,039,200         9,354,039,200        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 28 700,876,423            625,050,979           700,876,423            625,050,979           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 162,235,447            1,168,622,166        1,174,223,320         1,117,937,692        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 80,899,995              (8,581,771)             -                               -                             
   ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 29 (334,018,240)           (334,018,240)         18,941,736              18,941,736             
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,964,032,825         10,805,112,334      11,248,080,679       11,115,969,607      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 28,788,078              38,799,816             -                               -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,992,820,903         10,843,912,150      11,248,080,679       11,115,969,607      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 33,927,298,745       32,432,093,908      27,668,019,599       25,900,510,193      

-                               -                             -                               -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 
 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน: 
รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอนํ้ าและนํ้ า 9,975,776,439        12,313,627,337      6,956,577,500         7,431,595,612             
รายไดจ้ากการขายเอทานอล 1,381,665,782        1,334,993,767        -                               -                                   
รายไดจ้ากการขายแป้งมนัสาํปะหลงั 633,208,248           611,058,976           -                               -                                   
รายไดจ้ากการขายนํ้ ามนัรําขา้วดิบและรําสกดั 61,751,894             348,989,024           -                               -                                   
รายไดค่้าบริการ 517,964,524           768,395,197           63,365,387              83,818,681                  
รายไดอ่ื้น
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 134,718,353           10,626,689             130,400,418            5,365,403                    
   เงินปันผลรับ 14 -                             -                             785,677,293            898,331,804                
   ดอกเบ้ียรับ 26,147,492             26,944,044             53,001,010              245,800,526                
   อ่ืน ๆ 76,000,932             67,141,860             40,010,291              81,110,557                  
รวมรายได้ 12,807,233,664      15,481,776,894      8,029,031,899         8,746,022,583             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายไฟฟ้า ไอนํ้าและนํ้ า 7,716,241,594        8,878,205,224        5,047,732,048         5,356,546,635             
ตน้ทุนขายเอทานอล 1,243,358,409        1,258,000,790        -                               -                                   
ตน้ทุนขายแป้งมนัสาํปะหลงั 537,988,424           536,597,395           -                               -                                   
ตน้ทุนขายนํ้ ามนัรําขา้วดิบและรําสกดั 62,135,614             332,509,841           -                               -                                   
ตน้ทุนค่าบริการ 621,759,645           455,639,328           33,985,034              46,120,057                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,712,476             21,855,512             -                               -                                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 987,837,507           1,015,677,529        541,197,543            546,771,891                
รวมค่าใช้จ่าย 11,192,033,669      12,498,485,619      5,622,914,625         5,949,438,583             
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,615,199,995        2,983,291,275        2,406,117,274         2,796,584,000             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 (37,614,959)           (100,003,242)         -                               -                                   
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,577,585,036        2,883,288,033        2,406,117,274         2,796,584,000             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (961,422,924)         (963,421,421)         (773,561,617)           (761,730,920)               
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 616,162,112           1,919,866,612        1,632,555,657         2,034,853,080             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (109,975,663)         (154,896,762)         (116,046,783)           (193,962,784)               
กาํไรสําหรับปี 506,186,449           1,764,969,850        1,516,508,874         1,840,890,296             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 89,481,766             2,779,596               -                               -                                   

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,805,379)             (7,902,296)             -                               (10,815,888)                 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 31 943,719                  1,580,459               -                               2,163,178                    

(1,861,660)             (6,321,837)             -                               (8,652,710)                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี 87,620,106             (3,542,241)             -                               (8,652,710)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 593,806,555           1,761,427,609        1,516,508,874         1,832,237,586             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 453,810,750           1,670,808,498        1,516,508,874         1,840,890,296             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 52,375,699             80,395,156             
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย
   ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                             13,766,196             

506,186,449           1,764,969,850        
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 543,318,293           1,667,275,369        1,516,508,874         1,832,237,586             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 50,488,262             80,386,044             
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย
   ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                             13,766,196             

593,806,555           1,761,427,609        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 33
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.49                        1.79                        1.62                         1.97                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 616,162,112           1,919,866,612        1,632,555,657         2,034,853,080             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 1,523,738,720        1,449,002,227        539,757,953            598,931,737                
   ค่าตดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 19,322,012             34,479,779             14,741,347              25,983,602                  
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) -                             (41,153)                  3,600,000                -                                   
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
      (โอนกลบัรายการ) 10,742,400             (28,024,286)           1,913,425                778,838                       
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             999,970                   -                                   
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,639,519             14,384,460             5,880,077                3,978,702                    
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนชัว่คราว (346)                       (711,418)                (346)                         (631,995)                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (2,316,392)             (3,516,200)             (1,730,717)               (3,516,200)                   
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (14,198,199)           76,086,411             (13,329,787)             (15,613,354)                 
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 18,400,667             5,456,507               -                               1,173,499                    
   โอนกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 2,002,816               -                             -                               -                                   
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                             2,000                      -                               -                                   
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 11,170,503             1,397,912               269,615                   689,068                       
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของ
      สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (117,706,038)         (453,781)                (115,532,969)           (453,781)                      
   เงินปันผลรับ 14 -                             -                             (785,677,293)           (898,331,804)               
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 37,614,959             100,003,242           -                               -                                   
   ดอกเบ้ียรับ (26,147,492)           (26,944,044)           (53,001,010)             (245,800,526)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 941,757,275           939,633,687           764,925,706            745,037,185                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 3,034,182,516        4,480,621,955        1,995,371,628         2,247,078,051             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 351,861,787           (168,601,716)         (23,525,176)             (9,606,057)                   
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,697,368             (37,375,334)           35,277,880              (35,289,469)                 
   สินคา้คงเหลือ (3,495,941)             79,065,726             (62,877,396)             (55,235,427)                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (133,027,886)         62,671,630             (675,950)                  12,985,441                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (13,029,064)           8,322,112               35,634                     (15,100)                        
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,719,167             67,197,797             (63,098,246)             157,485,254                
   เงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้และบริการจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (186,835,217)         (427,050,347)         (87,570,094)             (315,887,850)               
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 12,220,013             (18,054,742)           11,141,340              (13,456,752)                 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,085,500)             (6,596,200)             (57,780)                    (3,246,800)                   
   เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเงินประกนัอ่ืน (9,395,527)             (2,978,402)             (10,756,827)             5,897,358                    
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,726,091             8,691,271               -                               -                                   
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,137,537,807        4,045,913,750        1,793,265,013         1,990,708,649             
   รับดอกเบ้ีย 27,082,443             19,164,331             93,763,220              265,690,353                
   จ่ายดอกเบ้ีย (1,119,819,728)      (1,106,582,787)      (756,770,434)           (674,659,154)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (186,093,955)         (215,969,104)         (161,926,477)           (165,757,322)               
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,858,706,567        2,742,526,190        968,331,322            1,415,982,526             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พ่ิมข้ึน (35,572,357)           (26,017,219)           -                               -                                   
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง 42,889,458             85,032,094             -                               -                                   
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,601,883               (227,281,375)         152,936,785            (147,281,375)               
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาว -                             (131,904,420)         -                               -                                   
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 63,800,000             3,863,330               1,771,107,748         (24,105,992)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                               979,401,000                
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                             -                             (4,125,976,793)        (3,477,873,915)            
เงินสดรับจากการลดทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                               327,000,000                
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                             (2,070,000)             -                               (2,070,000)                   
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,727,382,680)      (4,090,971,349)      (166,828,754)           (359,067,123)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 17,861,355             47,164,258             32,599,926              62,042,775                  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,408,081)             (1,930,541)             -                               (1,778,853)                   
เงินมดัจาํจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             (688,991,953)         -                               -                                   
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร (253,431,369)         (48,379,127)           (9,317,877)               -                                   
เงินปันผลรับ -                             -                             736,677,308            1,053,331,797             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,892,641,791)      (5,081,486,302)      (1,608,801,657)        (1,590,401,686)            
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,540,961,539        (3,828,902,486)      5,463,339,915         (3,751,682,781)            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                             (3,870,000)             (263,200,030)           359,839,647                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยแ์ละเช่ากลบัคืน -                             1,394,001,452        -                               30,327,237                  
ชาํระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (818,442,807)         (387,852,600)         (67,644,054)             (67,777,368)                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,734,673,693        1,662,430,232        -                               -                                   
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,320,071,520)      (1,408,739,768)      (600,000,000)           (600,000,000)               
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท 250,000,000           8,668,238,675        250,000,000            8,668,238,675             
ชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท (3,000,000,000)      (3,000,000,000)      (3,000,000,000)        (3,000,000,000)            
เงินปันผลจ่าย 34 (1,384,397,802)      (1,075,714,508)      (1,384,397,802)        (1,075,714,508)            
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ -                             (86,520,000)           -                               -                                   
เงินสดจ่ายใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ -                             (167,021,559)         -                               -                                   
เงินปันผลจ่ายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (60,500,000)           (115,500,000)         -                               -                                   
เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ย
   ในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             11,250,000             -                               -                                   
เงินสดรับจากกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจากการจาํหน่าย
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             979,400,980           -                               -                                   
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงิน 942,223,103           2,641,200,418        398,098,029            563,230,902                
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ขึน้ 20,098,572             1,369,445               -                               -                                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (71,613,549)           303,609,751           (242,372,306)           388,811,742                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 662,316,400           358,706,649           536,810,310            147,998,568                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 590,702,851           662,316,400           294,438,004            536,810,310                

-                             -                             -                           -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 
 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินมดัจาํจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นท่ีดิน 92,571,563             304,163,000           -                               -                                   
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 37,096,543             188,555,494           -                               20,916,143                  
   โอนสินคา้คงเหลือเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 34,841,448             14,553,457             -                               -                                   
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดินและอาคาร 156,862,749           -                             156,862,749            -                                   
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 1,913,400               6,275,449               -                               5,832,459
   รายการขายทรัพยสิ์นและเช่ากลบัคืน -                             165,269,040           -                               25,778,151
   เจา้หน้ีจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,640,289)             35,111,877             13,574,138              (43,812,531)                 
   รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย
      เพื่อเป็นการเพ่ิมทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยแทน -                             -                             -                               1,551,447,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



   

136 

 

รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผูม้ี ส่วนของผูถ้ือหุน้
ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจาก ผลต่างจาก รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่ ของบริษทัยอ่ย

ที่ออกจาํหน่ายและ จดัสรรแลว้ - การแปลงค่างบการเงิน การจดัโครงสร้างการ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ก่อนการรวมธุรกิจ รวม
หมายเหตุ ชาํระเต็มมลูค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 9,354,039,200            533,439,099               671,452,781               (11,361,367)                      (1,327,539,118)                    (1,338,900,485)       9,220,030,595         62,663,772                 167,375,261                      9,450,069,628            
กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                                 -                                 1,670,808,498            -                                        -                                           -                              1,670,808,498         80,395,156                 13,766,196                        1,764,969,850            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี  (ปรับปรุงใหม่) -                                 -                                 (6,312,725)                 2,779,596                         -                                           2,779,596                (3,533,129)              (9,112)                        -                                         (3,542,241)                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 1,664,495,773            2,779,596                         -                                           2,779,596                1,667,275,369         80,386,044                 13,766,196                        1,761,427,609            
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
   จากการเรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                 -                                        -                                           -                              -                              11,250,000                 -                                         11,250,000                 
ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                                 -                                 -                                 -                                        (167,021,559)                       (167,021,559)          (167,021,559)          -                                 -                                         (167,021,559)             
สินทรัพยส์ุทธิที่รับโอนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                                 -                                 -                                 -                                        181,141,457                        181,141,457            181,141,457            -                                 (181,141,457)                     -                                 
กลบัรายการค่าหุน้คา้งรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                 -                                        979,400,980                        979,400,980            979,400,980            -                                 -                                         979,400,980               
โอนกาํไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 28 -                                 91,611,880                 (91,611,880)               -                                        -                                           -                              -                              -                                 -                                         -                                 
เงินปันผลจ่าย 34 -                                 -                                 (1,075,714,508)          -                                        -                                           -                              (1,075,714,508)       -                                 -                                         (1,075,714,508)          
เงินปันผลจ่ายใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14 -                                 -                                 -                                 -                                        -                                           -                              -                              (115,500,000)             -                                         (115,500,000)             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 9,354,039,200            625,050,979               1,168,622,166            (8,581,771)                        (334,018,240)                       (342,600,011)          10,805,112,334       38,799,816                 -                                         10,843,912,150          

-                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 9,354,039,200            625,050,979               1,168,622,166            (8,581,771)                        (334,018,240)                       (342,600,011)          10,805,112,334       38,799,816                 -                                         10,843,912,150          
กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 453,810,750               -                                        -                                           -                              453,810,750            52,375,699                 -                                         506,186,449               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                                 25,777                        89,481,766                       -                                           89,481,766              89,507,543              (1,887,437)                 -                                         87,620,106                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 453,836,527               89,481,766                       -                                           89,481,766              543,318,293            50,488,262                 -                                         593,806,555               
โอนกาํไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 28 -                                 75,825,444                 (75,825,444)               -                                        -                                           -                              -                              -                                 -                                         -                                 
เงินปันผลจ่าย 34 -                                 -                                 (1,384,397,802)          -                                        -                                           -                              (1,384,397,802)       -                                 -                                         (1,384,397,802)          
เงินปันผลจ่ายใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14 -                                 -                                 -                                 -                                        -                                           -                              -                              (60,500,000)               -                                         (60,500,000)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 9,354,039,200            700,876,423               162,235,447               80,899,995                       (334,018,240)                       (253,118,245)          9,964,032,825         28,788,078                 -                                         9,992,820,903            

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรสะสม
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รายงานประจาํปี 2558 
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน) 

 
 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื่น

ทุนเรือนหุน้ ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ที่ออกจาํหน่าย ผลต่างจากการจดัโครงสร้าง รวม

หมายเหตุ และชาํระเต็มมลูค่าแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 9,354,039,200                     533,439,099                        453,026,494                        4,821,838                                    10,345,326,631                   

กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                                           -                                           1,840,890,296                     -                                                  1,840,890,296                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                                           -                                           (8,652,710)                           -                                                  (8,652,710)                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                           -                                           1,832,237,586                     -                                                  1,832,237,586                     

โอนกาํไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 28 -                                           91,611,880                          (91,611,880)                         -                                                  -                                           

เงินปันผลจ่าย 34 -                                           -                                           (1,075,714,508)                    -                                                  (1,075,714,508)                    

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                                           -                                           -                                           14,119,898                                  14,119,898                          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 9,354,039,200                     625,050,979                        1,117,937,692                     18,941,736                                  11,115,969,607                   

-                                           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 9,354,039,200                     625,050,979                        1,117,937,692                     18,941,736                                  11,115,969,607                   

กาํไรสาํหรับปี -                                           -                                           1,516,508,874                     -                                                  1,516,508,874                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                           -                                           -                                           -                                                  -                                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                           -                                           1,516,508,874                     -                                                  1,516,508,874                     

โอนกาํไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 28 -                                           75,825,444                          (75,825,444)                         -                                                  -                                           

เงินปันผลจ่าย 34 -                                           -                                           (1,384,397,802)                    -                                                  (1,384,397,802)                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 9,354,039,200                     700,876,423                        1,174,223,320                     18,941,736                                  11,248,080,679                   

-                                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งเป็นรายการแ
วม 

ดงเงินลงทนุใน

บริษัท เนช่ันแ

ธรุกิจ 

mited 
ทศทางเรือเดินทะเ

ทศทางเรือเดินทะเ

ทศทางเรือเดินทะเ

หรือบริษัทย่อยไ
ามารถใช้อํานา

ดัทํางบการเงิน
คมุบริษัทยอ่ยนัน้

การบญัชีท่ีสําคั

จดัตัง้ในต่างปร
ายได้และค่าใช้
การแปลงค่าดั
ศ” ในงบแสดงก

ารค้าระหว่างกั

นวนกําไรหรือข
แยกต่างหากใน

นบริษัทยอ่ยและ

แนล เพาเวอร์ ซั

จดัตัง้ขึ ้
ในประเท

 

 
ฮ่องก

 

 

เล ฮ่องก

เล สาธารณ
ปานาม

เล สาธารณ
ปานาม

ได้ หากบริษัทฯ
าจในการสัง่กา

นรวมตัง้แต่วนัที
ัน้ 

คญัเช่นเดียวกนั

ระเทศแปลงคา่
ช้จ่ายแปลงค่า
งักล่าวได้แสด
การเปล่ียนแปลง

ันท่ีมีสาระสําค

าดทนุและสินท
นส่วนของกําไรห

ะบริษัทร่วมตาม

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ขึน้ อตัร
ทศ ของ

2558 

ร้อยละ 

ง 100.0

ง 100.0

ณรัฐ
มา 

100.0

ณรัฐ
มา 

100.0

ฯมีสิทธิได้รับหรื
รกิจกรรมท่ีส่ง

ท่ีบริษัทฯมีอําน

นกบัของบริษัทฯ

าเป็นเงินบาทโด
เป็นเงินบาทโด
งไว้เป็นรายกา
งสว่นของผู้ ถือห

คัญได้ถูกตัดอ

ทรัพย์สทุธิของบ
หรือขาดทนุรว

มวิธีราคาทนุ 
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ราร้อยละ 
การถือหุ้น 

2557 

ร้อยละ 

0 100.00 
  

  

0 100.00 

0 - 

0 - 

รอมีส่วนได้
ผลกระทบ

นาจในการ

ฯ 

ดยใช้อตัรา
ดยใช้อตัรา
าร “ผลต่าง
หุ้น 

อกจากงบ

บริษัทย่อย
มและส่วน



 

 

3. ม

ม

ดั

ก

มาตรฐานการร

มาตรฐานการร

ดงันี ้

ก. มาตรฐานก

บริษัทฯและบ
โดยสภาวิชา
ปฏิบติั มาต
มาตรฐานกา
และการให้แ
ปฏิบติันีไ้ม่มี
การรายงานท

มาตรฐานก

มาตรฐานฉ
คณิตศาสตร์
รายการดงักล

บริษัทฯและ
ประกนัภยัใน
การปรับปรุง
วา่บริษัทฯแล
แสดงอยูใ่นห

มาตรฐานก

มาตรฐานกา
เนือ้หาเก่ียว
การเงินรวม
ลงทนุมีอําน
ลงทุนได้ หา
อํานาจในกา
หุ้นหรือสทิธิ
ใช้ดลุยพินิจ
และจะต้องน

การเปล่ียนแ

 

รายงานการทา

ายงานทางการ

การรายงานทา

บริษัทยอ่ยได้นํา
าชีพบญัชี ซึง่มีผ
รฐานการรายง
ารรายงานทางก
แนวปฏิบติัทาง
มีผลกระทบอย่า
ทางการเงินตาม

การบัญชีฉบับ

ฉบับปรับปรุงนี
ร์ประกนัภยัทนัที
ลา่วทนัทีในกําไ

บริษัทย่อยได้เป
นปีปัจจบุนัจาก
งรายการของปีปั
ละบริษัทยอ่ยใช้
หมายเหตปุระกอ

การรายงานทา

ารรายงานทาง
กบัการบญัชีสํ

มและงบการเงิน
นาจการควบคมุ
ากตนมีสิทธิได้
ารสัง่การกิจกร
ในการออกเสีย
อย่างมากในกา
นําบริษัทใดในก

แปลงหลกัการนี

างการเงนิใหม

รเงินท่ีเร่ิมมีผล

างการเงนิที่เร่ิ

ามาตรฐานการ
ผลบงัคบัใช้สําห
านทางการเงิน
การเงินระหว่างป
การบญัชีกับผู้
างเป็นสาระสํา
มท่ีกลา่วข้างต้น

ที่ 19 (ปรับปร

นีกํ้าหนดให้กิจ
ทีในกําไรขาดทุ
ไรขาดทนุ หรือใ

ปล่ียนแปลงกา
การรับรู้ทนัทีใน
ปัจจบุนัและปรับ
ช้นโยบายบญัชีน
อบงบการเงินข้อ

างการเงนิ ฉบั

การเงินฉบบัท่ี 
าหรับงบการเงิ
นเฉพาะกิจกา
หรือไม่ กลา่วคื
ด้รับหรือมีส่วนไ
รรมท่ีส่งผลกระ
ยงโดยรวมน้อยก
ารทบทวนว่าบ ิ
กลุม่กิจการมาจ

นีไ้มมี่ผลกระทบ

 

ม่ 

บงัคบัในปีบญั

มมีผลบังคับใ

รรายงานทางกา
หรับรอบระยะเว
ดงักล่าวได้รับก
ประเทศ โดยสว่
ใช้มาตรฐานกา
คญัต่องบการเ ิ
นบางฉบบัมีการ

รุง 2557) เร่ือง

จการต้องรับรู้ร
นุเบ็ดเสร็จอ่ืนใ
ในกําไรขาดทนุเ

รรับรู้รายการกํ
นกําไรหรือขาดท
บย้อนหลงังบกา
นีม้าตัง้แตแ่รกผ
อ 4 

บับที่ 10 เร่ือง 

 10 กําหนดหล
งินรวมท่ีเดิมกํา
ร มาตรฐานฉบ
คือ ภายใต้มาต
ได้เสียในผลตอ
ะทบต่อจํานวน
กวา่กึง่หนึง่ก็ตา
ริษัทฯและบริษั
จดัทํางบการเงิน

บตอ่งบการเงินข

บริษัท เนช่ันแ

ชีปัจจบุนัและที

ในปีบัญชีปัจจุ

รเงินฉบบัปรับป
วลาบญัชีท่ีเร่ิมใ
การปรับปรุงหรื
วนใหญ่เป็นการ
ารนํามาตรฐาน
เงินของบริษัทฯ
รเปล่ียนแปลงหล

ง ผลประโยชน

รายการกําไรข
ในขณะท่ีมาตรฐ
เบด็เสร็จอ่ืน หรือ

าไรขาดทนุจาก
ทนุไปเป็นรับรู้ทั
ารเงินปีก่อนท่ีนํ
ผลสะสมของกา

งบการเงนิรวม

ลกัเกณฑ์เก่ียวก
าหนดอยู่ในมาต
บบันีเ้ปล่ียนแป
รฐานฉบบันีผู้้ล
อบแทนของกิจ
เงินผลตอบแท
าม การเปล่ียน
ษัทย่อยมีอํานาจ
นรวมบ้าง 

ของบริษัทฯและ

แนล เพาเวอร์ ซั

ท่ีจะมีผลบงัคบั

บัน 

ปรุง (ปรับปรุง 2
ในหรือหลงัวนัที
อจดัให้มีขึน้เพ่ื
รปรับปรุงถ้อยคํ
นการรายงานท
และบริษัทย่อย
ลกัการสําคญัซึง่

น์ของพนักงาน

าดทุนจากกา
ฐานฉบบัเดิมอน
อทยอยรับรู้ในกํ

กการประมาณก
นัทีในกําไรขาด
นํามาแสดงเป็น
ารเปล่ียนแปลงน

ม 

กบัการจดัทํางบ
ตรฐานการบญั
ปลงหลกัการเกี
ลงทนุจะถือว่าต
จการท่ีเข้าไปล
นนัน้ได้ ถึงแม้ว
แปลงท่ีสําคญันี
จควบคมุในกิจ

ะบริษัทยอ่ย 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

บในอนาคตมีรา

2557) และฉบบั
ท่ี 1 มกราคม 25
อให้มีเนือ้หาเท
าและคําศพัท์ ก
ทางการเงินดงัก
ยอย่างไรก็ตาม
งสามารถสรุปไ

น 

รประมาณการ
นญุาตให้กิจกา
กําไรขาดทนุก็ได้

การตามหลกัคณ
ดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน
นข้อมลูเปรียบเที
นโยบายการบญั

บการเงินรวม โ
ญชี ฉบบัท่ี 27 
ก่ียวกับการพิจ
ตนควบคมุกิจก
ลงทุน และตนส
ว่าตนจะมีสดัส
นีส้ง่ผลให้ฝ่ายบ
จการท่ีเข้าไปลง
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ายละเอียด

บใหม่ท่ีออก
558 มาถือ
ท่าเทียมกบั
การตีความ
กล่าวมาถือ
 มาตรฐาน
ด้ดงันี ้

รตามหลัก
ารเลือกรับรู้
ด้   

ณิตศาสตร์
นและได้ทํา
ทียบเสมือน
ญชีดงักลา่ว

โดยใช้แทน
 เร่ือง งบ
ารณาว่าผู้
การท่ีเข้าไป
สามารถใช้
ส่วนการถือ
บริหารต้อง
งทนุหรือไม่



 

 

ข

4.  ผ
ม

 ใน
ป
ป

มาตรฐานก
อ่ืน 

มาตรฐานฉบ
งานบริษัทร่
การเงินของบ

มาตรฐานก

มาตรฐานฉบ
ยติุธรรม กล่
เก่ียวข้องอ่ืน
ไปในการรับ

มาตรฐานฉบ

ข. มาตรฐานก

ในระหวา่งปี
2558) และฉ
ระยะเวลาบั
ปรับปรุงหรือ
บริหารของบ
แนวปฏิบติัท

ลสะสมจากก
มาถือปฏบัิต ิ

นระหว่างปีปัจจ
ประกอบงบการ
ปฏิบติั  

การรายงานทา

บบันีกํ้าหนดเร่ื
รวม รวมถึงกิจก
บริษัทฯและบริษ

การรายงานทา

บบันีกํ้าหนดแน
าวคือ หากกิจก
นกิจการจะต้องว
รู้ผลกระทบจา

บบันีไ้มมี่ผลกร

การรายงานทา

ปปัจจบุนั สภาวิ
ฉบบัใหม ่รวมถึ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรื
อจัดให้มีขึน้เพ่ื
บริษัทฯและบริษ
ทางบญัชีดงักลา่

การเปล่ียนแป

จุบนั บริษัทฯแ
รเงินข้อ 3 เน่ือ

างการเงนิ ฉบั

องการเปิดเผย
การท่ีมีโครงสร้
ษัทยอ่ย  

างการเงนิ ฉบั

นวทางเก่ียวกบั
การต้องวดัมลูค
วดัมลูคา่ยติุธรร
กการเร่ิมใช้มา

ะทบอยา่งเป็นส

างการเงนิที่จะ

ชาชีพบญัชีได้ป
ถงึแนวปฏิบติัทา
รือหลงัวนัท่ี 1 ม
อให้มีเนือ้หาเท
ษัทย่อยเช่ือว่าม
าวจะไมมี่ผลกร

ลงนโยบายกา

และบริษัทย่อยไ
งจากการนําม

 

บับที่ 12 เร่ือง

ยข้อมลูท่ีเก่ียวข้
ร้างเฉพาะตัว 

บับที่ 13 เร่ืองก

บการวดัมลูค่าย
ค่ายติุธรรมของ
รมนัน้ตามหลกั
ตรฐานนี ้ 

สาระสําคญัตอ่

ะมีผลบังคับใน

ประกาศใช้มาต
างบญัชี จํานวน
มกราคม 2559
ท่าเทียมกบัมา
มาตรฐานการร
ระทบอยา่งเป็น

ารบัญชีเน่ืองจ

ได้เปล่ียนแปล
าตรฐานการร

บริษัท เนช่ันแ

ง การเปิดเผย

องกบัสว่นได้เสี
มาตรฐานฉบบั

การวัดมูลค่ายุ

ยติุธรรมและกา
งสินทรัพย์หรือห
กการของมาตรฐ

องบการเงินของ

นอนาคต 

ตรฐานการราย
นหลายฉบบั ซึง่
9 มาตรฐานกา
ตรฐานการราย
รายงานทางกา
นสาระสําคญัตอ่

จากการนํามา

งนโยบายการบ
ายงานทางกา

แนล เพาเวอร์ ซั

ยข้อมูลเก่ียวกั

สียของกิจการใ
บนีจ้ึงไม่มีผลก

ยุตธิรรม 

ารเปิดเผยข้อมลู
หนีส้ินใดตามข้
ฐานฉบบันีแ้ละ

งบริษัทฯและบริ

งานทางการเงิน
งมีผลบงัคบัใช้ส
รรายงานทางก
ยงานทางการเ
รเงินฉบบัปรับป
องบการเงินเม่ือ

าตรฐานการรา

บญัชีท่ีสําคญัต
รเงินฉบับใหม่

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

กับส่วนได้เสียใ

ในบริษัทย่อยก
กระทบทางการ

ลท่ีเก่ียวกบัการ
อกําหนดของม
ะใช้วิธีเปล่ียนทั

ริษัทยอ่ย 

นฉบบัปรับปรุง
สําหรับงบการเ ิ
การเงินดงักล่าว
เงินระหว่างปร
ปรุงและฉบบัให
อนํามาถือปฏิบั

ายงานทางกา

ตามท่ีกล่าวใน 
ม่และฉบับปรับ
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ในกิจการ

ารร่วมการ
รเงินต่องบ

ร วดัมลูค่า
มาตรฐานท่ี
นัทีเป็นต้น

ง (ปรับปรุง 
เงินท่ีมีรอบ
วได้รับการ
ะเทศ ฝ่าย
หม่ รวมถึง
ติั  

ารเงนิใหม่    

 หมายเหตุ
ปรุงมาถือ



 

 

 จํ

 

 

 

งบกาํ

กาํไร
ผลขา
กําไรส

กาํไร
ผลขา
กําไรเ

 

5. น

5.1 ก

 ข

 ร
เป
ภ

 ร

 ร

 ด

 ด

 เงิ

 เงิ

5.2 เงิ

 เงิ
ซึ

 
 
 

านวนเงินของร

าไรขาดทุนเบ็

รขาดทุน: 
าดทนุจากการป
สทุธิเพิ่มขึน้ 

รขาดทุนเบด็เส
าดทนุจากการป
เบด็เสร็จลดลง 

นโยบายการบัญ

การรับรู้รายได้

ขายสินคา้ 

รายได้จากการข
ป็นเจ้าของสิน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

รายไดค่้าบริการ

รายได้คา่บริการ

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รับถือเป็

งินปันผลรบั 

งินปันผลรับถือ

งนิสดและราย

งินสดและรายก
ซึง่ถงึกําหนดจ่า

รายการปรับปรุง

ดเสร็จ  

ประมาณตามห

สร็จอ่ืน: 
ประมาณตามห
 

ญชีที่สาํคัญ  

ด้ 

ขายสนิค้ารับรู้เมื
นค้าให้กับผู้ ซือ้
สําหรับสนิค้าที

ร 

รรับรู้เม่ือได้ให้บ

ป็นรายได้ตามเ

เป็นรายได้เม่ือ

ยการเทียบเท่า

การเทียบเทา่เงิ
ยคืนภายในระ

งท่ีมีผลกระทบ

หลกัคณิตศาสต

หลกัคณิตศาสต

ม่ือบริษัทฯและ
อแล้ว รายได้จ
ท่ีได้สง่มอบหลงั

บริการแล้วโดยพิ

เกณฑ์คงค้างโด

บริษัทฯและบริ

าเงนิสด 

นสด หมายถงึ 
ยะเวลาไมเ่กิน 

 

ตอ่รายการในง

ตร์ลดลง 

ตร์เพิ่มขึน้ 

ะบริษัทย่อยได้โ
จากการขายแ
งจากหกัสว่นลด

พิจารณาถงึขัน้

ดยคํานงึถงึอตัร

รษัทยอ่ยมีสทิธิใ

 เงินสดและเงิน
 3 เดือนนบัจาก

บริษัท เนช่ันแ

งบกําไรขาดทนุ

สําหรับปี

งบการเงิน

 
 

อนความเส่ียงแ
แสดงมูลค่าตา
ดแล้ว 

นความสําเร็จขอ

ราผลตอบแทนที

ในการรับเงินปั

นฝากธนาคาร แ
กวนัท่ีได้มาและ

แนล เพาเวอร์ ซั

เบด็เสร็จ มีดงันี

สิน้สดุวนัท่ี 31 

นรวม งบ

(8) 
6 

 
8 

(6) 

และผลตอบแท
ามราคาในใบ

องงาน  

ท่ีแท้จริง 

ันผล 

และเงินลงทนุระ
ะไมมี่ข้อจํากดัใ

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

นี ้

(หน่วย: ล้า
 ธนัวาคม 2557

บการเงินเฉพาะ

 
 

(

 

ทนท่ีมีนยัสําคญั
กํากับสินค้าโ

ะยะสัน้ท่ีมีสภา
ในการเบิกใช้ 

 

143 

 
จาํปี 2558 
(มหาชน) 

นบาท) 
7 

ะกิจการ 

(11) 
9 

11 
(9) 

ญของความ
ดยไม่รวม

าพคลอ่งสงู 



 

 

5.3 ลู

 ลู
ข
เงิ

5.4 สิ

 สิ
ไ

 วั
ถั
เป็

5.5 เงิ

ก

ข

ค

ง

5.6 อ

 บ
ร
ร

 ค
ต
ส

 บ
สิ

 

 

 

ลูกหนี ้

ลกูหนีแ้สดงมลูค
ขาดทนุโดยประ
งินและการวิเค

สนิค้าคงเหลือ

สนิค้าสําเร็จรูปแ
ด้รับแล้วแตร่าค

วตัถดิุบ สารเคมี
ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้ห
ป็นสว่นหนึง่ขอ

งนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนใ
สว่นของกํา

ข) เงินลงทนุใน
ทนุตดัจําห

ค) เงินลงทนุใน

) เงินลงทนุใ
บริษัทฯจะพ

อสังหาริมทรัพ

บริษัทฯและบริษ
รายการ ภายห
ราคาทนุหกัคา่เสื

ค่าเส่ือมราคาขอ
ตามอายกุารให้ป
สว่นของกําไรหรื

บริษัทฯและบริ
สนิทรัพย์ในสว่น

คา่ตามจํานวนม
ะมาณท่ีอาจเกิด
ราะห์อายหุนี ้ 

 

และสินค้าระหว
คาใดจะต่ํากวา่

มี อะไหลแ่ละวสั
หนกัสําหรับสนิ
องต้นทนุการผลิ

ในหน่วยลงทนุ
าไรหรือขาดทนุ

นตราสารหนีท่ี้จ
น่าย  

นบริษัทร่วมท่ีแ

ในบริษัทย่อยแล
พิจารณามลูคา่

พย์เพ่ือการลงท

ษัทย่อยบันทึก
ลงัการรับรู้ราย
ส่ือมราคาสะสม

องอสงัหาริมทรั
ประโยชน์โดยป
รือขาดทนุ 

รษัทย่อยรับรู้ผ
นของกําไรหรือข

มลูคา่สทุธิท่ีจะ
ดขึน้จากการเก็บ

ว่างผลิตแสดงม
า และประกอบด

สดโุรงงานแสดง
นค้าคงเหลือสว่น
ลติเม่ือมีการเบกิ

แสดงมลูค่ายุติ
น มลูคา่ยติุธรรม

จะครบกําหนด

แสดงอยูใ่นงบก

ละบริษัทร่วมท่ี
าของเงินลงทนุห

ทุน 

กมูลค่าเร่ิมแรก
ยการเร่ิมแรก บ
มและคา่เผ่ือกา

รัพย์เพ่ือการลง
ประมาณ 24 ปี 

ผลต่างระหว่าง
ขาดทนุในงวดที

 

ะได้รับ บริษัทฯแ
บเงินจากลกูหนี

มลูค่าตามราคา
ด้วยต้นทนุวตัถุ

งมลูคา่ตามราค
นอ่ืน ๆ) หรือมลู
กใช้ 

ติธรรม การเปลี
มของหน่วยลงท

ชําระในหนึง่ปี 

ารเงินรวมแสด

แสดงอยู่ในงบ
หากมีข้อบง่ชีว้า่

ของอสงัหาริม
บริษัทฯและบริษ
ารด้อยคา่ (ถ้ามี

งทนุท่ีเป็นอาคา
 คา่เส่ือมราคาข

งจํานวนเงินท่ีไ
ท่ีตดัรายการอสั

บริษัท เนช่ันแ

และบริษัทย่อย
นีไ้มไ่ด้ ซึง่โดยทั

าทนุ (ตามวิธีถั
ถดิุบ แรงงานแล

คาทนุ (ตามวิธี
ลคา่สทุธิท่ีจะได้

ล่ียนแปลงในมู
ทนุคํานวณจาก

 รวมทัง้ท่ีจะถือ

ดงมลูคา่ตามวิธี

การเงินเฉพาะกิ
าเงินลงทนุดงัก

มทรัพย์เพ่ือการ
ษัทย่อยจะบนั
มี) 

ารสํานกังานให้
ของอสงัหาริมท

ได้รับสุทธิจาก
สงัหาริมทรัพย์เพื

แนล เพาเวอร์ ซั

ยบนัทกึค่าเผ่ือห
ทัว่ไปพิจารณาจ

วัเฉล่ียถ่วงนํา้ห
ละคา่โสหุ้ยในก

เข้าก่อนออกก่อ
ด้รับแล้วแต่ราค

ลูค่ายุติธรรมข
มลูคา่สนิทรัพย

จนครบกําหนด

ธสว่นได้เสีย 

กิจการแสดงมลู
กลา่วอาจเกิดกา

รลงทุนในราคา
ทึกอสงัหาริมท

ห้เช่าคํานวณจา
ทรัพย์เพ่ือการล

กการจําหน่าย
พ่ือการลงทนุออ

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

หนีส้งสยัจะสญู
จากประสบการ

หนกั) หรือมลูค่
ารผลติ 

อนสําหรับถ่าน
คาใดจะต่ํากว่า 

ของหน่วยลงทนุ
ย์สทุธิของหน่วย

ดแสดงมลูค่าตา

ลค่าตามวิธีราค
ารด้อยคา่ 

าทุนซึ่งรวมต้น
ทรัพย์เพ่ือ การ

ากราคาทนุโดย ิ
งทนุรับรู้เป็นคา่

กับมูลค่าตาม
อกจากบญัชี 
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สําหรับผล
รณ์การเก็บ

คา่สทุธิท่ีจะ

นหินและวิธี
 และจะถือ

นบนัทึกใน
ยลงทนุ 

ามวิธีราคา

คาทุน โดย

ทุนการทํา
ลงทุนด้วย

วิธีเส้นตรง
าใช้จ่ายใน

มบัญชีของ



 

 

5.7      ที

 ที
ด้

 ค
โ

 ค

 ไ

 บ
ไ
ก
จ

5.8 ต้

 ต้
ส
ใ
ด

5.9 สิ

 บ
สิ
เริ
หั

 บ
ก
จํ
ข

ที่ดนิ อาคารแล

ท่ีดินแสดงมลูคา่
ด้อยคา่ของสนิท

ค่าเส่ือมราคาขอ
ดยประมาณดงั

สว่นปรับ
โรงไฟฟ้า
เคร่ืองมือ
เคร่ืองตก
ยานพาห

คา่เส่ือมราคารับ

มมี่การคิดคา่เสื

บริษัทฯและบริษ
ม่ได้รับประโยช
การจําหน่ายสิน
จากบญัชี 

ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทนุการกู้ ยืมข
สภาพให้พร้อมใ
ใช้ได้ตามท่ีมุ่งป
ดอกเบีย้และต้น

สนิทรัพย์ไม่มีต

บริษัทฯและบริษั
สินทรัพย์นัน้ ณ
ร่ิมแรกของสินท
หกัคา่ตดัจําหน่า

บริษัทฯและบริษ
การให้ประโยชน
จํานวนผลผลิต
ขาดทนุ 

ละอุปกรณ์ แล

าตามราคาทนุ 
ทรัพย์ (ถ้ามี)  

องอาคารและอ
งนี ้

บปรุงท่ีดิน 
า อาคารและเค
อและอปุกรณ์ 
กแตง่ ติดตัง้แล
หนะ 

บรู้เป็นคา่ใช้จ่าย

ส่ือมราคาสําหรั

ษัทย่อยตดัราย
ชน์เชิงเศรษฐกิ
นทรัพย์จะรับรู้ใ

ม 

ของเงินกู้ ท่ีใช้เพื
ใช้หรือขาย ได้ถู
ประสงค์ ส่วนต้น
นทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้

ตัวตน 

ษัทย่อยบนัทึกต้
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ 
ทรัพย์นัน้ตามรา
ายสะสมและคา่

ษัทย่อยตดัจําห
น์ 10 ปี ส่วนสิท
ซึ่งได้ประมาณ

ละค่าเส่ือมรา

 อาคารและอปุ

อปุกรณ์คํานวณ

คร่ืองจกัร 

ละอปุกรณ์สํานกั

ยในสว่นของกํา

รับท่ีดินและสนิ

ยการท่ีดิน อาค
จในอนาคตจา
ในสว่นของกําไ

พ่ือการได้มา กา
ถกูนําไปรวมเป็น
นทนุการกู้ ยืมอ่ื
นจากการกู้ ยืมน

ต้นทนุเร่ิมแรกขอ
 ส่วนสินทรัพย์ไ
าคาทนุ ภายหลั
าเผ่ือการด้อยคา่

หน่ายคอมพิวเต
ทธิในการประก
ณไว้เป็นจํานวน

 

คา 

ปกรณ์แสดงมลู

ณจากราคาทนุ

กังาน 

าไรหรือขาดทนุ

ทรัพย์ระหวา่งติ

คารและอปุกรณ
ากการใช้หรือกา
ไรหรือขาดทนุเมื

ารก่อสร้างหรือ
นราคาทนุของสิ
อ่ืนถือเป็นค่าใช้
นัน้ 

องสินทรัพย์ไมมี่
ไม่มีตวัตนท่ีได้
งัการรับรู้รายก
าสะสม (ถ้ามี) ข

ตอร์ซอฟต์แวร์ที
กอบกิจการเหมื
น 13 ล้านตนั ค

บริษัท เนช่ันแ

ค่าตามราคาทนุ

นของสินทรัพย์โ

3 - 5 ปี

น 

ติดตัง้และก่อสร้

ณ์ ออกจากบญั
ารจําหน่ายสิน
ม่ือบริษัทฯและ

อการผลิตสินทรั
สนิทรัพย์จนกว
จ่ายในงวดท่ีเกิ

มีตวัตนท่ีได้มาจ
มาจากการอ่ืน 
ารเร่ิมแรก สินท
ของสนิทรัพย์นัน้

ท่ีมีอายกุารให้ป
มืองถ่านหินจะ
ค่าตดัจําหน่าย

แนล เพาเวอร์ ซั

นหกัค่าเส่ือมรา

โดยวิธีเส้นตรงต

20
5
5

5 ปีแล
ปี, 8 - 12 ปี แล

ร้าง 

ญชีเม่ือจําหน่าย
ทรัพย์ รายการ
ะบริษัทย่อยตดั

รัพย์ท่ีต้องใช้ระ
ว่าสินทรัพย์นัน้จ
กิดรายการ ต้นท

จากการรวมธุรกิ
 บริษัทฯและบ ิ
ทรัพย์ไม่มีตวัตน
น 

ประโยชน์จํากดั
ตดัจําหน่ายตา
รับรู้เป็นค่าใช้จ

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

าคาสะสมและ

ตามอายกุารให้

0 - 30 ปี 
5 - 30 ปี 
5 - 20 ปี 
ละ 10 ปี 
ละ 19 ปี 

ยสินทรัพย์หรือ
รผลกําไรหรือข
รายการสินทรัพ

ะยะเวลานานใน
จะอยู่ในสภาพ
ทนุการกู้ ยืมปร

กิจตามมลูค่ายุ
ริษัทย่อยจะบนั
นแสดงมลูค่าตา

ดโดยวิธีเส้นตร
ามวิธีจํานวนผล
จ่ายในส่วนของ
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ค่าเผ่ือการ

ห้ประโยชน์

อคาดว่าจะ
าดทนุจาก
พย์นัน้ออก

นการแปลง
พร้อมท่ีจะ
ระกอบด้วย

ติธรรมของ
นทึกต้นทนุ
ามราคาทนุ

รงตามอายุ
ลผลิตตาม
งกําไรหรือ



 

 

 บ
บ
ดั

5.10 ค

 บ
จ
ห้

 บ
เป็
กู้

5.11 ร

 บ
แ
ค

 น
ท
ข

5.12 สั

 สั
ถื
ห
สั
ข
ง

 สั
ใ
กํ

 

 

 

 

 

บริษัทฯและบริษ
บริษัทฯและบริ
ดงักลา่วทกุสิน้ปี

ค่าใช้จ่ายและค

บริษัทฯและบริษ
จ่ายโดยวิธีอตัร
หุ้นกู้ ในงบแสดง

บริษัทฯและบริษ
ป็นดอกเบีย้จ่าย
กู้ ยืมระยะยาวใน

รายการธุรกจิก

บคุคลหรือกิจกา
และบริษัทย่อย 
ควบคมุเดียวกนั

นอกจากนี ้บคุค
ทางอ้อมซึง่ทําให
ของบริษัทฯและ

สัญญาเช่าระย

สญัญาเช่าอาค
ถือเป็นสญัญาเ
หรือมูลค่าปัจจุ
สญัญาเช่าหกัค่
ขาดทนุตลอดอ
านของสนิทรัพ

สญัญาเช่าท่ีดิน
ให้กบัผู้ เช่าถือเป็
กําไรหรือขาดทนุ

ษัทย่อยจะประ
รษัทย่อยจะทบ
ปีเป็นอยา่งน้อย

ค่าธรรมเนียม

ษัทย่อยบนัทกึค
าดอกเบีย้ท่ีแท้
งฐานะการเงิน  

ษัทย่อยบนัทึกค
ยโดยวิธีเส้นตรง
นงบแสดงฐานะ

กับบุคคลหรือ

ารท่ีเก่ียวข้องกั
 หรือถกูบริษัท
นกบับริษัทฯและ

คลหรือกิจการท่ี
ห้มีอิทธิพลอยา่
ะบริษัทยอ่ยท่ีมี

ยะยาว 

ารและอปุกรณ
ช่าการเงิน สญั
จุบันสุทธิของจํ
าใช้จ่ายทางกา
ายขุองสญัญา
พย์ท่ีเช่า 

น อาคารและอุ
ป็นสญัญาเช่าดํ
นตามวิธีเส้นตร

ะเมินการด้อยค
บทวนระยะเวล
ย 

มทางการเงนิร

ค่าใช้จ่ายในกา
ท้จริงตามอายขุ
 

ค่าธรรมเนียมทา
งตามอายสุญัญ
ะการเงิน 

กจิการที่เก่ียว

กนักบับริษัทฯแ
ฯและบริษัทย่อ
ะบริษัทยอ่ย 

ท่ีเก่ียวข้องกนัยงั
างเป็นสาระสําค
อํานาจในการว

ณ์ท่ีความเส่ียงแ
ญญาเช่าการเงิน
านวนเงินท่ีต้อ
ารเงินจะบนัทกึ
าเช่า สินทรัพย์ที
 

อปุกรณ์ท่ีความ
ดําเนินงาน จําน
รงตลอดอายขุอ

 

ค่าของสินทรัพย
ลาการตัดจําหน

รอตัดบัญชี  

ารออกหุ้นกู้ เป็น
ของหุ้นกู้  ค่าใช้จ

างการเงินในกา
ญาเงินกู้  โดยคา่ธ

วข้องกัน 

และบริษัทย่อย 
อยควบคมุไม่ว่

งหมายรวมถึงบ
คญัตอ่บริษัทฯแ
วางแผนและคว

และผลตอบแท
นจะบนัทึกเป็น
องจ่ายตามสัญ
กเป็นหนีส้ินระย
ท่ีได้มาตามสญั

มเส่ียงและผลต
นวนเงินท่ีจ่ายตา
องสญัญาเช่า 

บริษัท เนช่ันแ

ย์ดงักล่าวเม่ือมี
น่ายและวิธีกา

นต้นทนุรอตดับั
จ่ายในการออก

ารกู้ ยืมเงินเป็นต
ธรรมเนียมทางก

 หมายถึง บุคค
าจะเป็นโดยท

บริษัทร่วมและบ
และบริษัทย่อย
วบคมุการดําเนิน

นของความเป็น
นรายจ่ายฝ่ายทุ
ญญาเช่าแล้วแ
ยะยาว สว่นดอก
ญญาเช่าการเงิ

ตอบแทนของค
ามสญัญาเช่าด

แนล เพาเวอร์ ซั

มีข้อบ่งชีว้่าสินท
ารตัดจําหน่าย

บญัชีและทยอย
กหุ้นกู้ รอตดับญั

ต้นทนุรอตดับญั
การเงินรอตดัจํา

คลหรือกิจการที
างตรงหรือทาง

บคุคลท่ีมีสิทธิอ
 ผู้บริหารสําคญั
นงานของบริษัท

นเจ้าของส่วนใ
นด้วยมลูค่ายติุ
ต่มูลค่าใดจะต
กเบีย้จ่ายจะบนั
นจะคิดค่าเส่ือ

ความเป็นเจ้าข
ดําเนินงานรับรู้

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ทรัพย์นัน้เกิดก
ของสินทรัพย์ไ

ตดัจําหน่ายเป็
ญชีได้แสดงหกั

ญชีและทยอยตั
าหน่ายได้แสดง

ท่ีมีอํานาจควบค
งอ้อม หรืออยู่ภ

ออกเสียงโดยท
ญ กรรมการหรื
ัทฯและบริษัทย่

ใหญ่ได้โอนไปใ
ติธรรมของสินท
ต่ํากว่า ภาระผู
นัทกึในสว่นขอ
อมราคาตลอดอ

องส่วนใหญ่ไม
เป็นค่าใช้จ่ายใ
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การด้อยค่า 
ไม่มีตัวตน

ปนดอกเบีย้
จากมลูค่า

ตดัจําหน่าย
หกัจากเงิน

คมุบริษัทฯ
ภายใต้การ

างตรงหรือ
อพนกังาน
ยอ่ย 

ให้กบัผู้ เช่า
ทรัพย์ท่ีเช่า
ผูกพันตาม
งกําไรหรือ
อายกุารใช้

ม่ได้โอนไป
ในสว่นของ
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งนิตราต่างปร

บริษัทฯแสดงงบ
ของบริษัทฯ ราย
ของแตล่ะกิจกา

รายการท่ีเป็นเงิ
หนีส้ินท่ีเป็นตวัเ
ระยะเวลารายงา

กําไรและขาดทนุ

การด้อยค่าขอ

ทกุวนัสิน้รอบระ
หรือสินทรัพย์ท่ีไ
บริษัทย่อยรับรู้ข
ของสินทรัพย์นัน้
มลูค่าจากการใ
ย่อยประมาณก
ปัจจุบันโดยใช้อ
ระยะเวลาและค
ต้นทุนในการขา
สะท้อนถึงจํานว
จําหน่ายนัน้ผู้ ซือ้
ในลกัษณะของผ้

บริษัทฯและบริษ

หากในการประ
รับรู้ในงวดก่อน
นัน้ และจะกลบั
กําหนดมลูค่าท่ี
ของสินทรัพย์ท่ีเ
หากกิจการไม่เ
รายการผลขาดทุ

ระเทศ 

บการเงินรวมแ
ยการตา่ง ๆ ขอ
รนัน้ 

งินตราต่างประ
เงินซึ่งอยู่ในสกุ
าน  

นท่ีเกิดจากการ

องสนิทรัพย์ 

ะยะเวลารายงา
ไม่มีตวัตนอ่ืนข
ขาดทนุจากการ
ัน้ ทัง้นี ้มลูค่าที
ใช้สินทรัพย์แล้ว
การกระแสเงินส
อัตราคิดลดก่อ
ความเส่ียงซึ่งเป็
าย บริษัทฯและ
วนเงินท่ีกิจการ
อ้กบัผู้ขายมีคว
ผู้ ท่ีไมมี่ความเก่ี

ษัทยอ่ยจะรับรู้ร

เมินการด้อยคา่
นได้หมดไปหรือ
บรายการผลขา
คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึน้จากการ
คยรับรู้ผลขาด
ทนุจากการด้อยค

ละงบการเงินเ
งแตล่ะกิจการที

เทศแปลงค่าเป็
กลุเงินตราต่างป

รเปล่ียนแปลงใน

น บริษัทฯและบ
องบริษัทฯและ
รด้อยค่าเม่ือมลู
ท่ีคาดว่าจะได้รั
วแต่ราคาใดจะ
สดในอนาคตที
อนภาษีท่ีสะท้อ
ปนลกัษณะเฉพ
ะบริษัทย่อยใช้
รสามารถจะได้
ามรอบรู้และเต็
กยวข้องกนั 

รายการขาดทนุ

าของสินทรัพย์
อลดลง บริษัทฯ
ดทนุจากการด้
บคืนภายหลงัจ
รกลบัรายการผ
ทนุจากการด้อ
คา่ของสนิทรัพย์

 

ฉพาะกิจการเป็
ท่ีรวมอยูใ่นงบก

ป็นเงินบาทโดย
ประเทศได้แปล

นอตัราแลกเปลี

บริษัทย่อยจะทํ
บริษัทย่อยหาก
ลค่าท่ีคาดว่าจะ
รับคืนหมายถึง
ะสงูกว่า ในการ
ท่ีกิจการคาดว่า
อนถึงการประเ
าะของสินทรัพ
แบบจําลองกา
มาจากการจําห
ต็มใจในการแลก

นจากการด้อยค่

์ มีข้อบ่งชีท่ี้แส
ฯและบริษัทย่อย
ด้อยค่าท่ีรับรู้ใน
ากการรับรู้ผลข
ผลขาดทนุจากก
อยค่าของสินท
ย์โดยรับรู้ไปยงัส

บริษัท เนช่ันแ

ป็นสกลุเงินบาท
การเงินรวมวดัมู

ยใช้อตัราแลกเป
ลงค่าเป็นเงินบา

ล่ียนได้รวมอยูใ่

ทําการประเมินก
กมีข้อบ่งชีว้่าสิน
ะได้รับคืนของสิ
มูลค่ายุติธรรม
รประเมินมลูค่า
าจะได้รับจากสิ
มินความเส่ียง
ย์ท่ีกําลงัพิจาร
ารประเมินมูลค
หน่ายสินทรัพย
กเปล่ียนและสา

าในสว่นของกํา

ดงให้เห็นว่าผล
ยจะประมาณม
นงวดก่อนก็ต่อเ
ขาดทนุจากกา
การด้อยค่าต้อง
รัพย์ในงวดก่อน
สว่นของกําไรห ื

แนล เพาเวอร์ ซั

ท ซึ่งเป็นสกลุเงิ
มลูคา่ด้วยสกลุเ

ปล่ียน ณ วนัท่ีเ
าทโดยใช้อตัรา

ในสว่นของกําไร

การด้อยค่าของ
นทรัพย์ดงักล่าว
สินทรัพย์มีมลูค
มหกัต้นทุนในก
จากการใช้สินท
สินทรัพย์และค
ในสภาพตลาด
ณาอยู่ ในการป
ค่าท่ีดีท่ีสุดซึ่งเห
ย์หกัด้วยต้นทุน
ามารถต่อรองร

าไรหรือขาดทนุ

ลขาดทนุจากก
มลูค่าท่ีคาดว่า
ม่ือมีการเปล่ียน
รด้อยค่าครัง้ลา่
งไม่สงูกว่ามลูค
น ๆบริษัทฯและ
รือขาดทนุทนัที

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

งินท่ีใช้ในการด
เงินท่ีใช้ในการด

เกิดรายการสิน
าแลกเปล่ียนณ

รหรือขาดทนุ 

งท่ีดิน อาคารแล
วอาจด้อยค่า บ
ค่าต่ํากว่ามลูค่า
ารขายของสิน
ทรัพย์ บริษัทฯ
คํานวณคิดลด
ดปัจจุบันของเงิ
ประเมินมลูค่าย
หมาะสมกับสิน
นในการจําหน่า
ราคากนัได้อย่าง

น 

ารด้อยค่าของสิ
จะได้รับคืนขอ
นแปลงประมา
าสดุ โดยมลูค่า
ค่าตามบญัชีท่ีค
ะบริษัทย่อยจะบ
ที  
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ดําเนินงาน
ดําเนินงาน

นทรัพย์และ
วนัสิน้รอบ

ละอปุกรณ์
บริษัทฯและ
าตามบญัชี
นทรัพย์หรือ
และบริษัท
เป็นมูลค่า
งินสดตาม
ยติุธรรมหกั
นทรัพย์ ซึ่ง
าย โดยการ
งเป็นอิสระ

สนิทรัพย์ท่ี
งสินทรัพย์
ณการท่ีใช้
าตามบญัชี
ควรจะเป็น
บนัทึกกลบั
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บริษัทฯและบริษ

ซึง่บริษัทฯและบ

บริษัทฯและบริษ

ประมาณการไว้

หลกัคณิตศาสต

ผลกําไรหรือขาด

จากงานของพนั

ประมาณการห

บริษัทฯและบริษ

ด้เกิดขึน้แล้ว แ

พ่ือปลดเปลือ้ง

น่าเช่ือถือ  

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ประก

ภาษีเงนิได้ปัจจ

บริษัทฯและบริ

คํานวณจากกําไ

บริษัทยอ่ยในตา่

ภาษีเงนิได้รอก

บริษัทฯและบริ

สนิทรัพย์และหนี

ภาษีท่ีมีผลบงัคั

องพนักงาน 

ะยะส้ันของพ

รษัทย่อยรับรู้เงิ

หลังออกจากงา

ะโยชน์หลงัออก

ษัทย่อยมีภาระ

บริษัทยอ่ยถือวา่

ษัทย่อยคํานวณ

ว้ (ProjectedUn

ตร์ประกนัภยั 

ดทนุจากการป

นกังานจะรับรู้ทนั

หนีส้นิ 

ษัทย่อยจะบนัทึ

และมีความเป็น

งภาระผูกพันน

กอบด้วยภาษีเงิ

จุบัน 

รษัทย่อยบันทึก

ไรทางภาษีตาม

างประเทศคําน

การตัดบัญชี 

รษัทย่อยบันทึก

นีส้นิ ณ วนัสิน้ร

บัใช้ ณ วนัสิน้ร

นักงาน 

งินเดือน ค่าจ้า

านของพนักงา

กจากงาน 

ะสําหรับเงินชด

าเงินชดเชยดงัก

ณหนีส้ินตามโค

nitCreditMeth

ระมาณการตา

นัทีในจะรับรู้ทนั

ทกึประมาณการ

นไปได้ค่อนข้าง

นัน้ และบริษัท

งินได้ปัจจบุนัแล

กภาษีเงินได้ตา

มหลกัเกณฑ์ท่ีกํ

นวณภาษีเงินได้

กภาษีเงินได้รอ

อบระยะเวลารา

รอบระยะเวลาร

 

ง โบนัสและเงิ

าน 

เชยท่ีต้องจ่ายใ

กลา่วเป็นโครงก

ครงการผลประ

od) โดยผู้ เช่ียว

ามหลกัคณิตศา

นทีในกําไรขาด

รหนีส้ินไว้ในบญั

งแน่นอนว่าบริ

ทฯและบริษัทย่

ละภาษีเงินได้ร

ามจํานวนท่ีคา

กําหนดในกฎหม

ตามอตัราภาษี

อการตัดบัญชีข

ายงานกบัฐานภ

รายงาน  

บริษัท เนช่ันแ

งินสมทบกองท

ให้แก่พนกังาน

การผลประโยชน

ะโยชน์หลงัออก

วชาญอิสระได้ท

าสตร์ประกนัภยั

ทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ญชีเม่ือภาระผู

รษัทฯและบริษัท

ย่อยสามารถป

รอการตดับญัชี 

าดว่าจะจ่ายให

มายภาษีอากร 

ษท่ีระบใุนกฎหม

ของผลแตกต่า

ภาษีของสินทรัพ

แนล เพาเวอร์ ซั
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รายงานประจํ
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ใช้วิธีคิดลดแต่ล

นภาระผกูพนัดงั

การผลประโยช

มาจากเหตกุาร

รัพยากรเชิงเศ

ภาระผูกพันนั ้

นจัดเก็บภาษีข

ของประเทศนัน้

หว่างราคาตาม

เก่ียวข้องนัน้ โด
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ายเม่ือเกิด
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นกังาน  

ละหน่วยท่ี

งกลา่วตาม
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บริษัทฯและบริษ

รายงานและจะท

จะไมมี่กําไรทาง

บริษัทฯและบริ

ก่ียวข้องกบัราย

สัญญาซือ้ขาย

บริษัทฯและบริษ

ของอตัราแลกเป

ยติุธรรม กําไรขา

การวัดมูลค่ายุ

มลูค่ายุติธรรม 

หนีส้ินให้ผู้ อ่ืนโด

วนัท่ีวดัมลูค่า บ

สินทรัพย์และห

ยกเว้นในกรณีที

สนอซือ้ขายใน

ประเมินมลูค่าที

หรือหนีส้นิท่ีจะว

ลําดบัชัน้ของมลู

สามระดบัตามป

ระดบั 1  ใช้ข้อ

ระดบั 2 ใช้ข้อ

ระดบั 3 ใช้ข้อ

ทกุวนัสิน้รอบระ

ชัน้ของมูลค่ายุ

ยติุธรรมแบบเกิ

ษัทย่อยรับรู้หนี ้

าษีเงินได้รอกา

วนเท่าท่ีมีความ

ยชน์จากผลแต

ษัทย่อยจะทบท

ทําการปรับลดม

งภาษีเพียงพอต่

รษัทย่อยจะบัน

ยการท่ีได้บนัทกึ

เงนิตราต่างป

ษัทย่อยได้เข้าท

ปล่ียน บริษัทฯแ

าดทนุท่ียงัไมเ่กิ

ตธิรรม 

 หมายถึง ราค

ดยรายการดงัก

บริษัทฯและบริ

นีส้ินซึ่งมาตรฐ

ท่ีไม่มีตลาดท่ีมีส

นตลาดท่ีมีสภา

ท่ีเหมาะสมกบัแ

วดัมลูคา่ยติุธรร

ลคา่ยติุธรรมท่ีใ

ประเภทของข้อ

อมลูราคาเสนอ

อมลูอ่ืนท่ีสามา

อมลูท่ีไมส่ามาร

ะยะเวลารายงา

ยุติธรรมสําหรับ

ดขึน้ประจํา 

นส้ินภาษีเงินได้ร

ารตดับญัชีสําห

มเป็นไปได้ค่อน

กตา่งชัว่คราวที

ทวนมูลค่าตาม

มลูค่าตามบญั ี

ตอ่การนําสนิทรัพ

นทึกภาษีเงินไ

กโดยตรงไปยงัส

ประเทศล่วงหน้

ทําสญัญาซือ้ข

และบริษัทยอ่ยบ

กิดขึน้จริงจากสั

าท่ีคาดว่าจะไ

กล่าวเป็นรายก

ษัทย่อยใช้ราค

ฐานการรายงา

สภาพคลอ่งสํา

าพคล่องได้ บริ

แต่ละสถานการ

รมนัน้ให้มากท่ีส

ใช้วดัมลูคา่และ

มลูท่ีนํามาใช้ใน

ซือ้ขายของสนิ

รถสงัเกตได้ขอ

รถสงัเกตได้ เช่น

าน บริษัทฯและ

บสินทรัพย์และ

 

รอการตดับญัชี

หรับผลแตกต่าง

นข้างแน่ท่ีบริษั

ท่ีใช้หกัภาษีและ

มบัญชีของสินท

ชีดงักล่าวหาก

ัพย์ภาษีเงินได้ร

ด้รอการตัดบัญ

สว่นของผู้ ถือหุ้น

น้า 

ายเงินตราต่าง

บนัทกึสญัญาซื

สญัญาดงักลา่ว

ได้รับจากจากก

ารท่ีเกิดขึน้ในส

คาเสนอซือ้ขาย

นทางการเงินที

หรับสินทรัพย์ห

ริษัทฯและบริษั

รณ์ และพยายา

สดุ  

ะเปิดเผยมลูคา่ย

นการวดัมลูคา่ย

ทรัพย์หรือหนีส้ิ

งสนิทรัพย์หรือ

น ข้อมลูเก่ียวกั

ะบริษัทย่อยจะป

ะหนีส้ินท่ีถืออ

บริษัท เนช่ันแ

ชีของผลแตกตา่

งชัว่คราวท่ีใช้หั

ษัทฯและบริษัท

ะผลขาดทนุทา

ทรัพย์ภาษีเงินไ

มีความเป็นไปไ

รอการตดับญัชีท

ญชีโดยตรงไป

น  

งประเทศล่วงห

ซือ้ขายเงินตราต

จะถกูรับรู้ในสว่

การขายสินทรัพ

สภาพปกติระห

ยในตลาดท่ีมีสภ

ท่ีเก่ียวข้องกําห

หรือหนีส้ินท่ีมีลั

ษัทย่อยจะประ

ามใช้ข้อมลูท่ีส

ยติุธรรมของสิน

ยติุธรรม ดงันี ้

สนิอยา่งเดียวกนั

หนีส้นิ ไมว่า่จะ

บักระแสเงินใน

ประเมินความจ

ยู่ ณ วันสิน้รอ

แนล เพาเวอร์ ซั

างชัว่คราวท่ีต้อ

หกัภาษี รวมทัง้

ย่อยจะมีกําไร

งภาษีท่ียงัไมไ่ด้

ได้รอการตัดบัญ

ได้ค่อนข้างแน่ว

ทัง้หมดหรือบาง

ยังส่วนของผู้ ถื

น้าเพ่ือลดควา

ต่างประเทศลว่

วนของกําไรหรือ

พย์หรือเป็นรา

หว่างผู้ ซือ้และผู้

ภาพคล่องในก

หนดให้ต้องวดัม

ลกัษณะเดียวกนั

มาณมูลค่ายุติ

ามารถสงัเกตไ

นทรัพย์และหนี ้

นัในตลาดท่ีมีส

ะเป็นข้อมลูทาง

นอนาคตท่ีกิจกา

จําเป็นในการโอ

อบระยะเวลาร

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

องเสียภาษีทกุร

งผลขาดทนุทา

ทางภาษีในอน

ด้ใช้นัน้ 

ัญชีทุกสิน้รอบ

ว่าบริษัทฯและบ

งสว่นมาใช้ประ

ถือหุ้ นหากภาษี

มเส่ียงจากควา

วงหน้าดงักลา่ว

อขาดทนุ 

คาท่ีจะต้องจ่า

ผู้ขาย (ผู้ ร่วมใน

การวดัมลูค่ายติุ

มลูค่าด้วยมลูค

นัหรือไม่สามาร

ติธรรมโดยใช้เท

ได้ท่ีเก่ียวข้องกบั

นส้ินในงบการเงิ

สภาพคลอ่ง 

งตรงหรือทางอ้อ

ารประมาณขึน้ 

อนรายการระห

รายงานท่ีมีกา
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รายการ แต่

งภาษีท่ียงั

นาคตเพียง

ระยะเวลา

บริษัทย่อย

ะโยชน์ 

ษีท่ีเกิดขึน้

ามผนัผวน

ด้วยมลูค่า

ายเพ่ือโอน

นตลาด) ณ 

ติธรรมของ

ค่ายติุธรรม 

รถหาราคา

ทคนิคการ

บัสินทรัพย์

งินออกเป็น

อม 

  

หว่างลําดบั

รวัดมูลค่า



 

 

6. ก

ใ

ก

แ

ป

 สั

ใ

พิ

ค

ค

ใ

ค

เศ

 มู

ใ

ค

ข

 มู

ใ

ไ

ท

เที

ค

ข

ก

การใช้ดุลยพนิิ

ในการจดัทํางบก

การในเร่ืองท่ีมีค

แสดงในงบการเงิ

ประมาณการไว้ก

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาป

พินิจในการประ

ความเส่ียงและผ

ค่าเผ่ือหนีส้งสั

ในการประมาณ

คาดว่าจะเกิดขึน้

ศรษฐกิจท่ีเป็นอ

มูลค่าสุทธิที่จะ

ในการประมาณ

คาดว่าจะเกิดขึน้

ขณะนัน้ 

มูลค่ายุตธิรรม

ในการประเมินมู

ม่สามารถหารา

ทางการเงินดงัก

ทียบเคียงกบัตวั

คล่อง ข้อมลูคว

ของสมมติฐานที

การเงิน และการ

นิจและประมา

การเงินตามมา

ความไม่แน่นอน

งินและตอ่ข้อมลู

การใช้ดลุยพินิจ

ประเภทของสญั

ะเมินเง่ือนไขแล

ผลประโยชน์ในสิ

ัยจะสูญของลู

คา่เผ่ือหนีส้งสยั

นจากลกูหนีแ้ต่

อยูใ่นขณะนัน้ เป

ะได้รับของสนิ

ณมลูค่าสทุธิท่ีจะ

น้จากสินค้าเส่ือ

มของเคร่ืองมือ

มลูคา่ยติุธรรมขอ

าคาได้ในตลาด

กล่าว โดยใช้เท

วัแปรท่ีมีอยู่ในต

ามสมัพนัธ์ แล

ท่ีเก่ียวข้องกบัตวั

รเปิดเผยลําดบัช

ณการทางบัญ

ตรฐานการราย

นเสมอ การใช้ดุ

ลท่ีแสดงในหมา

จและการประมา

ญญาเช่าวา่เป็น

ละรายละเอียดข

สนิทรัพย์ท่ีเช่าดั

ลูกหนี ้

ยจะสญูของลกูห

ละราย โดยคํานึ

ป็นต้น 

นค้าคงเหลือ 

ะได้รับของสินค้

อมสภาพ โดยคํ

อทางการเงนิ 

องเคร่ืองมือทาง

ซือ้ขายคลอ่ง ฝ่

คนิคและแบบจ

ตลาด โดยคํานึ

ะการเปล่ียนแป

วแปรท่ีใช้ในการ

ชัน้ของมลูคา่ยติุ

 

ญชีที่สาํคัญ 

ยงานทางการเงิน

ดลุยพินิจและกา

ายเหตปุระกอบ

าณการท่ีสําคญั

สญัญาเช่าดําเนิ

ของสญัญาเพ่ือ

ดงักลา่วแล้วหรือ

หนี ้ฝ่ายบริหารจ

นงึถึงประสบกา

ค้าคงเหลือ ฝ่าย

คํานึงถึงประสบ

งการเงินท่ีบนัทึ

ฝ่ายบริหารต้อง

จําลองการประ

งถึงความเส่ียง

ปลงของมลูค่าข

รคํานวณอาจมี

ติธรรม 

บริษัท เนช่ันแ

น ฝ่ายบริหารจํ

ารประมาณการ

บงบการเงิน ผลที

ญมีดงันี ้

นินงานหรือสญั

อพิจารณาว่าบ ิ

อไม ่

จําเป็นต้องใช้ดุ

ารณ์การเก็บเงิน

ยบริหารได้ใช้ดลุ

การณ์การขายใ

กในงบแสดงฐา

ใช้ดลุยพินิจใน

ะเมินมลูค่า ซึ่งต

ทางด้านเครดิต

ของเคร่ืองมือท

ผลกระทบต่อมู

แนล เพาเวอร์ ซั

าเป็นต้องใช้ดลุ

รดงักล่าวนีส้่งผ

ท่ีเกิดขึน้จริงอาจ

ญญาเช่าทางการ

บริษัทฯและบริษ

ลุยพินิจในการป

นในอดีต อายขุอ

ลยพินิจในการป

ในอดีตและสภ

านะการเงินท่ีไม

นการประเมินมลู

ตวัแปรท่ีใช้ในแ

ต (ทัง้ของธนาค

างการเงินในระ

มลูค่ายติุธรรมท่ี

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ลยพินิจและ กา

ผลกระทบต่อจํา

จแตกต่างไปจา

รเงิน ฝ่ายบริหา

ษัทย่อยได้โอนห

ประมาณการ ผ

องหนีท่ี้คงค้างแ

ประมาณการผ

าวะเศรษฐกิจที

มมี่การซือ้ขายใน

ลค่ายติุธรรมขอ

แบบจําลองได้ม

ารฯ และคู่สญัญ

ะยะยาว การเป

แสดงอยู่ในงบแ
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ารประมาณ

านวนเงินท่ี

ากจํานวนท่ี

รได้ใช้ดลุย

หรือรับโอน

ผลขาดทนุท่ี

และสภาวะ

ลขาดทนุท่ี

ท่ีเป็นอยู่ใน

นตลาดและ

องเคร่ืองมือ

มาจากการ

ญา) สภาพ

ล่ียนแปลง

แสดงฐานะ



 

 

 ที

 ใ

มู

มี

 น

ข

บ

นั

 สิ

 ใ

ค

ข

เงิ

 สิ

 บ

ท

พ

แ

ภ

 ผ

 ห

อ

อั

 ค

 บ

ป

ดั

 
 

ที่ดนิ อาคารแล

ในการคํานวณค่

มลูคา่คงเหลือเมื

มีการเปล่ียนแปล

นอกจากนี ้ฝ่าย

ขาดทนุจากการ

บริหารจําเป็นต้อ

นัน้ 

สทิธิในการประ

ในการบนัทกึแล

คา่ในภายหลงั ฝ่

ของสินทรัพย์ท่ีก

งินสดนัน้ ๆ 

สนิทรัพย์ภาษีเ

บริษัทฯและบริษั

ทางภาษีท่ีไม่ได้

พอท่ีจะใช้ประโย

และบริษัทยอ่ยค

ภาษีท่ีคาดวา่จะ

ผลประโยชน์ห

หนีส้ินตามโครง

อาศยัข้อสมมติฐ

อตัราการเปล่ียน

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯและบริษั

ประเมินผลของ

ดงักลา่ว ณ วนัสิ

ละอุปกรณ์แล

คา่เส่ือมราคาขอ

ม่ือเลกิใช้งานขอ

ลงเกิดขึน้ 

ยบริหารจําเป็น

รด้อยค่าหากคา

องใช้ดลุยพินิจที

ะกอบกจิการเ

ะวดัมลูคา่ของสิ

ฝ่ายบริหารจําเป็

ก่อให้เกิดเงินสด

เงนิได้รอการตั

ษัทยอ่ยจะรับรู้สิ

ด้ใช้เม่ือมีความ

ยชน์จากผลแต

ควรรับรู้จํานวนสิ

ะเกิดในอนาคตใ

ลังออกจากงา

การผลประโยช

ฐานตา่ง ๆ ในกา

นแปลงในจํานวน

ษัทย่อยมีหนีส้ิน

คดีท่ีถูกฟ้องร้อ

สิน้รอบระยะเวล

ละค่าเส่ือมราค

องอาคารและอปุ

องอาคารและอปุ

ต้องสอบทานก

าดว่ามลูค่าท่ีคา

ท่ีเก่ียวข้องกบัก

หมืองถ่านหนิ

สทิธิในการประ

ป็นต้องประมาณ

ด รวมทัง้การเลื

ตัดบัญชี 

สนิทรัพย์ภาษีเงิน

มเป็นไปได้ค่อน

กต่างชัว่คราวแ

สนิทรัพย์ภาษีเงิ

ในแตล่ะช่วงเวล

นของพนักงาน

ชน์หลงัออกจาก

ารประมาณการ

นพนกังาน เป็น

นท่ีอาจเกิดขึน้จ

องแล้วและเช่ือม

ลารายงาน  

 

คา 

ปกรณ์ ฝ่ายบริห

ปกรณ์ และต้อง

การด้อยค่าของ

าดว่าจะได้รับคื

การคาดการณ์ร

น 

กอบกิจการเหมื

ณการกระแสเงิน

อกอตัราคิดลด

นได้รอการตดับั

นข้างแน่ว่าบริษั

และขาดทนุนัน้ 

งินได้รอการตดับ

ลา 

นตามโครงการ

งานของพนกังา

รนัน้ เช่น อตัราคิ

นต้น 

ากการถกูฟ้องร้

มัน่ว่าจะไม่มีค

บริษัท เนช่ันแ

หารจําเป็นต้องท

ทบทวนอายกุา

งท่ีดิน อาคารแล

นต่ํากว่ามลูค่า

รายได้และค่าใช้

มืองถ่านหิน ณ 

นสดท่ีคาดว่าจะ

ดท่ีเหมาะสมในก

บญัชีสําหรับผลแ

ษัทฯและบริษัท

 ในการนีฝ่้ายบ ิ

บญัชีเป็นจํานว

รผลประโยชน์

านประมาณขึน้

คิดลด อตัรากา

ร้องเรียกค่าเสีย

วามเสียหายเกิ

แนล เพาเวอร์ ซั

ทําการประมาณ

รให้ประโยชน์แ

ละอุปกรณ์ในแ

ตามบญัชีของสิ

ช้จ่ายในอนาคต

วนัท่ีได้มา ตลอ

ะได้รับในอนาค

การคํานวณหา

แตกต่างชัว่ครา

ทย่อยจะมีกําไร

ริหารจําเป็นต้อ

นเทา่ใด โดยพิจ

น์ 

นตามหลกัคณิต

รขึน้เงินเดือนใน

หาย ซึง่ฝ่ายบริ

กิดขึน้จึงไม่ได้บั

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ณอายกุารให้ประ

และมลูคา่คงเหลื

แต่ละช่วงเวลา

สินทรัพย์นัน้ ใน

ตซึง่เก่ียวเน่ืองกบั

อดจนการทดสอ

คตจากสินทรัพย์

ามลูค่าปัจจบุนัข

าวท่ีใช้หกัภาษีแ

รทางภาษีในอน

องประมาณการ

จารณาถงึจํานว

ตศาสตร์ประกนั

นอนาคต อตัรา

รหารได้ใช้ดลุยพิ

บนัทึกประมาณ
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ะโยชน์และ

ลือใหมห่าก

และบนัทึก

นการนีฝ่้าย

บัสินทรัพย์

อบการด้อย

ย์หรือหน่วย

ของกระแส

และขาดทนุ

นาคตเพียง

รว่าบริษัทฯ

วนกําไรทาง

นภยั ซึ่งต้อง

มรณะและ

พินิจในการ

ณการหนีส้ิน



 

 

7. รา

 ใน
ดั
เห

 

 
รายการธุร

(ตดัออกจาก
ขายสินค้า 

ขายไฟฟ้า ไ
ขายสินทรั

ขายสินทรัพ
รายได้อ่ืน 

คา่บริการรับ
เงินปันผลรับ
ดอกเบีย้รับ 
รายได้อ่ืน 
ซือ้สินค้า 

ซือ้นํา้ 
ซือ้ไอนํา้ 
ซือ้วตัถดิุบอื
ค่าบริการแ

คา่ขนสง่ 
คา่บริการ 
ดอกเบีย้จ่า
คา่สว่นลดจ
   คา่สินค้า 

ซือ้สินทรัพ
ซือ้สินทรัพย์
 

รายการธุร

ซือ้สินค้า 

ซือ้ชิน้ไม้สบั

 
 
 

ายการธุรกจิกั

นระหว่างปี บริ
งักล่าวเป็นไป
หลา่นัน้ โดยสา

รกจิกับบริษัทย่อ

กงบการเงินรวมแ
 

ไอนํา้และนํา้ 
ัพย์ 

พย์ถาวร 

บ 
บ 
 

อ่ืนในการผลิต 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน

ย 
จ่ายจากการรับเงิน
 

พย์ 
ย์ถาวร 

รกจิกับบริษัทร่วม

บ 

กับกจิการที่เก่ี

ริษัทฯและบริษั
ตามเง่ือนไขแล
มารถสรุปได้ดงั

2

อย 

แล้ว) 

น 

นลว่งหน้า 

ม 

ยวข้องกัน 

ษัทย่อยมีรายก
ละเกณฑ์ตามที
งนี ้

งบการเงินรวม

2558 25

 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
 

- 

 

ารธุรกิจท่ีสําคั
ท่ีตกลงร่วมกัน

 งบกา

557 2558

 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
 

2 

บริษัท เนช่ันแ

คัญกับบุคคลห ื
นระหว่างบริษัท

ารเงินเฉพาะกิจกา

8 2557 

  
  
  

781 52
 

16 3
 

17 2
786 89

48 23
128 9

 
217 20
496 33

58 6
 

104 45
185 13

13 3
22 

 
3 14

 
 
 

- 

แนล เพาเวอร์ ซั

รือกิจการท่ีเก่ีย
ทฯและบุคคลห

าร 

นโย

  
  
  
20 ราคาตามสญั

  
30 ราคาท่ีตกล

  
20 ราคาท่ีตกล
98 อตัราท่ีประ
37 อตัราร้อยล
94 ราคาตามสญั

  
07 ราคาตามสั
30 ราคาตามสั
62 ราคาท่ีตกล

 
51 ราคาตามสั
39 ราคาตามสั
36 อตัราร้อยล

- อตัราร้อยล
   อตัรา ML

 
41 ราคาตามสญั

  
  
  

2 ราคาท่ีตกล

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ยวข้องกัน ราย
หรือกิจการท่ีเก่ี

(หน่วย

 
ยบายการกําหนดร

ญญาและราคาท่ีตก

ลงร่วมกนั 

ลงร่วมกนั 
ะกาศจ่าย 
ละ 5.1 -7.0 ตอ่ปี 
ญญาและราคาท่ีตก

สญัญา 
สญัญา 
ลงร่วมกนั 

 
สญัญา 
สญัญา 
ละ 1.6 ถึง 6.4 ตอ่ ี
ละ 1.8, ร้อยละ 6.
LR บวกร้อยละ 1 

 
ญญาและราคาท่ีตก

ลงร่วมกนั 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ยการธุรกิจ
ยวข้องกัน

ย: ล้านบาท) 

ราคา 

กลงร่วมกนั 

กลงร่วมกนั 

ปี 
5 และ 
 ตอ่ปี 

กลงร่วมกนั 



 

 

 

 
รายการธุร
กัน 
ขายสินค้า 

ขายไฟฟ้าไอ
ขายแป้งมนั
ขายก๊าซชีวภ
ขายนํา้มนัรํ
ขายสินทรั

ขายสินทรัพ
รายได้อ่ืน 

คา่บริการรับ
ดอกเบีย้รับ 
รายได้อ่ืน 
ซือ้สินค้า 

ซือ้ไฟฟ้า 
ซือ้นํา้ 
ซือ้นํา้มนัยา
ซือ้รําดิบ 
ซือ้นํา้มนัเชื ้
ซือ้วตัถดิุบอื
ค่าบริการแ

คา่ขนสง่ 
คา่เช่าและค
คา่บริการจกั
คา่แรงงาน 
คา่บริหารจั
เงินปันผลจ่
คา่สว่นลดจ
คา่สินค้า 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน
ซือ้สินทรัพ

ซือ้อะไหล ่
ซือ้สินทรัพย์

 

รกจิกับบริษัทที่เกี

 

อนํา้และนํา้ 
นสําปะหลงั 
ภาพ 
ราข้าวดิบ 
ัพย์ 

พย์ถาวร 

บ 
 

างดํา 

อ้เพลิง 
อ่ืนในการผลิต 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน

คา่บริการ 
กัรกลหนกั 

ดัการขนสง่ถ่านหิ
าย 
จ่ายจากการรับเงิน

น 
พย์ 

ย์ถาวร 

2

ก่ียวข้อง

น 

หิน 

นลว่งหน้า  

งบการเงินรวม

2558 25

 

 
3,123 

380 
85 
10 

 
2 

 
192 

11 
63 

 
1 
4 

312 
17 

127 
194 

 
97 

544 
62 

213 
6 

1,445 
3 

29 
 

99 
282 

 

 งบการ

557 2558

  

  
3,475 1,

373 
- 

10 
 

21 
 

374 
13 

114 
 

- 
111 
330 
303 
178 
280 

 
177 
631 

79 
190 

17 
1,191 1,

31 

28 
 

66 
407 

บริษัท เนช่ันแ

รเงินเฉพาะกิจกา

8 2557 

 

 
,677 1,66

- 
- 
- 
 

2 2
 

46 6
3 

14 
 

- 
- 
- 
- 

29 4
19 

 
30 6

247 29
1 

106 9
- 

,384 1,07
3 3

2 
 

39 2
155 7

แนล เพาเวอร์ ซั

ร 

นโย

 

 
68 ราคาตามสญั

- ราคาตามสั
- ราคาท่ีตกล
- ราคาเทียบ
  

21 ราคาท่ีตกล
  

62 ราคาตามสญั

4 อตัราร้อยล
19 ราคาท่ีตกล

  
- ราคาตามสั
- ราคาตามสั
- ราคาตามสั
- ราคาเทียบ

46 ราคาตามสั
- ราคาตามสญั

 
69 ราคาตามสญั

97 ราคาท่ีตกล
19 ราคาท่ีตกล
94 ราคาตามสญั

- ราคาตามสั
76 อตัราท่ีประ
31 อตัรา MLR

14 ราคาท่ีตกล
  

24 ราคาท่ีตกล
70 ราคาตามสญั

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หน่วย

 
ยบายการกําหนดร

ญญาและราคาท่ีตก

สญัญา 
ลงร่วมกนั 
เคียงกบัราคาตลา

ลงร่วมกนั 

ญญาและราคาท่ีตก

ละ 6.3 ถึง 7.4 ตอ่ ี
ลงร่วมกนั 

สญัญา 
สญัญา 
สญัญา 
เคียงกบัราคาตลา
สญัญา 
ญญาและราคาท่ีตก

 
ญญาและราคาท่ีตก

ลงร่วมกนั 
ลงร่วมกนั 
ญญาและราคาท่ีตก

สญัญา 
ะกาศจ่าย 
R บวกร้อยละ 1 ต่

ลงร่วมกนั 

ลงร่วมกนั 
ญญาและราคาท่ีตก
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ย: ล้านบาท) 

ราคา 

กลงร่วมกนั 

าด 

กลงร่วมกนั 

ปี 

าด 

กลงร่วมกนั 

กลงร่วมกนั 

กลงร่วมกนั 

อปี 

กลงร่วมกนั 



 

 

บริ

ท่ี

(ก

บริษัท เ
(มหาช

บริษัท เ
(มหาช
บริษัท เ
จํากดั
บริษัท เ
จํากดั
บริษัท เ
จํากดั

(ข

บริษัท เนชัน่แนล 
(มหาชน)  
บริษัท เนชัน่แนล 

บริษัท เนชัน่แนล 

บริษัท เนชัน่แนล 

บริษัท เนชัน่แนล 

ริษัทฯและบริษั

สําคญัมีเง่ือนไ

ก) สญัญา

บริษัทฯ

ในสญัญ

บริษัท 
เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพั
ชน) 

เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพั
ชน) 
เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพ
ด 
เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพ
ด 
เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพ
ด 

บริษัทฯ

อตัราค

ไฟฟ้าส

ตัง้แตเ่ดื

ข) สญัญา

บริษัทฯ

สญัญา

บริษัท 
 เพาเวอร์ ซพัพลาย จํา

 เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํ

 เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํ

 เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ

 เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ

ษัทยอ่ยได้เข้าทํา

ไขโดยสรุปได้ดงั

าขายไฟฟ้าระห

ฯและบริษัทย่อ

ญา ซึง่มีรายละ

พพลาย จํากดั บริษัท
จําก

พพลาย จํากดั บริษัท
มลิล

พลนท์ 5 บริษัท
จําก

พลนท์ 3 บริษัท
จําก

พลนท์ 3 บริษัท

ฯและบริษัทย่อ

ค่าไฟฟ้าของกา

ส่วนภมิูภาคมีก

ดือนท่ีการไฟฟ้

าขายไอนํา้ระหว

ฯและบริษัทย่อย

า ซึง่มีรายละเอีย

คู่

ากดั บริษัท ดับ๊
จํากดั (ม

ากดั บริษัท ดับ๊
จํากดั (ม

ากดั บริษัท แอ๊
มลิล์ 3 จํ

จํากดั บริษัท ดับ๊
จํากดั (ม

 จํากดั บริษัท ดับ๊
จํากดั (ม

าสญัญากบับริษ

งนี ้

หวา่งบริษัทท่ีเก่ีย

อยได้ทําสญัญา

ะเอียดดงัตอ่ไปน

คู่สัญญา 
ัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
กดั (มหาชน) 

ัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์   
ล์ 3 จํากดั 
ัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
กดั (มหาชน) 
ัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
กดั (มหาชน) 
ัท อะโกร ไฟเบอร์ จํากั

อยขายไฟฟ้าให้

ารไฟฟ้าส่วนภู

การประกาศเป

าสว่นภมิูภาคไ

วา่งบริษัทท่ีเก่ีย

ยได้ทําสญัญาข

ยดดงัตอ่ไปนี ้

สัญญา 
บเบิล้ เอ (1991) 
มหาชน) 
บเบิล้ เอ (1991) 
มหาชน) 

2

ดวานซ์ เปเปอร์   
จํากดั 

1

บเบิล้ เอ (1991) 
มหาชน) 

2

บเบิล้ เอ (1991) 
มหาชน) 

 

ษัทท่ีเก่ียวข้องก

ยวข้องกนั 

าขายไฟฟ้ากบับ

นี ้

วันที่ทาํสัญญ

30 พฤศจิกาย
2552 

 1 กมุภาพนัธ์ 2

1 ธนัวาคม 25

1 สงิหาคม 25

ดั 1 สงิหาคม 25

ห้แก่บริษัทท่ีเก่ี

มิภาคท่ีประกา

ล่ียนแปลงอตัร

ได้ออกประกาศ

ยวข้องกนั 

ขายไอนํา้กับบริ

วันที่ทาํสัญญา 
10 กมุภาพนัธ์ 

2540 
26 มถินุายน 2552 

1 กมุภาพนัธ์ 2555 

26 มถินุายน 2552 

1 เมษายน 2555 

บริษัท เนช่ันแ

กนัสําหรับรายก

บริษัทท่ีเก่ียวข้อ

ญา 
อายุสัญญา

(ปี) 
ยน 5 

2555 10 

552 19 

554 1 

554 1 

ยวข้องกันในร

าศและมีผลบัง

ราค่าไฟฟ้าท่ีซือ้

เป็นต้นไป 

ริษัทท่ีเก่ียวข้อง

อายุ
สัญญา 

(ปี) วัน

26 11

19 5 พ

10 30 

19 2 

10 6 ก

แนล เพาเวอร์ ซั

การธุรกิจตามท่ี

องกนัตามจําน

า วันสิน้สุด

สัญญา 

30 พฤศจิกายน 2
(ต่ออายอุตัโนมั
คราวละ 5 ปี) 

31 กรกฎาคม 25

5 พฤศจิกายน
2571 

31 กรกฎาคม 25

31 กรกฎาคม 25

าคาตามสญัญ

งคับใช้ในขณะ

อขายกนัจะเปลี

งกันตามจํานวน

นสิน้สุดสัญญา 

1 มีนาคม 2566 

ฤศจิกายน 2571 

 มถินุายน 2565 

 ธนัวาคม 2571 

กรกฎาคม 2565 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

กลา่วข้างต้น โ

นวนและราคาที

กาํลังไฟฟ้า

สัญญา (เมก

557 
ตัิ
 

52.24

565 25.00

น 24.00

555 3.42

555 5.15

ญา โดยอ้างอิงจ

ะทําสญัญา แล

ล่ียนไปคิดตาม

นและราคาท่ีกํา

ปริมาณขัน้ตํ่าตา
ต่อปี

แรงดันตํ่า แร

553,632 

- 

374,000 

507,5
(ปริมาณรวมทัง้

610,0
(ปริมาณรวมทัง้
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

โดยสญัญา

ท่ีกําหนดไว้

ตาม

ะวัตต์) 

4 

0 

0 

2 

5 

จากตาราง

ละหากการ

มอตัราใหม่

าหนดไว้ใน

มสัญญา (ตัน
ป) 

รงดันปานกลาง 

35,040 

200,000 

40,000 

500 
ง 2 ประเภท) 
00 
ง 2 ประเภท) 



 

 

(ค

 

(ง

บริษัทฯ
ถ่านหิน
ปรับเพิ่

บริษัทย

ธรรมชา
แรงดนั
ชัว่โมงต

ในกรณี
ท่ีสญัญ
กบัปริม

ค) สญัญา

บริษัท 
บริษัทอื

ตารางอ

ง) สญัญา

บริษัทย

(1991)

บริษัท เนชั

บริษัท เนชั

บริษัทย
สดัสว่น
ระเหยน

 

 

 

 

 

ฯขายไอนํา้ให้แ
น อตัราแลกเป
มขึน้ตามดชันีรา

ย่อยขายไอนํา้ใ

าติ ซึง่ราคามลู
นปานกลาง แล
ตอ่เดือน  

ณีท่ีบริษัท ดับ๊เบิ
ญากําหนด บริษ
มาณท่ีซือ้ 

าขายนํา้เพ่ือกา

 นํา้ใส 304 จํา
อ่ืน ๆ ในเขตโค

อตัราคา่นํา้ประ

าซือ้นํา้มนัยางดํ

ย่อยได้ทําสัญญ

 จํากดั (มหาชน

บริษัท 

ชัน่แนล เพาเวอร์ แพล

ชัน่แนล เพาเวอร์ แพล

ย่อยซือ้นํา้มนัย
นคา่ความร้อนร
นํา้ออกจากนํา้ม

แก่บริษัทท่ีเก่ียว
ล่ียนบาทต่อเห
าคาผู้บริโภค 

ให้แก่บริษัทท่ีเ

ฐานอยู่ท่ี 496 
ละปรับเพิ่มขึน้ต

บิล้ เอ (1991) จํ
ษัทฯและบริษัท

รอตุสาหกรรมร

ากัด ได้เข้าทําส
ครงการจัดสรรที

ะปาของการปร

ดําระหวา่งบริษั

ญาซือ้นํา้มันย

น)ตามจํานวนแล

ลนท์ 5 จํากดั 

ลนท์ 11 จํากดั 

ยางดําโดยมีกา
ระหวา่งนํา้มนัย
มนัยางดําเจือจ

 

วข้องกนัในราค
หรียญสหรัฐฯแล

เก่ียวข้องกันใน

 บาทต่อตนัสําห
ตามดชันีราคา

จํากดั (มหาชน)
ทย่อยจะให้ส่วน

ระหวา่งบริษัทที

สญัญาขายนํา้
ท่ีดิน 304 อินด

ะปาสว่นภมิูภา

ษัทท่ีเก่ียวข้องกนั

ยางดําเพ่ือใช้ใน

ละราคาท่ีกําหน

วันที่ทาํสัญญ

26 มถินุายน 2

26 มถินุายน 2

ารกําหนดราค
ยางดําเจือจางแ
จาง 

บริษัท เนช่ันแ

ามลูฐานซึ่งค่า
ละดชันีค่าระวา

นราคามูลฐานซึ

หรับไอนํา้แรงดั
ผู้บริโภค ซึ่งรา

) (ผู้ ซือ้) ซือ้ไอนํ ้
นลดในอตัราร้อ

ท่ีเก่ียวข้องกนั 

าเพ่ือการอุตสา
ดสัเตรียลปาร์ค

าค  

น 

นกระบวนการ

นดไว้ในสญัญา 

ญา 
อายุสัญญ

(ปี) 

2552 19 

2552 19 

าซือ้ขายอ้างอิ
และก๊าซธรรมชา

แนล เพาเวอร์ ซั

พลงังานไอนํา้
างเรือ ส่วนราค

ซึ่งจะปรับตามก

ดนัต่ํา และ 511
าคามลูฐานอยู่ที

นํา้ในปริมาณมา
อยละ 2 ถึงร้อย

าหกรรมกับบริษ
ค จงัหวดัปราจี

ผลิตกระแสไฟ

 ซึง่มีรายละเอีย

ญา 
วันสิน้สุด

5 พฤศจิ
257

2 ธนัวาคม

อิงจากราคาก๊า
าติ และนํามาหั

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

จะปรับเพิ่มขึน้
คามลูฐานของพ

การเพิ่มขึน้ของ

1 บาทต่อตนัสํา
ท่ี 70,924 บาท

ากกว่าปริมาณ
ยละ 6 ของราค

ษัทท่ีเก่ียวข้อง
นบุรี ในราคาอ้

ฟฟ้ากับบริษัท 

ยดดงัตอ่ไปนี ้

ดสัญญา 
ปริมา

(

จกิายน 
71 

5

ม 2571 5

ซธรรมชาติ ปร
หกัลบกบัค่าใช้จ
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

นตามราคา
ลงัไอนํา้จะ

งราคาก๊าซ

าหรับไอนํา้
ทต่อตนัต่อ

ณ      ขัน้ต่ํา
าซือ้ขึน้อยู่

กันรวมทัง้
อ้างอิงจาก

ดั๊บเบิล้ เอ 

ณตามสัญญา 
ตันต่อปี) 

530,000 

540,000 

รับลดตาม
จ่ายในการ



 

 

(จ

บริษัท เนชัน่

บริษัท เนชัน่
จํากดั 
บริษัท เนชัน่
จํากดั 

(ฉ

 

 

 

(ช

(ซ

จ) สญัญา

บริษัทย

จํานวน

บริษัท 

นแนล เพาเวอร์ แพล

นแนล เพาเวอร์ แพล

นแนล เพาเวอร์ แพล

บริษัทย
ความร้

ฉ) สญัญา

1. 

2. 

3. 

ช) สญัญา

บริษัท 
(1991)
2556 เ
จะเป็นไ

ซ)  สญัญา

บริษัทฯ
โปรมีโก้

าซือ้เปลือกไม้ระ

ย่อยได้ทําสญัญ

นและราคาท่ีกําห

นท์ 5 จํากดั บ ิ

นท์ 5 เอ บ ิ

นท์ 5 เอ บ ิ

ย่อยซือ้เปลือก
รอนระหวา่งเชือ้

าท่ีเก่ียวข้องกบั

บริษัทฯได้ทําส
ไทย ขนส่ง จํา
สญัญาลงวนัที

บริษัทฯได้ทําส
คิดค่าบริหารจั
สิน้สดุสญัญาว

บริษัท เอ็นพีเ
เรือเดินสมทุรแ
บริษัทฯ โดยคิ
ตามลําดับ สั
กมุภาพนัธ์ 255

าให้บริการในกา

 ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ
) จํากดั (มหาช
เป็นระยะเวลา 
ไปตามระยะเวล

าจ้างบริการงาน

ฯและบริษัทย่อ
ก้ เซอร์วิส จํากั

ะหวา่งบริษัทท่ี

ญาซือ้เปลือกไม้

หนดไว้ในสญัญ

 
คู่สัญญา 

ริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (199
จํากดั (มหาชน) 
ริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (199
จํากดั (มหาชน) 
ริษัท คนันา จํากดั 

ไม้โดยมีการกํ
อเพลงิเปลือกไม้

การขนสง่ถ่านหิ

สญัญาจ้างบริก
ากัด และบริษั
ท่ี 1 เมษายน 2

สญัญาจ้างบริห
ดัการตามอตัรา
วนัท่ี 30 มิถนุาย

เอส โอเช่ียน สต
แก่ Eversky C
คิดค่าบริการตาม
ัญญามีอายุ 8
59 ตามลําดบั 

ารวิจยัและพฒั

ซ็นเตอร์ จํากัด
ชน) และบริษัท
3 ปี โดยระยะ
ลาท่ีคูส่ญัญาทัง้

นซอ่มบํารุงโรงไ

อยได้ทําสญัญา
ดั โดยคิดคา่บริ

 

เก่ียวข้องกนั 

ม้เพ่ือใช้ในกระบ

ญา ซึง่มีรายละเอี

วันที่ทาํสั

91) 26 มถินุ
2552

91) 1 เมษายน

26 สงิหา
2556

าหนดราคาซือ้
ม้และถ่านหิน แ

หนิระหวา่งบริษ

การขนส่งถ่านหิ
ัท ทะเลไทย ข
558 เป็นระยะเ

หารจดัการขนส
าท่ีระบไุว้ในสญั
ยน 2562 

ตาร์ จํากดั แล
ompany Limit
มอตัราท่ีระบไุว้ใ
 ปี และ 3 ปี แ

ฒนาระหวา่งบริษ

ด ได้ทําสญัญา
ท อะโกร ไฟเบอ
ะเวลาการทํางา
ัง้สองฝ่ายตกลง

ไฟฟ้าและระบบ

าจ้างบริการงาน
ริการตามท่ีกําห

บริษัท เนช่ันแ

บวนการผลิตก

อียดดงัตอ่ไปนี ้

ัญญา 
อายุสัญ

(ปี)

ายน 
2 

19 

น 2554 9 

าคม 
6 

10 

อขายอ้างอิงจา
และนํามาปรับล

ษัทท่ีเก่ียวข้องกั

หินโดยเรือลําเลี
นส่ง 2 จํากัด โ
เวลา 1 ปี สิน้สดุ

ส่งถ่านหินทางเ ื
ญาลงวนัท่ี 1 กร

ะบริษัท เอ็นพี
ted เพ่ือนําเรือด
ในสญัญาลงวนัท
และจะสิน้สุดสั

ษัทท่ีเก่ียวข้องกั

ให้บริการในกา
อร์ จํากดั สญัญ
านและการสง่ม
งร่วมกนั 

บจ่ายพลงังานร

นซ่อมบํารุงโรง
หนดไว้ในสญัญ

แนล เพาเวอร์ ซั

ระแสไฟฟ้ากบั

ญญา 
) วันสิน้สุด

 5 พฤศจิ
257

30 มถินุ
256

 30 มถินุ
256

ากราคาถ่านหิน
ลดกบัความด้อย

กนั 

ลียงและเรือยน
โดยคิดค่าบริก
ดสญัญาวนัท่ี 3

เรือกบั Eversky
รกฎาคม 2554 

เอส ออรานา จ
ดงักลา่วไปใช้ใ
ท่ี 1 กรกฎาคม 2
ัญญาวันท่ี 30

กนั 

ารวิจัยและพฒั
ญาทัง้ 2 ฉบบัเริ
อบรายงานผลก

ระหวา่งบริษัทที

งไฟฟ้าและระบ
า ซึง่มีรายละเอี

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

บบริษัทท่ีเก่ียวข้

สัญญา 
ปริมาณ
สัญญา

กายน 
71 

16

นายน 
66 

35

นายน 
66 

85

น ปรับลดตามส
ยคา่ของเปลือก

นต์ลากจงูกบับ ิ
การตามอัตราที
31 มีนาคม 255

yShipping Lim
เป็นระยะเวลา 8

จํากดัได้ทําสญั
ในการขนสง่ถ่าน
2554 และ 1 มีน
 มิถุนายน 256

ฒนากับบริษัท 
ร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1
การวิจยั ในแต่ล

ท่ีเก่ียวข้องกนั 

บบจ่ายพลงังาน
อียดดงัตอ่ไปนี ้
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ข้องกนัตาม

ณขัน้ตํ่าตาม
า (ตันต่อปี) 

65,000 

50,000 

50,000 

สดัส่วนค่า
กไม้ 

ริษัท ทะเล
ท่ีระบุไว้ใน
59 

mited โดย
8 ปี และจะ

ญญาให้เช่า
นหินให้กบั
นาคม 2556 
62 และ 29 

ดั๊บเบิล้ เอ 
1 มกราคม 
ละโครงการ

นกบับริษัท 
 ้



 

 

บริษัท

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

 

(ญ

 

สั
สั
ต่
สั
ส่

ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท เนชัน่แนล เพา

ท เนชัน่แนล เพา
ท เนชัน่แนล เพา
ท เนชัน่แนล เพา
ท เนชัน่แนล เพา
ท เนชัน่แนล เพา

ญ) สญัญา

บริษัทฯ
ค่าบริก
ปี 2559

ัญญาในส่วนข
ญัญาโดยระบุ
อสญัญาล่วงห
ญัญาแต่ละฉบ
งผลให้สญัญาใ

อดคงค้างระหว

บริษัท 

 

าเวอร์ ซพัพลาย

าเวอร์ แพลนท์ 5
าเวอร์ แพลนท์ 1
าเวอร์ แพลนท์ 5
าเวอร์ แพลนท์ 2
าเวอร์ แพลนท์ 3

าเช่าพืน้ท่ีอาคา

ฯได้ทําสญัญาใ
การตามอตัราท่ี
9 

ของบริษัทฯแล
เง่ือนไขไว้ว่า ห
หน้าไม่น้อยกว่า
บบั คู่สญัญาทกุ
ในสว่นของบริษ

วา่งบริษัทฯและ

 จํากดั (มหาชน

5 จํากดั 
11 จํากดั 
5 เอ จํากดั 
2 จํากดั 
3 จํากดั 

ารสํานกังานระห

ให้เช่าพืน้ท่ีอา
ท่ีระบไุว้ในสญัญ

ละบริษัทย่อยทั
หากคู่สญัญาฝ่า
า 30 วนั สญัญ
กบริษัทไม่มีหน
ษัทฯและบริษัท

ะบริษัทท่ีเก่ียวข้

 

วันที่ทาํสั

 

น) 1 พฤศจิ
255

1 กรกฎาค
1 พฤษภาค
1 เมษายน
1 สิงหาคม
1 สิงหาคม

 

หวา่งบริษัทท่ีเกี

คารสํานกังาน
ญา สญัญาทัง้ห

ทัง้หมดข้างต้น
ายใดฝ่ายหนึ่งไ
ญาดงักล่าวจะมี
นงัสือแสดงเจต
ทยอ่ยดงักลา่วมี

ข้องกนั ณ วนัท่ี

บริษัท เนช่ันแ

สัญญา อา

กายน 
57 
คม 2557 
คม 2553 
น 2554 
ม 2554 
ม 2554 

ก่ียวข้องกนั 

กับบริษัทท่ีเก่ีย
หมดเร่ิมในปี 25

นท่ีมีอายุ 1 ปี จ
ไม่แสดงเจตนา
มีผลบงัคบัใช้ต
ตนาเป็นลายลกั
มีผลบงัคบัใช้จน

 31 ธนัวาคม 2

แนล เพาเวอร์ ซั

ายุสัญญา 
(ปี) 

10 

5 3
18 
10 
9 
9 

 

ยวข้องกนัหลา
556 และมีอายุ

จะมีข้อกําหนด
าเป็นลายลกัษณ
ต่อไปอีกคราวล
กษณ์อกัษรว่า 
นถงึปัจจบุนั 

2558 และ 255

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

วันสิน้สุดสัญ

 

31 กรกฎาคม
2567 

30 มิถนุายน 25
2 ธนัวาคม 257

6 กรกฎาคม 25
31 มีนาคม 256
31 มีนาคม 256

 

ยแห่ง โดยคิดค
ย ุ3 ปี จะสิน้สดุ

ดเก่ียวกับระยะ
ณ์อกัษรว่า ไม่ป
ละ 1 ปี ทัง้นี ้ณ
ไม่ประสงค์จะ

7 มีรายละเอีย
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ญา 

ม 

562 
71 
565 
63 
63 

ค่าเช่าและ
ดสญัญาใน

ะเวลาของ
ประสงค์จะ
ณ วนัสิน้สดุ
ต่อสญัญา 

ดดงันี ้



 

 

ลูกหนีก้ารค้
ลูกหนีก้ารค้
บริษัทย่อย 
บริษัท เนชัน่
บริษัท เนชัน่
บริษัท ฟิวเจ
   (เดิมช่ือ “บ
บริษัท เนชัน่
บริษัทย่อยอ่ื

 

บริษัทที่เก่ีย
   (มีผู้บริหาร
บริษัท ดับ๊เบิ
บริษัท แอ๊ดว
บริษัท อะโก
บริษัท 304 อิ
บริษัท 304 อิ
บริษัทท่ีเก่ียว

 

รวมลกูหนีก้า

ลูกหนีอ่ื้น -
บริษัทย่อย 
บริษัท ฟิวเจ
   (เดิมช่ือ “บ
บริษัท เนชัน่
บริษัท เนชัน่
บริษัท เนชัน่
บริษัท เอ็นพี
บริษัทย่อยอ่ื

 

บริษัทที่เก่ีย
   (มีผู้บริหาร
บริษัท ดับ๊เบิ
บริษัท บุ๊คทา
บริษัท ไอทา
บริษัทท่ีเก่ียว

 

รวมลกูหนีอ่ื้น

รวมลกูหนีก้า

ค้าและลูกหนีอ่ื้น
ค้า - กจิการที่เก่ี
  
นแนล เพาเวอร์ แพ
นแนล เพาเวอร์ แพ
อร์ กรีนเนอร์จี จํา
บริษัท เอ็นพีเอส พี
นแนล เพาเวอร์ แพ
น 

ยวข้องกัน  
ร/กรรมการบริษัท
บิล้ เอ (1991) จําก
วานซ์ เปเปอร์ มิล
ร ไฟเบอร์ จํากดั 
อินดสัเตรียล ปาร์
อินดสัเตรียล ปาร์
วข้องกนัอ่ืน 

ารค้า - กิจการท่ีเกี

- กจิการที่เก่ียวข้
  
อร์ กรีนเนอร์จี จํา
บริษัท เอ็นพีเอส พี
นแนล เพาเวอร์ แพ
นแนล เพาเวอร์ แพ
นแนล เพาเวอร์ แพ
พีเอส เคป จํากดั 
น 

ยวข้องกัน 
ร/กรรมการบริษัท
บิล้ เอ (1991) จําก
าวเวอร์ (ไทยแลน
าวน์ โฮลดิง้ จํากดั
วข้องกนัอ่ืน 

น - กิจการท่ีเก่ียว

ารค้าและลกูหนีอ่ื้

 

 

 
น - กจิการที่เก่ียว
ยวข้องกัน (หมา

พลนท์ 5 เอ จํากดั
พลนท์ 11 จํากดั 
ากดั                   
พีพี 9 จํากดั”) 
พลนท์ 5 จํากดั 

ร่วมกนั) 
กดั (มหาชน) 
ล์ 3 จํากดั 

ร์ค จํากดั 
ร์ค 2 จํากดั 

ก่ียวข้องกนั 

ข้องกัน (หมายเห

ากดั 
พีพี9 จํากดั”) 
พลนท์ 5 เอ จํากดั
พลนท์ 3 จํากดั 
พลนท์ 2 จํากดั 

ร่วมกนั) 
กดั (มหาชน) 
นด์) จํากดั 

 (มหาชน) 

วข้องกนั 

อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียว

วข้องกัน 
ายเหตุ 9) 

ด 

หตุ 9) 

ด 

วข้องกนั 

 

งบกา

2558 

 
 

-
-

-
-
-

-

160
57
42
23
15
25

322

322

 
 

-
-
-
-
-
-

-

26
9
8

11

54

54

376

บริษัท เนช่ันแ

 

ารเงินรวม 

2557 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

 

0 
7 
2 
3 
5 
5 

2 

2 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

 

6 
9 
8 

 

4 

4 

6 

แนล เพาเวอร์ ซั

งบ

25

 
 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

 

99 
31 
88 
33 
16 
31 

298 

298 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

 

18 
15 

6 
13 

52 

52 

350 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หนว่

บการเงินเฉพาะกิ

58 

 
 
19 
14 

12 
1 
3 

49 

 

63 
54 
17 
16 

- 
15 

165 

214 

 
 

44 
11 

6 
- 
- 
9 

70 

 

2 
9 
- 
- 

11 

81 

295 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

วย: ล้านบาท) 

กิจการ 

2557 

 
 
7 
2 

- 
23 

8 

40 

 

29 
21 
43 
18 

- 
10 

121 

161 

 
 

- 
2 

13 
11 
10 
12 

48 

 

3 
15 

- 
10 

28 

76 

237 



 

 

 
เงนิปันผลค้
บริษัทย่อย 
บริษัท นํา้ใส

เงนิให้กู้ยืม
บริษัทย่อย 
บริษัท เนชัน่
บริษัท เอ็นพี
บริษัท เอส.เ
บริษัท เอ็นพี
บริษัท ฟิวเจ
   (เดิมช่ือ “บ
บริษัท ซีเอช
บริษัท เนชัน่
บริษัท แอช ลี
บริษัท โซนิส
บริษัท นํา้ใส
บริษัท ซีเอช
บริษัท ไอพีพี
 

บริษัทที่เก่ีย
   (มีผู้บริหาร
บริษัท ไอทา
บริษัท ไฟฟ้า
 

รวมเงินให้กู้ ยื
หกั: คา่เผ่ือห

รวมเงินให้กู้ ยื

เงิน

ละ

 

 

 

 

ค้างรับจากกจิกา
 
ส 304 จํากดั 

ระยะสัน้แก่กจิก
  
นแนล เพาเวอร์ แพ
พีเอส โอเช่ียน สตา
เอ็น.บี. ผลิตผลกา
พีเอส เคป จํากดั 
อร์ กรีนเนอร์จี จํา
บริษัท เอ็นพีเอส พี
พี 7 จํากดั 
นแนล เพาเวอร์ แพ
ลชีช่ิง จํากดั 
ส สตาร์ช เทคโนโล
ส 304 จํากดั 
พี 5 จํากดั 
พี ไอพี 2 จํากดั 

ยวข้องกัน 
ร/กรรมการบริษัท
าวน์ โฮลดิง้ จํากดั
าชีวมวล จํากดั 

ยืมระยะสัน้แก่กิจ
หนีส้งสยัจะสญู 

ยืมระยะสัน้แก่กิจ

นให้กู้ ยืมข้างต้

ะ 6.2 ถงึร้อยละ

 

 

 

ารที่เก่ียวข้องกัน

การที่เก่ียวข้องกั

พลนท์ 3 จํากดั 
าร์ จํากดั 
ารเกษตร จํากดั 

ากดั                   
พีพี 9 จํากดั”) 

พลนท์ 2 จํากดั 

ลยี จํากดั 

ทร่วมกนั) 
 (มหาชน) 

จการท่ีเก่ียวข้องกนั

จการท่ีเก่ียวข้องกนั

นมีกําหนดชําร

ะ 7.4 ตอ่ปี) 

น 

ัน 

นั 

นั - สทุธิ 

ระคืนเม่ือทวงถ

 

งบกา

2558 

-

 
 
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

90
-

90

90
-

90

ถามโดยมีอตัรา

บริษัท เนช่ันแ

 

ารเงินรวม 

2557 
 
 
 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

 
0 
- 

0 

0 
- 

0 

ดอกเบีย้ร้อยล

แนล เพาเวอร์ ซั

งบ

25
 
 
 

- 

 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

 
102 

52 

154 

154 
- 

154 

ะ 5.1 ถึงร้อยล

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หนว่

บการเงินเฉพาะกิ

58 
 
 
 

49 

 
 

47 
39 
34 

4 

3 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

128 

 
- 
- 

- 

128 
(4) 

124 

ละ 7.4 ต่อปี (25
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

วย: ล้านบาท) 

กิจการ 

2557 
 
 
 

- 

 
 

787 
- 

15 
577 

3 
1 

160 
96 
76 
76 
32 
24 

1,847 

 
- 

52 

52 

1,899 
- 

1,899 

557: ร้อย



 

 

เงนิจ่ายล่ว

บริษัทที่เก่ียว
   (มีผู้บริหาร/ก
บริษัท อินเตอ
บริษัทท่ีเก่ียวข้

รวมเงินจ่ายลว่
เก่ียวข้องกนั

 

เงนิมัดจาํจ่าย

บริษัทที่เก่ียว
   (มีผู้บริหาร/ก
บริษัท 304 อิน
บริษัท 304 อิน
บริษัท 304 พลั

รวมเงินมดัจําจ

 
เจ้าหนีก้าร

เจ้าหนีก้าร

บริษัทย่อย

บริษัท เนชัน่
บริษัท เนชัน่
บริษัทย่อยอื

 

บริษัทที่เก่ี
   (มีผู้บริหา
บริษัท ดับ๊เ
บริษัท บีดบั

บริษัทท่ีเก่ีย

 

รวมเจ้าหนี ้

เจ้าหนีอ่ื้น
บริษัทย่อย

 

 
วงหน้าค่าสินค้าแ

วข้องกัน  
กรรมการบริษัทร่ว
ร์ไทย ดีเวลลอ็ปเม
ข้องกนัอ่ืน 

วงหน้าคา่สินค้าแ
น 

ยเพื่อซือ้ที่ดนิแก

วข้องกัน 
กรรมการบริษัทร่ว
นดสัเตรียล ปาร์ค
นดสัเตรียล ปาร์ค
ลัพ์ จํากดั 

จ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดินแ

เงินมัด
งบการ

รค้าและเจ้าหนีอื้

รค้า - กจิการที่เ ี

ย 

นัแนล เพาเวอร์ แ
นัแนล เพาเวอร์ แ
อ่ืน 

ก่ียวข้องกัน 
าร/กรรมการบริษัท
บิล้ เอ (1991) จํา
บบลิว เพาเวอร์ ซพั

ยวข้องกนัอ่ืน 

ก้ารค้า - กิจการที

 - กจิการที่เก่ียว
ย 

และบริการแก่กจิ

วมกนั) 
มนท์ จํากดั 

และบริการแก่       

ก่กจิการที่เก่ียวข้

วมกนั) 
 2 จํากดั 
 7 จํากดั 

แก่กิจการท่ีเก่ียวข้

ดจําจ่ายเพ่ือซือ้
เงินข้อ 19 

 

อ่ืน - กจิการที่เก่ี

ก่ียวข้องกัน(หม

แพลนท์ 5 เอ จํากั
แพลนท์ 3 จํากดั 

ทร่วมกนั) 
ากดั (มหาชน) 
พัพลาย จํากดั 

ท่ีเก่ียวข้องกนั 

วข้องกัน(หมายเ

จการที่เก่ียวข้อง

     กิจการท่ี

ข้องกัน 

องกนั 

อท่ีดินแก่กิจกา

ก่ียวข้องกัน 
มายเหตุ 22) 

ดั 

เหตุ 22) 

 

งบกา

2558 
งกัน 

1

1

 
 

 
1,18

8

2,0

ารท่ีเก่ียวข้องกั

งบกา

2558 
 

 

-
-
-

-

 
36

-
8

44

44

 
 

บริษัท เนช่ันแ

ารเงินรวม 

2557
 

 
37 

1 

38 

81 
97 

- 

78 

กันข้างต้นแสด

ารเงินรวม 

2557 
 

 
- 
- 
- 

- 

6 
- 
8 

4 

4 

แนล เพาเวอร์ ซั

7 2
 

 
- 

37 

37 

 
 

 
1,181 

897 
93 

2,171 

งรายละเอียดไ

งบ

25

 
 

- 
- 
- 

- 

 
34 
24 
16 

74 

74 

 
 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

  (ห
งบการเงินเฉพาะ

2558 
 

 
- 
- 

- 

 
 

 
- 
- 
- 

- 

ไว้ในหมายเหต

(หน
บการเงินเฉพาะกิ

58 
 

 
 

24 
24 

2 

50 

 
- 
- 
- 

- 

50 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

หน่วย: ล้านบาท) 
ะกิจการ 

2557 
 

 
- 

35 

35 

 
 

 
- 
- 
- 

- 

ตุประกอบ      

น่วย: ล้านบาท) 
กิจการ 

2557 
 

 
 

22 
- 

10 

32 

 
2 
- 
1 

3 

35 

 
 

      



 

 

 
บริษัท อี 85
บริษัท เนชัน่
บริษัทย่อยอื

 

บริษัทที่เก่ี
   (มีผู้บริหา
บริษัท อินเ
บริษัท โปรมี
บริษัท เลิศน
บริษัท เอส.
บริษัท บี โป
บริษัท ดับ๊เ
บริษัทท่ีเก่ีย

 

รวมเจ้าหนีอื้

รวมเจ้าหนีก้

เงนิรับล่วง

บริษัทย่อย

บริษัท อี 85
บริษัท เนชัน่

 

บริษัทที่เก่ี
   (มีผู้บริหา
บริษัท ดับ๊เ
บริษัท แอ๊ด

 

รวมเงินรับล
กิจการที

ยอ
25
จํา
บริ
สํา
อตั

5 จํากดั 
นัแนล เพาเวอร์ แ
อ่ืน 

ก่ียวข้องกัน 
าร/กรรมการบริษัท
ตอร์ไทย ดีเวลลอ็
มีโก้ เซอร์วิส จํากั
นภา บริการ จํากั
. วี. โพรเกรสซีพ จ
ปรเฟสชัน่นอลคอ
บิล้ เอ (1991) จํา
ยวข้องกนัอ่ืน 

อ่ื้น - กิจการท่ีเก่ีย

ก้ารค้าและเจ้าหนี

 
 

งหน้าค่าซือ้สินค้า

ย 

5 จํากดั 
นัแนล เพาเวอร์ แ

ก่ียวข้องกัน 
าร/กรรมการบริษัท
บิล้ เอ (1991)จําก
ดวานซ์ เปเปอร์ มิล

ลว่งหน้าคา่ซือ้สิน
ท่ีเก่ียวข้องกนั 

อดคงเหลือของ
558 จํานวนรว
านวน 187 ล้าน
ริษัทฯรับมาจา
าหรับค่าสินค้า
ตราดอกเบีย้เงิน

 

แพลนท์ 5 จํากดั 

ทร่วมกนั) 
ปเมนท์ จํากดั 
ดั 
ดั 
จํากดั 
นซลัแทนท์ จํากดั
ากดั (มหาชน) 

ยวข้องกนั 

นีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ี

าและบริการจาก

แพลนท์ 5 จํากดั 

ทร่วมกนั) 
กดั (มหาชน) 

ลล์ 3 จํากดั 

นค้าและบริการ     

งเงินรับล่วงหน้า
ม 171 ล้านบา
นบาท) เป็นเงิน
กบริษัทท่ีเก่ียว
จากการรับเงิน
นฝากประจํา 12

ด 

ยวข้องกนั 

กกจิการที่เก่ียวข้อ

            จาก

าค่าซือ้สินค้าแ
าท (2557: จําน
นรับล่วงหน้าค่า
วข้องกันในระห
นล่วงหน้าดงัก
2 เดือนบวกร้อย

 

งบกา

2558 
-
-
-

-

 
33
28
13
12
11
10
11

118

118

162

องกัน 

-
-

-

-
-

-

-

และบริการจาก
นวน 259 ล้าน
าซือ้ไฟฟ้าและ
หว่างเดือนมีนา
ล่าวในอตัราด
ยละ 0.25 ตอ่ปี

บริษัท เนช่ันแ

ารเงินรวม 

2557 
- 
- 
- 

- 

3 
8 
3 
2 

 
0 

 

8 

8 

2 

 
- 
- 

- 

 

- 
- 

- 

- 

กิจการท่ีเก่ียวข้
นบาท) (งบการ
ไอนํา้สําหรับเดื
คม ถึงเดือนกนั
อกเบีย้เงินกู้ ยืม
ป (2557: อตัรา

แนล เพาเวอร์ ซั

งบ

25
- 
- 
- 

- 

 
10 

1 
13 

4 
26 
13 
10 

77 

77 

151 

 

 
 

- 
- 

- 

 

131 
56 

187 

187 

ข้องกนัของบริษ
รเงินรวม ณ วัน
ดือนมกราคมถึ
นัยายน 2558 
มระยะยาวบว
เฉล่ีย MLR บว

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หน
บการเงินเฉพาะกิ

58 
27 

6 
6 

39 

 
21 
12 

4 
2 
4 
3 
3 

49 

88 

138 

 

 
 

97 
74 

171 

 

- 
- 

- 

171 

ษัทฯ ณ วนัท่ี 3
นท่ี 31 ธันวา
ถึงเดือนมิถนุาย
 โดยบริษัทฯจะ
กร้อยละ 0.25
วกร้อยละ 1 ตอ่ ี
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

น่วย: ล้านบาท) 
กิจการ 

2557 
- 
- 
7 

7 

 
4 
- 
- 
- 
6 
1 
1 

12 

19 

54 

 

 
 

73 
- 

73 

 

130 
56 

186 

259 

1 ธันวาคม 
าคม 2557: 
ยน 2559 ท่ี
ะให้ส่วนลด
5 ต่อปี และ
ปี) 



 

 

เงนิกู้ยืมร

บริษัทย่อ

บริษัท เนชั
บริษัท เอน็
   (เดิมช่ือ 
บริษัท ซีเอ
บริษัท ซีเอ
บริษัท แอช
บริษัท เนชั

รวมเงินกู้ ยื

 

เงิ

ถงึ

 ใน

กา

เงนิให้กู้ยืมร

บริษัทที่เก่ีย

(มีผู้บริหา

บริษัท ไอทาว

บริษัท ไฟฟ้า

รวมเงินให้กู้ ยื

ระยะสัน้จากกจิก

ย 

ชัน่แนล เพาเวอร์ แ
นพีเอส โซลาร์ รูฟท
 “บริษัท เอ็น พี เอ
อชพี 3 จํากดั 
อชพี 1 จํากดั 
ช ลีชช่ิง จํากดั 
ชัน่แนล เพาเวอร์ แ

ยืมระยะสัน้จากกิจ

นกู้ ยืมข้างต้นจั

งร้อยละ 1.6 ตอ่

นระหว่างปีปัจจุ

ารเคล่ือนไหวดงั

ระยะสัน้แก่กจิก

ยวข้องกัน 

ร/กรรมการบริษัทร

วน์ โฮลดิง้ จํากดั (

าชีวมวล จํากดั 

ยืมระยะสัน้แก่กิจ

 

 
การที่เก่ียวข้องกั

แพลนท์ 12 จํากดั
ท็อป จํากดั  
อส โอ แอนด์ เอ็ม 

แพลนท์ 5 จํากดั 

จการท่ีเก่ียวข้องกั

จดัทําขึน้ในรูปข

อปี (2557: ร้อย

จบุนั เงินให้กู้ ยืม

งัตอ่ไปนี ้

 

 

ารที่เก่ียวข้องกัน

ร่วมกนั) 

(มหาชน) 

จการท่ีเก่ียวข้องกนั

ัน 

ด 

จํากดั”) 

กนั 

ของตัว๋สญัญาใ

ยละ 1.6 ถงึร้อย

มระยะสัน้แก่กิ

1

น 

นั 

 

งบกา

2558 

 
 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

ใช้เงินมีกําหนด

ยละ 6.2 ตอ่ปี) 

จการท่ีเก่ียวข้อ

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

 มกราคม 2558 

 

 

102 

52 

154 

บริษัท เนช่ันแ

รเงินรวม 

2557 

 
 

 
 
 
 
 

 

ดชําระคืนเม่ือท

องกนัและเงินกู้

งบ

เพ่ิมขึน้ระหวา่ง

ปัจจบุนั 

 

แนล เพาเวอร์ ซั

งบ

255

 
 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

ทวงถาม โดยมีอ

กู้ ยืมระยะสัน้จา

บการเงินรวม 

ง ปี ลดลงระห

ปัจจุ

 

- 

- 

- 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หนว่
บการเงินเฉพาะกิจ

58 

 
 

278 

32 
21 
19 

5 
- 

355 

อตัราดอกเบีย้ร้

ากกิจการท่ีเก่ีย

(หน

หวา่ง    ปี

บุนั 

ยอ

31 ธนั

 

 

(12) 

(52) 

(64) 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

วย: ล้านบาท) 
จการ 

2557 

 
 

129 

37 
- 
- 
- 

453 

619 

ร้อยละ 1.2 

ยวข้องกนัมี

น่วย: ล้านบาท) 

อดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

นัวาคม 2558 

 

 

90 

- 

90 



 

 

เงนิให้กู้ยืมร

บริษัทย่อย 
บริษัท เนชัน่
บริษัท เอ็นพี
บริษัท เอส.เ
บริษัท เอ็นพี
บริษัท ฟิวเจ
   (เดิมช่ือ “บ
บริษัท ซีเอชพี
บริษัท เนชัน่
บริษัท แอช ลี
บริษัท โซนิส 
บริษัท นํา้ใส 
บริษัท ซีเอช
บริษัท ไอพีพี
บริษัท เนชัน่
บริษัท เนชัน่
บริษัท อินเต
 

บริษัทที่เก่ีย

(มีผู้บริหา
บริษัท ไฟฟ้า

 

รวมเงินให้กู้ ยื
หกั: คา่เผ่ือห

รวมเงินให้กู้ ยื

เงนิกู้ยืมระย

บริษัทย่อย 

บริษัท เนชัน่
บริษัท เอ็นพ

   (เดิมช่ือ “บ
บริษัท ซีเอช
บริษัท ซีเอช

ระยะสัน้แก่กจิก

 
แนล เพาเวอร์ แพ
เอส โอเช่ียน สตาร
เอ็น.บี. ผลิตผลกา
เอส เคป จํากดั 
อร์ กรีนเนอร์จี จํา
บริษัท เอ็นพีเอส พี
พี 7 จํากดั 
แนล เพาเวอร์ แพ
ลชีช่ิง จํากดั 
 สตาร์ช เทคโนโลยี
 304 จํากดั 
พี 5 จํากดั 
พี ไอพี 2 จํากดั 
แนล เพาเวอร์ แพ
แนล เพาเวอร์ แพ
อร์ สตีวีโดร่ิง 5 จํา

ยวข้องกัน 

ร/กรรมการบริษัทร
าชีวมวล จํากดั 

ยืมระยะสัน้แก่กิจก
หนีส้งสยัจะสญู 

ยืมระยะสัน้แก่กิจก

ยะสัน้จากกจิการ

  
นแนล เพาเวอร์ แพ
พีเอส โซลาร์ รูฟท็
บริษัท เอ็น พี เอส
พี 3 จํากดั 
พี 1 จํากดั 

 

 

 
ารที่เก่ียวข้องกัน

ลนท์ 3 จํากดั 
ร์ จํากดั 
ารเกษตร จํากดั 

ากดั                   
พีพี 9 จํากดั”) 

ลนท์ 2 จํากดั 

ยี จํากดั 

ลนท์ 5 เอ จํากดั 
ลนท์ 11 จํากดั 
ากดั 

ร่วมกนั) 

การท่ีเก่ียวข้องกนั

การท่ีเก่ียวข้องกนั

รที่เก่ียวข้องกัน 

พลนท์ 12 จํากดั 
ทอ็ป จํากดั  
 โอ แอนด์ เอ็ม จํา

1

น 

น 

น - สทุธิ 

ากดั”) 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี           

 มกราคม 2558 

 
 

787 
- 

15 
577 

3 
1 

160 
96 
76 
76 
32 
24 

- 
- 
- 

1,847 

 
52 

52 

1,899 
- 

1,899 

 
 

129 

37 
- 
- 

บริษัท เนช่ันแ

งบการ

   เพ่ิมขึน้ระหวา่ง

ปัจจบุนั 

 

 

แนล เพาเวอร์ ซั

รเงินเฉพาะกิจการ

ง ปี ลดลงระห

ปัจจุ

 
328 
99 
19 

- 

- 
- 

14 
- 

105 
57 

- 
- 

20 
10 
2 

654 

 
- 

- 

654 
(4) 

650 

 
 

154 

- 
21 
19 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หนว

ร 

หวา่ง    ปี

บุนั 

ยอ
ณ

ธนัว

 
 

(1,068) 
(60) 

- 
(573) 

- 
- 

(174) 
(96) 

(181) 
(133) 
(32) 
(24) 
(20) 
(10) 
(2) 

(2,373) 

 

(52) 

(52) 

(2,425) 
- 

(2,425) 

 
 

(5) 

(5) 
- 
- 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

วย: ล้านบาท) 

อดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี31 
วาคม 2558 

 
 

47 
39 
34 
4 

3 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

128 

 
- 

- 

128 
(4) 

124 

 
 

278 

32 
21 
19 



 

 

บริษัท แอช ลี
บริษัท เนชัน่
บริษัท โซนิส 
บริษัท เนชัน่
บริษัท เนชัน่
บริษัท อินเต

รวมเงินกู้ ยืม

ค

ใ
ใ

 

 
ผลประโย
ผลประโย

รวม 

8. เงิ

ย
ฝ
งบ

 

 

 

 

 

 

ลชีช่ิง จํากดั 
นแนล เพาเวอร์ แพ
 สตาร์ช เทคโนโลยี
นแนล เพาเวอร์ แพ
นแนล เพาเวอร์ แพ
อร์ สตีวีโดร่ิง 5 จํา

มระยะสัน้จากกิจก

คา่ตอบแทนกรร

ในระหว่างปีสิน้
ให้แก่กรรมการแ

ยชน์ระยะสัน้ 
ยชน์หลงัออกจากง

 

งนิฝากธนาคา

อดคงเหลือนีคื้
ากธนาคารไว้กั
บการเงินข้อ 25

 

 

พลนท์ 5 จํากดั 
ยี จํากดั 
พลนท์ 3 จํากดั 
พลนท์ 2 จํากดั 
ากดั 

การท่ีเก่ียวข้องกนั 

รมการและผู้บริ

นสดุวนัท่ี 31 ธนั
และผู้บริหาร ดงั

งาน 

ารที่มีข้อจาํกัด

คือ บญัชีเงินฝา
กบัผู้ให้กู้  เพ่ือคํา้
5โดยมีเง่ือนไขก

1

 

รหาร 

นวาคม 2558 แ
งัตอ่ไปนี ้

ดในการเบกิใช้

ากธนาคารท่ีบริ
า้ประกนัวงเงินสิ
การใช้จ่ายตาม

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

 มกราคม 2558 

- 
453 

- 
- 
- 
- 

619 

และ 2557 บริษั

งบการเ

2558 

56 
4 

60 

ช้ 

ริษัทย่อยสองแห
สนิเช่ือของบริษั
ท่ีระบไุว้ในสญั

บริษัท เนช่ันแ

งบ

เพ่ิมขึน้ระหวา่ง

ปัจจบุนั 

ษัทฯและบริษัท

เงินรวม 

2557 

ห่งได้ทําสญัญ
ษัทยอ่ยทัง้สองแ
ญาเงินกู้ ยืมระ

แนล เพาเวอร์ ซั

บการเงินรวม 

ง ปี ลดลงระห

ปัจจุ

5 
20 

170 
76 
59 
14 

538 

ย่อยมีค่าใช้จ่า

งบ

255

59 
2 

61 

าจดจํานําสิทธิ
แหง่ตามท่ีกลา่ว
ยะยาวของบริษ

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หน

หวา่ง    ปี

บุนั 

ยอ

31 ธนั

- 
(473) 
(170) 
(76) 
(59) 
(14) 

(802) 

ยผลประโยชน์พ

(หน
บการเงินเฉพาะกิ

58 

34 
1 

35 

ธิและโอนสิทธิใ
วไว้ใน หมายเห
ษัทยอ่ยทัง้สอง
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

น่วย: ล้านบาท) 

อดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

นัวาคม 2558 

5 
- 
- 
- 
- 
- 

355 

์พนกังานท่ี

น่วย: ล้านบาท) 
จการ 

2557 

33 
1 

34 

ในบญัชีเงิน
หตปุระกอบ
แหง่ 



 

 

9. ลู

 ย

 

 

 
ลกูหนีก้ารค้
อายหุนีค้งค
ยงัไม่ถึงกํา
ค้างชําระ 
 ไม่เกิน 3
 3 - 6 เดือ
 6 - 12 เดื

รวมลกูหนีก้

ลกูหนีก้ารค้
อายหุนีค้งค
ยงัไม่ถึงกํา
ค้างชําระ 
 ไม่เกิน 3
 3 - 6 เดือ
รวมลกูหนีก้

รวมลกูหนีก้

ลกูหนีอ่ื้น 
ลกูหนีอ่ื้น -
ลกูหนีอ่ื้น -

รวมลกูหนีอื้

รวมลกูหนีก้

ณ
จํ

 

 

 

 

 

ลูกหนีก้ารค้าแ

อดคงเหลือของ

ค้า-กิจการท่ีเก่ียว
ค้างนบัจากวนัท่ีถึ
หนดชําระ 

3 เดือน 
อน 
ดือน 

ก้ารค้า - กิจการท่ี

ค้า - กิจการท่ีไม่เกี
ค้างนบัจากวนัท่ีถึ
หนดชําระ 

3 เดือน 
อน 
ก้ารค้า - กิจการท่ี

ก้ารค้า - สทุธิ 

- กิจการท่ีเก่ียวข้อ
- กิจการท่ีไม่เก่ียว

อ่ื้น 

ก้ารค้าและลกูหนี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัว
านวน 258 ล้าน

และลูกหนีอ่ื้น 

งลกูหนีก้ารค้าแ

ข้องกนั 
ถงึกําหนดชําระ 

ท่ีเก่ียวข้องกนั 

ก่ียวข้องกนั 
ถงึกําหนดชําระ 

ท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

องกนั 
วข้องกนั 

นอ่ื้น  

าคม 2558 บริษ
นบาท) ให้แก่บ ิ

และลกูหนีอ่ื้น ณ

ษัทยอ่ยได้โอนสิ
บริษัทลีสซิ่งเพ่ือช

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัว

 
งบการ

2558 

 
 

275 
 

42 
5 
- 

322 

 
 

934 
 

187 
- 

1,121 

1,443 

 
54 
24 

78 

1,521 

สทิธิการรับเงิน
ชําระหนีส้นิตา

บริษัท เนช่ันแ

วาคม 2558 แล

 
รเงินรวม 

2557 

 2
 
 
 
 

 2

 1,2
 
 2
 

 1,4

 1,7

1,8

จากลกูหนีก้าร
มสญัญาเช่ากา

แนล เพาเวอร์ ซั

ละ 2557 มีราย

งบ

255

 
 

202 
 

81 
8 
7 

298 

 
 

265 
 

228 
6 

499 

797 

 
52 
25 

77 

874 

ค้าจํานวนเงินร
ารเงิน 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ละเอียดดงันี ้

(หน่วย
บการเงินเฉพาะกิจ

8 

 
 

188 
 

21 
5 
- 

214 

 
 

449 
 

124 
- 

573 

787 

 
81 

7 

88 

875 

รวม 108 ล้านบ
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ย: ล้านบาท) 
จการ 

2557 

 
 

115 
 

46 
- 
- 

161 

 
 

520 
 

131 
- 

651 

812 

 
76 

4 

80 

892 

บาท (2557: 



 

 

10. สิ

 ย

 
 

 

 
วตัถดิุบ 
ถ่านหิน 
ชีวมวล 
มนัสําปะหล
นํา้มนัดีเซล
อ่ืน ๆ 

 
งานระหวา่งทํา
สินค้าสําเร็จรูป
เอทานอล 
นํา้มนัรําข้า
   กากรําสกั
แป้งมนัสําป

 
สินค้าระหวา่ง
อะไหลแ่ละวสั

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนิค้าคงเหลือ 

อดคงเหลือของ

ลงั 
 

า 
ป 

วดิบและ 
กดั 
ปะหลงั 

ทาง 
ดโุรงงาน 

 

งสนิค้าคงเหลือ

 
รา

2558 

 
186 
333 

14 
48 
61 

642 
23 

 
25 

16 
63 

104 
13 

269 

1,051 

อ ณ วนัท่ี 31 ธนั

าคาทนุ 

2557 

30
23

3
4
5

67
3

3
5
9

21

1,01

 

นัวาคม 2558 แ

รา
มลู

2558

 
06 
36 
39 
41 
50 
72 
35 

 
8 

33 
50 
91 

- 
5 

3 

บริษัท เนช่ันแ

และ 2557 มีรา

งบการเงินรวม 

ายการปรับลดเป็น
ลคา่สทุธิท่ีจะได้รับ

8 2

  
- 
- 

(1) 
- 
- 

(1) 
- 
 

- 

(1) 
- 

(1) 
- 

(37) 

(39) 

แนล เพาเวอร์ ซั

ายละเอียดดงันี ้

น               
ับ 

557 

- 
- 

(2) 
- 
- 

(2) 
- 
 

- 

(1) 
- 

(1) 
- 

(26) 

(29) 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

 ้

(หน

สินค้าคงเหลือ

2558 

 
186 
333 

13 
48 
61 

641 
23 

 
25 

15 
63 

103 
13 

232 

1,012 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

น่วย: ล้านบาท) 

อ - สทุธิ 

2557 

 
306 
236 

37 
41 
50 

670 
35 

 
8 

32 
50 
90 

- 
189 

984 



 

 

 
 

 

 
วตัถดิุบ 
ถ่านหิน 
ชีวมวล 
อ่ืน ๆ 

 
งานระหวา่งทํา
สินค้าระหวา่ง
อะไหลแ่ละวสั

รวม 

ใน
ได
จํ
จํ
ระ

11. สิ

 ย

 
ภาษีมลู
คา่ใช้จ่า
ภาษีซือ้ร
ภาษีเงิน
ภาษีเงิน
อ่ืนๆ 

รวมสินท

 

า 
ทาง 
ดโุรงงาน 

นระหว่างปีปัจ
ด้รับเป็นจํานวน
านวน 1 ล้านบ
านวน 7 ล้านบ
ะหวา่งปี 

สนิทรัพย์หมุนเ

อดคงเหลือของ

คา่เพ่ิมรอรับคืน 
ยจ่ายลว่งหน้า 
รอเรียกคืน 
นได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่า
นได้นิติบคุคลรอรับ

ทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

รา

2558 

 
186 
214 

8 
408 

9 
11 

142 

570 

จุบนั บริษัทฯแ
น 18 ล้านบาท
าท) โดยแสดงเ
บาท (2557: จํา

เวียนอ่ืน 

งสนิทรัพย์หมนุ

 

ย 
บคืน 

น 

 
าคาทนุ 

2557 

 34
 
 
 3

 
 
 1

 5

และบริษัทย่อย
ท (2557: จํานว
เป็นสว่นหนึ่งขอ
นวน 30 ล้านบ

นเวียนอ่ืน ณ วนั

 

งบก

รา
มลู

2558

 
40 
31 

7 
78 

4 
- 

125 

507 

บนัทึกการปรับ
วน 2 ล้านบาท)
องต้นทนุขาย แ
บาท) โดยนําไป

นท่ี 31 ธนัวาคม

งบการ

2558 
181 

77 
36 

5 
50 
42 

391 

บริษัท เนช่ันแ

การเงินเฉพาะกิจก

ายการปรับลดเป็น
ลคา่สทุธิท่ีจะได้รับ

8 2

 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

(26) 

(26) 

บลดราคาทนุข
) (งบการเงินเฉ
และมีการกลบัร
ปหกัจากมลูค่าข

ม 2558 และ 25

รเงินรวม 

 255
 1
 
 
 
 
 

 2

แนล เพาเวอร์ ซั

การ 

น               
ับ 

557 

 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

(24) 

(24) 

ของสินค้าคงเห
ฉพาะกิจการ: จํ
รายการปรับลด
ของสินค้าคงเห

557 มีรายละเอี

งบก

57 
111 

58 
21 

5 
18 
31 

244 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หน

สินค้าคงเหลือ

2558 

 
186 
214 

8 
408 

9 
11 

116 

544 

หลือให้เป็นมลูค
จํานวน 2 ล้านบ
ดมลูค่าสินค้าค
หลือท่ีรับรู้เป็นค่

อียดดงันี ้
(หน่วย

การเงินเฉพาะกิจก

2558 
- 

31 
9 
- 

16 
- 

56 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

น่วย: ล้านบาท) 

อ - สทุธิ 

2557 

 
340 

31 
7 

378 

4 
- 

101 

483 

ค่าสทุธิท่ีจะ
บาท 2557: 
คงเหลือเป็น
คา่ใช้จ่ายใน

ย: ล้านบาท) 
การ 

2557 
- 

32 
7 
- 
- 
- 

39 



 

 

12. เงิ

 บ ิ

 
หลกัประ
หลกัประ
หลกัประ
จากกอง
อ่ืน ๆ 

รวม 

13. เงิ

ใน
รัฐ
รัฐ

งนิฝากธนาคา

บริษัทยอ่ยมีเงินฝ

ะกนัตามสญัญากู้
ะกนัการออกหนงัสื
ะกนัการออกหนงัสื
งทนุเพ่ือสง่เสริมก

งนิลงทุนระยะ

นเดือนมีนาคม
ฐบาล เพ่ือคํา้ป
ฐบาลดงักลา่วมี

 

ารที่ตดิภาระคํ ้

ฝากธนาคารท่ีติ

กู้ ยืมเงินระยะยาว 
สอืคํา้ประกนัตาม
สอืคํา้ประกนัตาม
ารอนรัุกษ์พลงังา

ะยาวอ่ืน 

ม 2557 บริษัท 
ประกนัการปฏิบ
มีอาย ุ15 ปี โด

คํา้ประกัน 

ติดภาระคํา้ประก

 

 
มสญัญาซือ้ขายเค
มสญัญาขอรับเงิน
น 

เนชัน่แนล เพา
บติัตามสญัญา
ยจะครบกําหน

 

กนั ณ วนัท่ี 31 ธ

คร่ืองจกัร 
นสนบัสนนุ 

าเวอร์ แพลนท์ 
ซือ้ขายไฟฟ้าที
นดไถ่ถอนในเดือ

บริษัท เนช่ันแ

ธนัวาคม 2558 

 5 จํากดั ซึ่งเป็
ท่ีทําไว้กบัการไฟ
อนมิถนุายน 25

แนล เพาเวอร์ ซั

 และ 2557 โดย

งบ

2
1

2

นบริษัทย่อยได้
ฟฟ้าฝ่ายผลิตแ
572 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

มีวตัถปุระสงค์ด
(หน่วย

บการเงินรวม 

2558 
2 
- 

3 
6 

21 

ด้ซือ้เงินลงทนุใ
แห่งประเทศไทย

 

168 

 
จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ดงันี ้
ย: ล้านบาท) 

2557 
13 
34 

12 
5 

64 

ในพนัธบตัร
ย พนัธบตัร



 

 

1

1

 
บริษัท เอ็นพีเอส อ
บริษัท อี 85 จํากดั
บริษัท เนชัน่แนลเพ
บริษัท เนชัน่แนลเพ
บริษัท เนชัน่แนลเพ
บริษัท เอ็นพีเอส โอ
บริษัท อินเตอร์ สตี
บริษัท เนชัน่แนลเพ
บริษัท เนชัน่แนลเพ
บริษัท นํา้ใส 304 
บริษัท เอส.เอน็.บี
บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช
บริษัท ซีเอชพี 1 จ
บริษัท ไอพีพี ไอพี
บริษัท แอช ลีชชิง่
บริษัท ฟิวเจอร์ ก ี
“บริษัท เอ็นพีเอ
บริษัท เนชัน่แนลเพ
บริษัท เอ็นพีเอส เ
บริษัท เอ็นพีเอส โซ
“บริษัท เอ็น พี เอ
บริษัท ซีเอชพี 3 จ
บริษัท ซีเอชพี 5 จ
บริษัท ซีเอชพี 7 จ
บริษัท ไอพีพี ไอพี
บริษัท โซนิส สตา

4. เงนิลงทุนใน

4.1 เงินลงทนุในบ ิ

บริษัท 

 

ออรานา จํากดั  
ด 
พาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากดั 
พาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากดั 
พาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากดั 
อเชี่ยน สตาร์ จํากดั 
ตีวีโดริ่ง 5 จํากดั 
พาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากดั 
พาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากดั 
จํากดั 
. ผลติผลการเกษตรจํากดั 
ช เซ็นเตอร์ จํากดั 
จํากดั 
พี 2 จํากดั 
ง จํากดั 
รีนเนอร์จี จํากดั (เดิมชื่อ 
ส พีพี 9 จํากดั”) 
พาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากดั 
คป จํากดั 
ซลาร์ รูฟท็อป จํากดั(เดิมชื่อ 
อส โอ แอนด์ เอ็ม จํากดั”) 
จํากดั 
จํากดั 
จํากดั 
พี 7 จํากดั 
าร์ช เทคโนโลยี จํากดั 

บริษัทย่อย  

บริษัทยอ่ยตามที่แสดง

ทนุเรียกชําระแล้ว 

2558 2557 

 
100 1

3,853 3,851
1,520 1,520

950 950
1,558 1,204

310 310
68 68

362 150
1,640 350

375 160
30 30
30 30

130 111
1,310 1,278

155 45

1,829 1,285
379 225

1 1

37 3
250 229
333 300

1 1
596 596
270 179

 

งอยูใ่นงบการเงินเฉพ

หน่วยเงินตรา 

  

  ้
100 ล้านบาท 
1 ล้านบาท 
0 ล้านบาท 
0 ล้านบาท 
4 ล้านบาท 
0 ล้านบาท 
8 ล้านบาท 
0 ล้านบาท 
0 ล้านบาท 
0 ล้านบาท 
0 ล้านบาท 
0 ล้านบาท 
1 ล้านบาท 
8 ล้านบาท 
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
5 ล้านบาท 
1 ล้านบาท 

37 ล้านบาท 
9 ล้านบาท 
0 ล้านบาท 
1 ล้านบาท 
6 ล้านบาท 
9 ล้านบาท 

พาะกิจการ ณ วนัที่ 31

สดัสว่นเงินลงทนุ 

2558 2557 

ร้อยละ ร้อยละ 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
51.00 51.00 
50.00 50.00 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 

99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 

99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 
99.99 99.99 

1 ธนัวาคม 2558 และ

ราคาทนุ 

2558 2557 

  
100 100 

3,853 3,851 
1,525 1,525 

960 960 
1,558 1,204 

310 310 
72 72 

362 150 
1,640 350 

391 176 
28 28 
15 15 

130 111 
1,310 1,278 

155 45 

1,829 1,285 
379 225 

1 1 

37 37 
250 229 
333 300 

1 1 
596 596 
289 198 

 

ะ 2557 มีรายละเอียด

ผลตา่งจากการจดัโครงส
การดําเนินธุรกิจของ

กลุม่บริษัท 

2558 255

  
- 

(54) (
- 
- 
- 
- 

(9) 
- 
- 

14 
12 
42 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

14 

บริษัท เน

ดดงัตอ่ไปนี ้

สร้าง
ง          ค่าเผื่อการด้อ

ของเงินลงทุ

57 2558 

 
- - 

(54) - 
- - 
- - 
- - 
- - 

(9) - 
- (138) 
- (49) 

14 - 
12 - 
42 - 

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- (1) 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

14 - 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

ยค่า 
ทนุ 

มลูค่าตา
ตามวิธีราคา

2557 2558 

  
- 100 
- 3,799 
- 1,525 
- 960 
- 1,558 
- 310 
- 63 

(138) 224 
(49) 1,591 

- 405 
- 40 
- 57 
- 130 
- 1,310 
- 155 

- 1,829 
- 379 
- - 

- 37 
- 250 
- 333 
- 1 
- 596 
- 303 

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

ามบญัชี 
าทนุ - สทุธิ 

เงินปั
รับ

2557 2558 

 
100 - 

3,797 - 
1,525 - 

960 35 
1,204 - 

310 - 
63 13 
12 - 

301 - 
190 620 
40 - 
57 61 

111 - 
1,278 - 

45 - 

1,285 - 
225 - 

1 - 

37 - 
229 - 
300 - 

1 - 
596 - 
212 57 

69 

 
8 
) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ปันผลที่บริษัทฯ 
บระหว่างปี 

2557 

- 
- 

66 
86 
66 

161 
- 
- 
- 

403 
- 

116 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 



 

 

PT Utami Jaya M
Ocean Star Hol

รวมเงนิลงทุนใน

Mulia  
ding Company Limited 

นบริษัทย่อย 

22,600 17,000
31 

  

 

0 ล้านรูเปีย 
- ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
  

99.00 99.00 
100.00 100.00 

 

468 454 
1,035 

 
- 
 

17,627 13,501 

 
- 
- 
 

19 

บริษัท เน

- - 
- 
 

- 
 

19 (188) 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

- 468 
- 
 

1,035 
 

(187) 17,458 

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

454 - 
- 
 

- 
 

13,333 786 

70 

 
8 
) 

- 
- 
 

898 



บริษ
   เซ็

 

 

14.2 รา

บริษัท 

 

 
ษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช  
ซน็เตอร์ จํากดั 

14.3 ข้
ตั

 ส

 
สิ
สิ
ห
ห

 ส

 

 
ร
กํ
กํ
กํ

 ส

 

 
ก
ก
ก

เงิ

ายละเอียดของ

สดัสว่น
สว่น

ท่ีไม่มีอําน

2558 
(ร้อยละ) 

50 

อมลูทางการเงิ
ดัรายการระหว

รุปรายการฐาน

สนิทรัพย์หมนุเวียน
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวี
หนีส้ินหมนุเวียน 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน

รุปรายการกําไ

ายได้ 
กําไร 
กําไรขาดทนุเบด็เส
กําไรขาดทนุเบด็เส

รุปรายการกระ

กระแสเงินสดจากกิ
กระแสเงินสดจาก 
กระแสเงินสดใช้ไป

งินสดและรายการ

งบริษัทยอ่ยซึง่มี

นท่ีถือโดย 
นได้เสีย 
นาจควบคมุ 

2557 
(ร้อยละ) 

50 

นโดยสรุปของบ
วา่งกนั 

นะทางการเงินข

น 
วียน 

น 

ไรขาดทนุเบด็เส

สร็จอ่ืน 
สร็จรวม 

ะแสเงินสดของบ

กิจกรรมดําเนินงา
 (ใช้ไปใน) กิจกรร
ปในกิจกรรมจดัหา

รเทียบเท่าเงินสดเ

มีสว่นได้เสียท่ีไม

สว่นได้เสียท่ีไ
ในบริษั

2558 

 

32 

บริษัทยอ่ยท่ีมีส

ของบริษัท ดี.เอ

สร็จของบริษัท ดี

บริษัท ดี.เอ. รีเซิ

าน 
รมลงทนุ 
าเงิน 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุ

 

มมี่อํานาจควบ

ไมมี่อํานาจควบคมุ
ษัทย่อยสะสม 

2557 

 

36 

สว่นได้เสียท่ีไมมี่

. รีเซิร์ช เซน็เตอ

ดี.เอ. รีเซิร์ช เซน็

ซิร์ช เซน็เตอร์ จํ

สทุธิ 

บริษัท เนช่ันแ

คมุท่ีมีสาระสํา

ม
กําไรหรือข
สว่นได้เสียที
ในบริษัท

2558 

 

57 

มีอํานาจควบคุ

อร์ จํากดั 

2558

นเตอร์ จํากดั 

สําห

จํากดั 

สําห

แนล เพาเวอร์ ซัพ

าคญั  

ขาดทนุท่ีแบง่ให้กบั
ท่ีไมมี่อํานาจควบค
ทย่อยในระหวา่งปี 

2557 

 

80 

คมุท่ีมีสาระสําคั

8 
35 
50 
10 
14 

หรับปีสิน้สดุวนัท่ี 3

2558 
331 
114 
(5) 

109 

หรับปีสิน้สดุวนัท่ี 3

2558 
129 
(8) 

(127) 

(6) 

รายงานประจาํ
ัพพลาย จาํกัด (ม

บ
คมุ
 

เงินปันผล
ท่ีไม่มีอําน

2558 

 

61 

คญั ซึง่เป็นข้อมู

(หน่วย : ล้านบา
2557 

(หน่วย : ล้านบา
31 ธนัวาคม 

2557
4
1

1

(หน่วย : ล้านบา
31 ธนัวาคม 

25
2

(2

 

171 

 
าปี 2558 
มหาชน) 

(หน่วย: ล้านบ

ลจ่ายให้กบัสว่นได้
นาจควบคมุในระหว

 2557

 

116 

มลูก่อนการ

าท) 

43 
62 
21 
31 

าท) 

7 
447 
160 

- 
160 

าท) 

557 
222 
27 

12) 

37 

บาท) 

ด้เสีย 
วา่งปี 

7 

 



 

 

รา

 เงิ

 ใ

ส

 เงิ

 เมื

จํ

1

หุ้

ดํ

 เงิ

 เมื

จํ

ล้

เดิ

ท

 ต

ข

 เงิ

 เมื

ไ

โ

แ

เพ

 ต

ล

1

หุ้

ดํ

ายการเปล่ียน

งินลงทนุในบริษ

นระหว่างไตรม

สามญัท่ีจดทะเบี

งินลงทนุในบริษ

ม่ือวนัท่ี 17 ธัน

จํากัด ได้มีมติพิ

,618 ล้านบาท

หุ้นรายเดิม และ

ดําเนินการจดท

งินลงทนุในบริษ

ม่ือวนัท่ี 30 พฤ

จํากดั ได้มีมติพิ

ล้านบาท โดยกา

ดิม และเรียกชํา

ทะเบียนเพิ่มทนุ

ต่อมาในระหว่า

ของหุ้นสามญัท่ี

งินลงทนุในบริษ

ม่ือวนัท่ี 31 ธันว

ด้มีมติพิเศษอน

ดยการออกจํา

และเรียกชําระค

พิ่มทนุกบักระท

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 

ลนท์ 3 จํากดั ได้

,640 ล้านบาท

หุ้นรายเดิม แล

ดําเนินการจดท

นแปลงของเงนิ

ษัท อี 85 จํากดั

มาสท่ีหนึ่งของ

บียนจํานวน 15

ษัท เนชัน่แนล เ

นวาคม 2558 ที

พิเศษอนุมัติให้

ท โดยการออกจํ

ะเรียกชําระค่า

ะเบียนเพิ่มทนุก

ษัท เนชัน่แนล เ

ฤษภาคม 2558

พิเศษอนมุติัให้เ

ารออกจําหน่าย

าระค่าหุ้นเพิ่มทุ

นกบักระทรวงพ

งไตรมาสท่ีสาม

จดทะเบียนจํา

ษัท เนชัน่แนล เ

วาคม 2557 ท่ีป

นมุติัให้เพิ่มทนุจ

าหน่ายหุ้นสามั

ค่าหุ้นเพิ่มทนุดั

ทรวงพาณิชย์แล้

30 พฤษภาคม

ด้มีมติพิเศษอนุ

ท โดยการออกจํ

ะเรียกชําระค่า

ะเบียนเพิ่มทนุก

นลงทุนในบริษ

ด 

งปีปัจจุบัน บริ

55.3 ล้านหุ้น มู

เพาเวอร์ แพลน

ท่ีประชมุวิสามญั

ห้เพิ่มทุนจดทะ

จําหน่ายหุ้นสาม

าหุ้นเพิ่มทุนดังก

กบักระทรวงพา

เพาเวอร์ แพลน

8 ท่ีประชมุวิสา

เพิ่มทนุจดทะเบ

ยหุ้นสามญัจําน

ทนุดงักลา่วในอั

าณิชย์แล้วเม่ือ

มและไตรมาสที

นวน 22 ล้านหุ้

เพาเวอร์ แพลน

ประชมุวิสามญั

จดทะเบียนของ

ญัจํานวน 33 

งักล่าวเต็มจําน

ล้วเม่ือวนัท่ี 6 ม

ม 2558 ท่ีประช

นมุติัให้เพิ่มทนุจ

จําหน่ายหุ้นสาม

าหุ้นเพิ่มทุนดัง

กบักระทรวงพา

 

ษัทย่อยสาํหรับ

ษัท อี 85 จํากั

ลูคา่หุ้นละ 10 

นท์ 5 เอ จํากดั 

ญผู้ ถือหุ้นครัง้ที

ะเบียนของบริษั

มญัจํานวน 40

กล่าวในอัตราร้

าณิชย์แล้วเม่ือว

นท์ 2 จํากดั 

มญัผู้ ถือหุ้นครั ้

บียนของบริษัท

นวน 22 ล้านหุ้น

ตัราร้อยละ 88 

อวนัท่ี 4 มิถนุาย

ท่ีส่ีของปีปัจจบุ

หุ้น มลูคา่หุ้นละ

นท์ 3 จํากดั 

ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1

งบริษัทยอ่ยจาก

ล้านหุ้น มลูค่า

นวน รวมเป็นเงิ

มกราคม 2558 

ชมุวิสามญัผู้ ถือ

จดทะเบียนของ

มญัจํานวน 96 

กล่าวในอัตรา ้

าณิชย์แล้วเม่ือว

บริษัท เนช่ันแ

ับปีสิน้สุดวันที

ัด ได้เรียกชําร

 บาท รวมเป็นเ ิ

ท่ี 1/2558 ของบ

ษัทย่อยจากเดิ

 ล้านหุ้น มลูคา่

ร้อยละ 89 รวม

วนัท่ี 23 ธนัวาค

รัง้ท่ี 1/2558 ขอ

ทย่อยจากเดิมจ

น มลูคา่หุ้นละ 

 รวมเป็นเงิน 19

ยน 2558 

บนั บริษัทย่อยไ

ะ 10 บาท รวมเป

1/2557 ของบริษ

กเดิมจํานวน 3

าหุ้นละ 10 บา

งิน 330 ล้านบา

อหุ้นครัง้ท่ี 1/25

งบริษัทย่อยจาก

ล้านหุ้น มลูค่า

ร้อยละ 86 รวม

วนัท่ี 4 มิถนุายน

แนล เพาเวอร์ ซัพ

ที่ 31 ธันวาคม

ระค่าหุ้นเพิ่มเติ

เงิน 2 ล้านบาท

บริษัท เนชัน่แน

มจํานวน 1,21

าหุ้นละ10 บาท

มเป็นเงิน 354 

คม 2558 

องบริษัท เนชัน่

จํานวน 150 ล้

10 บาท เพ่ือเส

94 ล้านบาท บริ

ได้เรียกชําระค่า

ป็นเงิน 18 ล้าน

ษัท เนชัน่แนล เ

50 ล้านบาท เป็

ท เพ่ือเสนอขา

าท บริษัทย่อยไ

558 ของบริษัท

กเดิมจํานวน 6

หุ้นละ 10 บาท

มเป็นเงิน 827

น 2558 

รายงานประจาํ
ัพพลาย จาํกัด (ม

ม 2557 มีดังนี ้

ติมอีกร้อยละ 0

  

นล เพาเวอร์แพ

18 ล้านบาท เป็

ท เพ่ือเสนอขาย

 ล้านบาท บริษ

นแนล เพาเวอร์ 

านบาท เป็นจํา

สนอขายให้แก่ผู้

ริษัทย่อยได้ดําเ

าหุ้นเพิ่มเติมอีก

นบาท 

เพาเวอร์ แพลน

ป็นจํานวน 680

ายให้แก่ ผู้ ถือห้

ได้ดําเนินการจ

ท เนชัน่แนล เพ

680 ล้านบาท เ

ท เพ่ือเสนอขาย

 ล้านบาท บริษ
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 ้

0.1ของหุ้น

พลนท์ 5 เอ 

ป็นจํานวน 

ยให้แก่ผู้ ถือ

ษัทย่อยได้

 แพลนท์ 2 

านวน 370 

ผู้ ถือหุ้นราย

เนินการจด

กร้อยละ 8 

นท์ 3 จํากดั 

0 ล้านบาท 

หุ้นรายเดิม 

จดทะเบียน

พาเวอร์ แพ

ป็นจํานวน 

ยให้แก่ผู้ ถือ

ษัทย่อยได้
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และในระหว่างไ

ดทะเบียนจํานว

งินลงทนุใน บริ

ม่ือวนัท่ี 22 กร
ห้เพิ่มทุนจดท
ออกจําหน่ายหุ้น
ชําระค่าหุ้นเพิ่ม
ทนุกบักระทรวง

ต่อมาในระหว่า
ทะเบียนจํานวน

งินลงทนุในบริษ

นระหว่างไตรม
สามญัท่ีจดทะเบี

งินลงทนุในบริษ

ม่ือวนัท่ี 18 กุม
พิเศษอนมุติัให้
ดยการออกจํา
และเรียกชําระค
ทะเบียนเพิ่มทนุ

ต่อมาในระหว่า
ของหุ้นสามญัท่ี

งินลงทนุในบริษ

ม่ือวนัท่ี 18 กมุ
อนุมัติให้เพิ่มทุ
ออกจําหน่ายหุ้น
ค่าหุ้นเพิ่มทนุดงั
กบักระทรวงพา

ต่อมาในระหว่า
จดทะเบียนจําน

ไตรมาสท่ีสาม

วน 96 ล้านหุ้น 

รษัท นํา้ใส 304 

กฎาคม 2558 
ทะเบียนของบ
นสามญัจํานวน
ทนุดงักลา่วใน
พาณิชย์แล้วเมื

งไตรมาสท่ีส่ีข
น 30.2 ล้านหุ้น 

ษัท ซีเอชพี 1 จํ

มาสท่ีสองของปี
บียนจํานวน 13

ษัท ไอพีพี ไอพี 

มภาพนัธ์ 2558
เพิ่มทนุจดทะเบ
หน่ายหุ้นสามญั
ค่าหุ้นเพิ่มทุนดั
นกบักระทรวงพ

างไตรมาสท่ีสอ
จดทะเบียนจํา

ษัท แอช ลีชช่ิง 

มภาพนัธ์ 2558 
นจดทะเบียนข
นสามญัจํานวน 
งักลา่วในอตัรา
ณิชย์แล้วเม่ือวั

งไตรมาสท่ีสอง
นวน 11 ล้านหุ้น

ของปีปัจจบุนั 

 มลูคา่หุ้นละ 1

 จํากดั 

 ท่ีประชมุวิสาม
บริษัทย่อยจาก
น 30.2 ล้านหุ้น
นอตัราร้อยละ 2
ม่ือวนัท่ี 24 กรก

องปีปัจจบุนั บ ิ
 มลูคา่หุ้นละ 1

ากดั 

ปีปัจจบุนั บริษั
3 ล้านหุ้น มลูคา่

 2 จํากดั  

8 ท่ีประชุมสาม
บียนของบริษัท
ญัจํานวน 10.2
ดังกล่าวในอัตร
าณิชย์แล้วเม่ือ

งถึงไตรมาสท่ีสี
นวน 10.2 ล้าน

 จํากดั  

 ท่ีประชมุวิสาม
ของบริษัทย่อย
 11 ล้านหุ้น มลู
าร้อยละ 99 รว
นัท่ี 6 มีนาคม 

งของปีปัจจบุนั
น มลูคา่หุ้นละ 1

 

บริษัทย่อยได้เรี

0 บาท รวมเป็น

มญัผู้ ถือหุ้นครัง้
กเดิมจํานวน 1
น มลูค่าหุ้นละ 
25 รวมเป็นเงิน 
กฎาคม 2558 

บริษัทย่อยได้เรีย
0 บาท รวมเป็น

ษัท ซีเอชพี 1 จํา
าหุ้นละ 10 บาท

มัญผู้ ถือหุ้นปร
ทย่อยจากเดิมจ
2 ล้านหุ้น มลูค
ราร้อยละ 27 ร
อวนัท่ี 23 กมุภา

ส่ีของปีปัจจบุนั
นหุ้น มลูคา่หุ้นล

มญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ยจากเดิมจํานว
ลค่าหุ้นละ 10 บ
มเป็นเงิน 109 
2558 

น บริษัทย่อยได้
10 บาท รวมเป็

บริษัท เนช่ันแ

รียกชําระค่าหุ้น

นเงิน 133 ล้าน

งท่ี 1/2558 ขอ
160 ล้านบาท
10 บาท เพ่ือเส
 76 ล้านบาท บ

ยกชําระค่าหุ้น
นเงิน 139 ล้าน

ากดั ได้เรียกชํา
ท รวมเป็นเงิน 

ระจําปี 2558 ข
จํานวน 1,278 
ค่าหุ้นละ 10 บา
วมเป็นเงิน 27
าพนัธ์ 2558 

น บริษัทย่อยได้
ละ 10 บาท รวม

งท่ี 1/2558 ของ
วน 45 ล้านบา
บาท เพ่ือเสนอข
 ล้านบาท บริษั

เรียกชําระค่าหุ้
ปนเงิน 1 ล้านบา

แนล เพาเวอร์ ซัพ

นเพิ่มเติมอีกร้อ

นบาท 

งบริษัท นํา้ใส 
ท เป็นจํานวน 
สนอขายให้แก่ผ
บริษัทย่อยได้ดํา

เพิ่มเติมอีกร้อย
บาท 

าระค่าหุ้นเพิ่มเ
19 ล้านบาท 

ของบริษัท ไอพี
 ล้านบาท เป็น
าท เพ่ือเสนอข

7 ล้านบาท บริษ

ด้เรียกชําระค่าห
มเป็นเงิน 5 ล้าน

งบริษัท แอช ลี
าท เป็นจํานวน
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้
ษัทย่อยได้ดําเนิ

หุ้นเพิ่มเติมอีกร้อ
าท 

รายงานประจาํ
ัพพลาย จาํกัด (ม

อยละ 14 ของหุ้

304 จํากดั ได้
 462 ล้านบาท
ผู้ ถือหุ้นรายเดิม
าเนินการ จดท

ยละ 46 ของหุ้น

ติมอีกร้อยละ 1

พีพี ไอพี 2 จํากั
นจํานวน 1,380
ายให้แก่ ผู้ ถือห้
ษัทย่อยได้ดําเน

หุ้นเพิ่มเติมอีก 
นบาท 

ลีชช่ิง จํากดั ได้มี
น 155 ล้านบา
หุ้นรายเดิม และ
นนการจดทะเบี

อยละ 1 ของ หุ้
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หุ้นสามญัท่ี

มีมติอนมุติั
ท โดยการ
ม และเรียก
ะเบียนเพิ่ม

นสามญัท่ีจด

15 ของหุ้น

กัด ได้มีมติ
0 ล้านบาท 
หุ้นรายเดิม 
นินการจด

  ร้อยละ 5 

มีมติพิเศษ
ท โดยการ
ะเรียกชําระ
ยนเพ่ิมทนุ

หุ้นสามญัท่ี
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นลงทนุในบริษั

ม่ือวันท่ี 10 สิง

บริษัทจาก “บริษ

ปล่ียนช่ือกบักร

นระหว่างปีปัจ

ล้านหุ้น มลูคา่ที

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 

จดทะเบียนของ

สามญัจํานวน 1

ทุนดังกล่าวในอ

กระทรวงพาณิช

งินลงทนุในบริษั

ม่ือวนัท่ี 25  สงิห

ด้มีมติอนุมติัให

ดยการออกจํา

และเรียกชําระค

ทะเบียนเพิ่มทนุ

งินลงทนุในบริษ

ม่ือวันท่ี 11 มิถ

บริษัทจาก “บริษ

ด้จดทะเบียนเป

งินลงทนุในบริษ

นระหว่างไตรม

อยละ 9 ของหุ้

บาท 

งินลงทนุในบริษ

ม่ือวนัท่ี 18 กมุ

อนุมติัให้เพิ่มทนุ

ออกจําหน่ายหุ้น

คา่หุ้นเพิ่มทนุดงั

กระทรวงพาณิช

ษัท ฟิวเจอร์ กรีน

งหาคม 2558 ท

ษัท เอน็พีเอส พี

ระทรวงพาณิชย์

จบุนั บริษัทย่อ

ท่ีตราไว้หุ้นละ 1

18 ธันวาคม 25

บริษัทย่อยจาก

14.5 ล้านหุ้น มู

อัตราร้อยละ 3

ชย์แล้วเม่ือวนัท่ี

ษัท เนชัน่แนล เพ

หาคม  2558 ท่ีป

ห้เพิ่มทนุจดทะ

หน่ายหุ้นสามญั

ค่าหุ้นเพิ่มทุนดั

นกบักระทรวงพ

ษัท เอน็พีเอส โ

ถุนายน 2558 

ษัทเอ็น พี เอส 

ปล่ียนช่ือบริษัท

ษัท ซีเอชพี 3 จํ

มาสท่ีหนึ่งและไ

หุ้นสามญัท่ีจดท

ษัท ซีเอชพี 5 จํ

มภาพนัธ์ 2558

นจดทะเบียนข

นสามญัจํานวน

งกลา่วในอตัรา ้

ชย์แล้วเม่ือวนัท่ี

นเนอร์จี จํากดั 

ท่ีประชุมวิสามั

พีพี 9 จํากดั” เป็

ย์เม่ือวนัท่ี 13 สิ

อยได้เรียกชําระ

0 บาท รวมเป็น

558 ท่ีประชมุวิ

กเดิมจํานวน 1,

มลูค่าหุ้นละ 10

37.5 รวมเป็น

 25 ธนัวาคม 2

พาเวอร์ แพลนท

ประชมุวิสามญั

ะเบียนของบริษ

ญัจํานวน 61.5

ดังกล่าวในอัตร

าณิชย์แล้วเม่ือ

ซลาร์ รูฟทอ็ป 

ท่ีประชุมวิสาม

โอ แอนด์ เอ็ม 

ทกบักระทรวงพ

ากดั 

ไตรมาสท่ีสองข

ทะเบียนจํานวน

ากดั 

8 ท่ีประชุมวิสา

ของบริษัทย่อย

น 5 ล้านหุ้น มลู

ร้อยละ 66 รวม

 5 มีนาคม 255

 

(เดิมช่ือ “บริษัท

มญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ป็น “บริษัท ฟิวเ

สงิหาคม 2558 

ะค่าหุ้นเพิ่มเติม

นเงิน 489 ล้าน

วิสามญัผู้ ถือหุ้น

,825 ล้านบาท 

0 บาท เพ่ือเสน

เงิน 54 ล้านบ

2558 

ท์ 12 จํากดั 

ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2

ษัทย่อยจากเดิ

5 ล้านหุ้น มลูค

าร้อยละ 25 รว

วนัท่ี 28 สงิหา

จํากดั (เดิมช่ือ 

มญัผู้ ถือหุ้นครัง้

จํากดั” เป็น “บ

าณิชย์เม่ือวนัที

ของปีปัจจบุนั บ

น 24.9 ล้านหุ้น

ามญัผู้ ถือหุ้นครั

จากเดิมจํานว

ลคา่หุ้นละ 10 บ

มเป็นเงิน 33 ล้า

58 

บริษัท เนช่ันแ

ท เอน็พีเอส พีพี

งท่ี 1/2558 ขอ

เจอร์ กรีนเนอร์

มร้อยละ 27 ขอ

นบาท 

นครัง้ท่ี 2/2558 

 เป็นจํานวน 1,

นอขายให้แก่ผู้ ถื

บาท บริษัทย่อย

2/2558 ของบริษ

มจํานวน 900 

ค่าหุ้นละ 10 บา

วมเป็นเงิน 154

คม 2558 

 “บริษัท เอน็ พี 

ง้ท่ี 1/2558 ขอ

บริษัท เอ็นพีเอส

ท่ี 12 มิถนุายน 2

บริษัท ซีเอชพี 

น มลูค่าท่ีตราไ

รัง้ท่ี 1/2558 ข

น 300 ล้านบา

บาท เพ่ือเสนอข

านบาท บริษัทย

แนล เพาเวอร์ ซัพ

พี 9 จํากดั”) 

องบริษัทย่อยมี

ร์จี จํากดั” โดยบ

องหุ้นสามญัท่ีจ

 ของบริษัทย่อย

,970 ล้านบาท 

ถือหุ้นรายเดิม 

ยได้ดําเนินกา

ษัท เนชัน่แนล เพ

 ล้านบาท เป็น

าท เพ่ือเสนอข

4 ล้านบาท บริษ

 เอส โอ แอนด์ 

องบริษัทย่อยมี

ส โซลาร์ รูฟทอ็

2558 

3 จํากดั ได้เรีย

ไว้หุ้นละ 10 บ

องบริษัท ซีเอช

าท เป็นจํานวน

ขายให้แก่ผู้ ถือห้

ยอ่ยได้ดําเนินก

รายงานประจาํ
ัพพลาย จาํกัด (ม

มีมติอนุมัติการ

บริษัทย่อยได้ จ

จดทะเบียนจําน

ยได้มีมติอนมุติั

 โดยการออกจํ

และเรียกชําระ

รจดทะเบียนเ

พาเวอร์ แพลนท

นจํานวน 1,515

ายให้แก่ ผู้ ถือห้

ษัทย่อยได้ดําเ

์ เอม็ จํากดั”) 

มีมติอนุมัติการ

อป จํากดั” โดยบ

ยกชําระค่าหุ้นเ

าท รวมเป็นเงิ

ชพี 5 จํากดัได้มี

น 350 ล้านบา

หุ้นรายเดิมและ

การจดทะเบียน
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าปี 2558 
มหาชน) 

รเปล่ียนช่ือ

จดทะเบียน

นวน 179.9 

ติให้เพิ่มทนุ

าหน่ายหุ้น

ะค่าหุ้นเพิ่ม

เพิ่มทุนกับ

ท์ 12 จํากดั 

5 ล้านบาท 

หุ้นรายเดิม 

นินการจด

รเปล่ียนช่ือ

บริษัทย่อย

เพิ่มเติมอีก

น 21 ล้าน

มีมติพิเศษ

ท โดยการ

ะเรียกชําระ

เพิ่มทนุกบั



 

 

 เงิ

 ใ

7

 เงิ

 ใ

ล

5

แ

ต

 เงิ

 เมื

อ

เห

เส

ส

ที

 แ

ท

(

 บ

 เงิ

 ใ

ล

สั

ส

 เงิ

 ใ

ล

ท

เห

ดั

งินลงทนุในบริษ

ในระหวา่งไตรมา

75 ของหุ้นสามญั

งินลงทนุใน PT

ในระหวา่งไตรมา

ละ 16 ของทุนจ

5,554 ล้านรูเปีย

และเดือนกรกฎ

ตามอตัราแลกเป

งินลงทนุใน Oc

ม่ือวนัท่ี 17 กมุภ

อนุมัติให้เพิ่มทุน

หรียญสหรัฐอเม

สนอขายให้แก่ผ้

สหรัฐอเมริกา (เที

ท่ีเก่ียวข้องแล้วเ

และในระหว่างไ

ทะเบียนจํานวน

เทียบเทา่ประมา

บริษัทย่อยที่บ ิ

งินลงทนุใน Ali

ในระหว่างเดือน

ลงทนุใน  Alizay

สดัส่วนการลงท

สามญัจํานวน 1

งินลงทนุใน NP

ในระหว่างเดือน

ลงทนุในหุ้นสาม

ทะเบียนจัดตัง้บ

หรียญสหรัฐอเ

ดงักลา่วเตม็จําน

ษัทโซนิส สตาร์ช

าสท่ีหนึง่ของปีป

ญท่ีจดทะเบียนจ

T Utami Jaya M

าสท่ีสองและไต

จดทะเบียน 34

ย (เทียบเทา่ปร

าคม 2558 เป็น

ปล่ียน ณ วนัเกิ

cean Star Hold

ภาพนัธ์ 2558 ที

นจดทะเบียนข

มริกา โดยการอ

ผู้ ถือหุ้นรายเดิม

ทียบเทา่ประมา

เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุ

ไตรมาสท่ีสองข

น 31.3 ล้านหุ้น

าณ 686 ล้านบ

ริษัทฯลงทุนโด

zay 2 Shippin

นมีนาคม 2558

y2 Shipping S

ทุนร้อยละ 100

100 หุ้น มลูคา่ห้

PS Cape Ship

นพฤษภาคม 25

มญัของ NPS 

บริษัทในสาธา

เมริกา (หุ้นสาม

นวน 

ช เทคโนโลยี จํ

ปัจจบุนั บริษัท 

จํานวน 122,00

Mulia 

ตรมาสท่ีสามขอ

4,000 หุ้น ซึ่งคิ

ะมาณ 14 ล้าน

นจํานวนเงินปร

กิดรายการ) 

ing Company 

ท่ีประชมุวิสามญั

ของบริษัทย่อยจ

ออกจําหน่ายหุ้น

ม และเรียกชําระ

าณ 349 ล้านบา

นายน 2558 

องปีปัจจบุนั บ ิ

น มูลค่าหุ้ นละ

าท) 

ดยถือหุ้นผ่าน

ng S.A. 

8 Ocean Star 

S.A. ซึง่จดทะเบี

0 บริษัทย่อยดั

หุ้นละ 100 เหรี

ping S.A. 

558 Ocean St

Cape Ship

ารณรัฐปานาม

มญัจํานวน 10

 

ากดั 

 โซนิส สตาร์ช 

00 หุ้น มลูคา่หุ้น

งปีปัจจบุนั PT 

คิดเป็นจํานวน 

นบาท) ซึง่บริษัท

ระมาณ 0.4 ล้า

 Limited 

ญัผู้ ถือหุ้นของ 

จากเดิมจํานวน

นสามญัจํานวน

ะค่าหุ้นเพิ่มทนุ

าท) บริษัทยอ่ยไ

ริษัทย่อยได้เรีย

 1 เหรียญสหรั

น Ocean Star 

 Holding Co

บียนจดัตัง้บริษั

ดังกล่าวมีทุนจด

รยญสหรัฐอเมริ

tar Holding C

ping S.A. ใน

มาเม่ือวันท่ี 9 ม

0 หุ้น มลูค่าหุ้น

บริษัท เนช่ันแ

เทคโนโลยี จําก

นละ 1,000 บาท

 Utami Jaya M

 5,554 หุ้น มูล

ทฯได้จ่ายชําระ

นเหรียญสหรัฐ

Ocean Star Ho

น 5,000 เหรียญ

น 31.3 ล้านหุ้น ม

ดงักลา่วในอตัร

ได้ดําเนินการ จ

ยกชําระค่าหุ้นเพิ

รัฐอเมริกา รวม

Holding Com

mpany Limite

ษัทในสาธารณรั

ดทะเบียนจําน

รกา) และเรียกชํ

ompany Limit

นสดัส่วนการลง

มีนาคม 2558

นละ 100 เหรีย

แนล เพาเวอร์ ซัพ

กดั ได้เรียกชําร

ท รวมเป็นเงิน 9

Mulia ได้เรียกชํา

ลค่าหุ้นละ 1 ล้

คา่หุ้นเพิ่มเติมด

ฐอเมริกา (เทียบ

olding Compa

ญสหรัฐอเมริก

มลูค่าหุ้นละ 1 

ราร้อยละ 35 รว

จดทะเบียนเพิม่

พิ่มเติมอีกร้อยล

มเป็นเงิน 20 ล้

mpany Limited 

ed ซึง่เป็นบริษ

รัฐปานามาเม่ือ

นวน 10,000 เห

ชําระคา่หุ้นดงัก

ted ซึง่เป็นบริษ

งทนุร้อยละ 10

8 โดยมีทุนจดท

ยญสหรัฐอเมริก

รายงานประจาํ
ัพพลาย จาํกัด (ม

ะค่าหุ้นเพิ่มเติม

91 ล้านบาท 

าระคา่หุ้นเพิ่มเ

านรูเปีย เป็นจํ

ดงักลา่วในเดือ

บเท่ากบั 5,201

any Limited ได้

กา เป็นจํานวน 

เหรียญสหรัฐอ

วมเป็นเงิน 11 ล้

มทนุกบัหน่วยงา

ละ 65 ของหุ้นส

ล้านเหรียญสหร

 

ษัทย่อยของบริษ

อวนัท่ี 9 มีนาคม

หรียญสหรัฐอเ

กลา่วเตม็จํานวน

ษัทย่อยของบริษ

00 บริษัทย่อยดั

ทะเบียนจํานว

กา) และเรียกชํ
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าปี 2558 
มหาชน) 

มอีกร้อยละ 

เติมอีกร้อย

จํานวนเงิน 

อนเมษายน

 ล้านรูเปีย

มีมติพิเศษ

 31.3 ล้าน

เมริกา เพ่ือ

ล้านเหรียญ

านราชการ

สามญัท่ีจด

รัฐอเมริกา 

ษัทฯได้เข้า

ม 2558 ใน

เมริกา(หุ้น

น 

ษัทฯได้เข้า

ดงักล่าวจด

น 10,000 

ชําระค่าหุ้น



 

 

15. เงิ

15.1 รา

 

บริษัท 

 

 

บริษัท คนันา จํา

 

 

 

บริษัท 

 

 

บริษัท คนันา จํา

15.2 ส่

 ใน
จ

บริ

บริษัท คนั

งนิลงทุนในบริ

ายละเอียดของ

ลั

ากดั สง่เสริมก

   ต้นกระ

ลั

กดั สง่เสริมก

   ต้นกระ

วนแบง่กําไรขา

นระหว่างปี บริ
ากบริษัทร่วมดั

 

ษัท 

 
นนา จํากดั 

ริษัทร่วม  

งบริษัทร่วม 

 

ลกัษณะธรุกิจ 

 

 

การปลกู 

ะดาษแก่เกษตรกร

 

 

กัษณะธรุกิจ 

 

 

ารปลกู 

ดาษแก่เกษตรกร

าดทนุเบด็เสร็จแ

ษัทฯรับรู้สว่นแ
งักลา่วในงบกา

สว่นแบง่ขาด
เงินลงทนุในบ

ในระหว
2558 

(38) 

 

จดัตัง้ขึน้

ในประเทศ

 

 

ร 

ไทย 

 

จดัตัง้ขึน้

ในประเทศ

 

 

ร 

ไทย 

และเงินปันผลรั

แบ่งกําไร/ขาดทุ
ารเงินเฉพาะกิจ

งบการ
ดทนุจาก 
บริษัทร่วม 
วา่งปี 

2557 

(100) 

 

น 

ศ สดัสว่นเ

2558 

(ร้อยละ) 

48 

 

ศ 

สดัสว่นเ ิ

2558 

(ร้อยละ) 

48 

รับ 

ทนุจากการลงทุ
จการ ดงันี ้

รเงินรวม 
สว่นแบง่กําไ
จากเงินล

ใน
2558 

2 

บริษัท เนช่ันแ

เงินลงทนุ 

2557 

(ร้อยละ) 

48 

ง

 

เงินลงทนุ 

2557 

(ร้อยละ) 

48 

นในบริษัทร่วม

ไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
งทนุในบริษัทร่วม
นระหวา่งปี 

2557 

- 

แนล เพาเวอร์ ซัพ

งบการเงินรว

ราคาทนุ 

2558 2

 

254 2

งบการเงินเฉพาะกิ

 

ราคาทนุ 

2558 2

 

254 2

มในงบการเงินร

งบ
จอ่ืน
ม เงิ

 25

-

รายงานประจาํ
ัพพลาย จาํกัด (ม

(

ม 

มลู

ตาม

557 2558

  

254 162

(

กิจการ 

มลู

ตา

557 2558

  

254 254

รวมและรับรู้ เงิน

(หน่วย
บการเงินเฉพาะกิจ

งินปันผลท่ีบริษัท
ในระหวา่งปี 

58 

- 
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มหาชน) 

(หน่วย: ล้านบาท)

ลคา่ตามบญัชี 

มวิธีสว่นได้เสีย 

8 2557 

 

2 198 

(หน่วย: ล้านบาท)

ลคา่ตามบญัชี 

ามวิธีราคาทนุ 

8 2557 

 

4 254 

นปันผลรับ

: ล้านบาท) 
จการ 

ฯรับ 

2557 

- 

) 
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มู

ส

 

 
ร
ข
กํ
กํ

16. อ

 มู
2

ร
หั

มู

 

 

 

อมลูทางการเงิ

รุปรายการฐาน

สนิทรัพย์หมนุเวียน
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวี
หนีส้ินหมนุเวียน 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน
สนิทรัพย์ - สทุธิ 
สดัสว่นเงินลงทนุ(ร้

มลูคา่ตามบญัชีขอ

รุปรายการกําไ

ายได้ 
าดทนุ  
กําไรขาดทนุเบด็เส
กําไรขาดทนุเบด็เส

อสังหาริมทรัพ

มลูค่าตามบญัชี
558 และ 2557

าคาทนุ 
หกั: คา่เสื่อมราคา

มลูคา่ตามบญัชี - 

นของบริษัทร่ว

นะทางการเงินข

น 
วียน 

น 

ร้อยละ) 

องสว่นได้เสียของ ิ

ไรขาดทนุเบด็เส

สร็จอ่ืน 
สร็จรวม 

ย์เพ่ือการลงท

ชีของอสงัหาริม
7แสดงได้ดงันี ้

 

 

สะสม 

สทุธิ 

มท่ีมีสาระสําคั

ของบริษัท คนัน

กิจการในบริษัทร่

สร็จของบริษัท ค

ทุน  

มทรัพย์เพ่ือการ

 

 

 

ญั 

นา จํากดั 

วม 

คนันา จํากดั 

รลงทนุท่ีเป็นท่ีดิ

บริษัท เนช่ันแ

ดินและอาคารส

งบก

2

แนล เพาเวอร์ ซัพ

2558 
34 

2,000 
(1,617) 

(79) 

338 
48 

162 

สําหรับปีสิน้สดุว

2558 
- 

(79) 
4 

(75) 

สํานกังานให้เช

การเงินรวม / งบก

2558 
363 
(18) 

345 

รายงานประจาํ
ัพพลาย จาํกัด (ม

(หน่วย: ล้
2557 

(หน่วย: ล้
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 

ช่า ณ วนัท่ี 31 

(หน่วย: 
ารเงินเฉพาะกิจก

2557 

 

177 

 
าปี 2558 
มหาชน) 

ล้านบาท) 
 

41 
2,040 

(1,581) 
(87) 

413 
48 

198 

ล้านบาท) 
 

 
224 

(209) 
- 

(209) 

 ธันวาคม 

ล้านบาท) 
การ 

525 
(16) 

509 



 

 

 ก

 ใน
บ ิ
ท่ี
ล้

 ณ
ป
บั
อั

 ใน
ล้

ารกระทบยอด

มลูคา่ตามบญัชี
บวก: ซือ้เพ่ิม 
หกั:   โอนเป็นท่ี ิ
คา่เสื่อมราคา 

มลูคา่ตามบญัชี

นระหวา่งปี 255
บริษัทฯเพิ่มเติม 
ดิน อาคารและ
านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันว
ประเมินราคาอิส
บญัชีท่ีแสดงไว้ใ
ตัราผลตอบแท

นระหว่างปีปัจ
านบาท (2557

มลูคา่ตามบญัชี

ชต้นปี 

ดินและอาคาร 

ชปลายปี 

58 บริษัทฯได้ป
 และโอนท่ีดินแ
ะอปุกรณ์ด้วยม

วาคม 2558 
สระโดยใช้เกณ
ในงบแสดงฐาน
ทน อตัราคิดลด 

จุบนั บริษัทฯไ
7: จํานวน 60 ล้

ชีของอสงัหาริม

 
 

 

ปรับปรุงพืน้ท่ีบา
และอาคารสํานั
มลูค่าตามบญัชี

และ 2557 มู
ณฑ์วิธีพิจารณา
นะการเงิน ข้อสม
 และอตัราการ

ได้รับรายได้ค่า
านบาท) 

 

มทรัพย์เพ่ือการ

างสว่นภายในอ
นกังานให้เช่าสํา
ชีท่ีราคาทนุจําน

ลค่ายุติธรรมข
จากรายได้ (In
มมติฐานหลกัที
เติบโตระยะยา

เช่าและค่าบริก

บริษัท เนช่ันแ

รลงทนุสําหรับปี

งบกา

25

อาคารสํานกังาน
าหรับสว่นท่ีมีก
นวน 162 ล้าน

ของท่ีดินและอา
ncome Appro
ท่ีใช้ในการประเ
วของคา่เช่า 

การจากอสงัหา

แนล เพาเวอร์ ซัพ

ปี 2558 และ 25

รเงินรวม / งบการ

558 
509 

- 
(157) 

(7) 

345 

นให้เช่าเพ่ือใช้
การใช้งานภายใ
นบาท และค่าเสื

าคารสํานักงาน
oach) มีมลูค
เมินมลูคา่ยติุธร

าริมทรัพย์เพ่ือก

รายงานประจาํ
ัพพลาย จาํกัด (ม

557 แสดงได้ดงั

(หน่วย: ล้
รเงินเฉพาะกิจกา

2557 

เป็นอาคารสําน
ในบริษัทฯดงักล
ส่ือมราคาสะสม

นให้เช่าซึ่งประ
ค่าใกล้เคียงกบัม
รรมดงักลา่วปร

การลงทุนเป็นจ

 

178 

 
าปี 2558 
มหาชน) 

งนี ้

ล้านบาท) 
ร 

514 
2 
- 

(7) 

509 

นกังานของ
ลา่วไปเป็น
มจํานวน 5 

ะเมินโดยผู้
มลูค่าตาม
ระกอบด้วย 

จํานวน 43 



 

 

1
 

รา

ณ
ซือ้
จํา
โอ
ต้น
ผล
ณ
ซือ้
จํา
โอ
รับ
ต้น
ผล
ณ
ค่

ณ
คา่
คา่
ณ
คา่
คา่
คา่

7. ที่ดนิ อาคาร

 

 

าคาทุน 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 
อ้เพิ่ม 
าหน่าย/ตดัจําหน่าย 
อนเข้า (ออก) 
นทนุการกู้ ยืม 
ลตา่งจากการแปลงคา่งบ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557
อ้เพิ่ม 
าหน่าย/ตดัจําหน่าย 
อนเข้า (ออก) 
บโอนจากอสงัหาริมทรัพย
นทนุการกู้ ยืม 
ลตา่งจากการแปลงคา่งบ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558
าเสื่อมราคาสะสม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 
าเสื่อมราคาสําหรับปี 
าเสื่อมราคาสําหรับสว่นที
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557
าเสื่อมราคาสําหรับปี 
าเสื่อมราคาสําหรับสว่นที
าเสื่อมราคาสําหรับสว่นที

รและอุปกรณ์ 

 

บการเงิน 
7  

ย์เพื่อการลงทนุ 

บการเงิน 
8 

 

ที่จําหน่าย/ตดัจําหน่าย  
7 

ที่จําหน่าย/ตดัจําหน่าย 
ที่รับโอน                     

 

ที่ดิน 

 
1,755 

421 
- 
- 
- 
- 

2,176 
107 

- 
- 

115 
- 
- 

2,398 

 
- 
- 

 - 
- 
- 
- 
- 

สว่นปรับปรุง
ที่ดิน 

โ

  
384 

2 
- 

70 
- 
- 

456 
1 
- 

90 
- 
- 
- 

547 

 
158 

15 
- 

173 
18 

- 
- 

รงไฟฟ้า อาคาร
และเครื่องจกัร แ

20,909 
9 

(234) 
714 

- 
- 

21,398 
70 

(16) 
3,180 

47 
- 
- 

24,679 

 
8,233 
1,075 
(137) 
9,171 
1,108 

- 
5 

 

งบการเงินรวม 

เครื่องมือ         
และอปุกรณ์ 

เครื่อ
ติดตัง้แ

สํา

  
964 

53 
- 

21 
- 
- 

1,038 
77 
(3) 

5 
- 
- 
- 

1,117 

 
555 

86 
- 

641 
87 
(1) 

- 

บริษัท เน

องตกแตง่ 
และอปุกรณ์
านกังาน ยานพ

 
59 

5 
- 
5 
- 
- 

69 
7 
- 
7 
- 
- 
- 

83 

 
36 

8 
- 

44 
9 
- 
- 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

พาหนะ 

สินทรัพย์ ระ
ติดตัง้แ
ก่อสร้า

 
2,432 

492 
(292) 

40 
- 
1 

2,673 
400 
(65) 

3 (3
- 
- 

74 
3,085 

 
595 
257 
(67) 
785 
295 
(61) 

- 

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบ

ะหวา่ง
ละ
าง รวม 

 
4,736 31,
3,823 4,

- (5
(850) 

149 
- 

7,858 35,
2,155 2,

- (
3,285) 

- 
287 

- 
7,015 38,

 
- 9,
- 1,
- (2
- 10,
- 1,
- (
- 

79 

 
8 
) 

บาท) 

239 
805 

526) 
- 

149 
1 

668 
817 
(84) 

- 
162 
287 

74 
924 

 
577 
441 

204) 
814 
517 
(62) 

5 



 

 

 

 จ
ผล
ณ

 

 

จากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อก
ลตา่งจากการแปลงคา่งบ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558

การลงทนุ 
บการเงิน 
8 

 

ที่ดิน 

- 
- 

สว่นปรับปรุง
ที่ดิน 

โ

- 
191 

รงไฟฟ้า อาคาร
และเครื่องจกัร แ

- 
10,284 

 

งบการเงินรวม 

เครื่องมือ         
และอปุกรณ์ 

เครื่อ
ติดตัง้แ

สํา

- 
727 

บริษัท เน

องตกแตง่ 
และอปุกรณ์
านกังาน ยานพ

- 
53 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

พาหนะ 

สินทรัพย์ ระ
ติดตัง้แ
ก่อสร้า

4 
1,023 

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบ

ะหวา่ง
ละ
าง รวม 

- 
- 12,

80 

 
8 
) 

บาท) 

4 
278 



 

 

 

ค่

ณ
ณ
บั
ณ

มู

ณ

ณ

ค่

25

25

 
 
 
 
 
 
 

 

 

าเผื่อการด้อยค่า 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557
นัทกึลดลงสําหรับสว่นที่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558

ลค่าสุทธิตามบญัชี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558

าเสื่อมราคาสาํหรับปี 

557 (จํานวน 1,428 ล้าน

558 (จํานวน 1,473 ล้าน

 
7  
ตดัจําหน่าย 
8 

7 

8 

นบาท รวมอยู่ในต้นทนุกา

นบาท รวมอยู่ในต้นทนุกา

 

ที่ดิน 

 
- 
- 
- 
- 

 
2,176 

2,398 

 
ารผลิต สว่นที่เหลือรวมอ

ารผลิต สว่นที่เหลือรวมอ

สว่นปรับปรุง
ที่ดิน 

โ

 
- 
- 
- 
- 

 
283 

356 

 
อยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขาย

อยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขาย

รงไฟฟ้า อาคาร
และเครื่องจกัร แ

 
396 
396 

(2) 
394 

 
11,831 

14,001 

 
ยและบริหาร) 

ยและบริหาร) 

 

งบการเงินรวม 

เครื่องมือ         
และอปุกรณ์ 

เครื่อ
ติดตัง้แ

สํา

 
- 
- 
- 
- 

 
397 

390 

 

บริษัท เน

องตกแตง่ 
และอปุกรณ์
านกังาน ยานพ

 
- 
- 
- 
- 

 
25 

30 

 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

พาหนะ 

สินทรัพย์ ระ
ติดตัง้แ
ก่อสร้า

 
- 
- 
- 
- 

 
1,888 7

2,062 7

  

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบ

ะหวา่ง
ละ
าง รวม 

 
- 39
- 39
- 
- 39

 
,858 24,45

,015 26,25

 
1,44

1,51

81 

 
8 
) 

บาท) 

 
96 
96 
(2) 
94 

 
58 

52 

41 

17 



 

 

รา

ณ 

ซือ้

จําห

โอน

ณ 

ซือ้

จําห

โอน

รับโ

ณ 

ค่า

ณ 

ค่า

ค่า

ณ 

ค่า

ค่า

ค่า

ณ 

มูล

ณ 

ณ 

 

 

 

คาทนุ 

วนัที่ 1 มกราคม 2557 

เพิม่ 

หน่าย/ตดัจําหน่าย 

นเข้า (ออก) 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

เพิม่ 

หน่าย/ตดัจําหน่าย 

นเข้า (ออก) 

โอนจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

เสื่อมราคาสะสม 

วนัที่ 1 มกราคม 2557 

เสื่อมราคาสําหรับปี 

เสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

เสื่อมราคาสําหรับปี 

เสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย

เสื่อมราคาสําหรับส่วนที่รับโอนจ

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ลค่าสุทธิตามบัญชี 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

รลงทนุ 

ย/ตดัจําหน่าย 

ย/ตดัจําหน่าย 

จากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ

 

ที่ดิน 

 

1,267 

- 

- 

- 

1,267 

9 

- 

- 

115 

1,391 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

น - 

- 

 

1,267 

1,391 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

 

171 

- 

- 

61 

232 

- 

- 

47 

- 

279 

 

76 

7 

- 

83 

10 

- 

- 

93 

 

149 

186 

โรงไฟฟ้า อาคารและ

เครื่องจกัร 

  

11,294 

- 

(1) 

297 

11,590 

83 

- 

16 

47 

11,736 

 

5,396 

465 

- 

5,861 

423 

- 

5 

6,289 

 

5,729 

5,447 

 

งบการเงินเฉพาะกิจก

เครื่องมือ 

และอปุกรณ์ 

เครื่อ

และอปุ

 

471 

1 

- 

21 

493 

21 

- 

- 

- 

514 

 

222 

27 

- 

249 

27 

- 

- 

276 

 

244 

238 

บริษัท เน

าร 

งตกแต่งติดตัง้

ปกรณ์สํานกังาน ยานพ

 

26 

1 

- 

1 

28 

1 

- 

- 

- 

29 

 

13 

4 

- 

17 

3 

- 

- 

20 

 

11 

9 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

พาหนะ 

สินทรัพย์ระหว

และก่อส

 

508 

36 

(127) 

33 

450 

- 

(61) 

3 

- 

392 

 

242 

88 

(50) 

280 

70 

(58) 

- 

292 

 

170 

100 

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้าน

ว่างติดตัง้

สร้าง รวม 

 

188 13

330 

- 

(413) 

105 14

66 

(16) 

(66) 

- 

89 14

 

- 5

- 

- 

- 6

- 

- 

- 

- 6

 

105 7

89 7

82 

 
8 
) 

นบาท) 

3,925 

368 

(128) 

- 

4,165 

180 

(77) 

- 

162 

4,430 

 

5,949 

591 

(50) 

6,490 

533 

(58) 

5 

6,970 

 

7,675 

7,460 



 

 

ค่า

255

255

 

 

 

เสื่อมราคาสาํหรับปี 

57 (จํานวน 565 ล้านบาท รวมอ

58 (จํานวน 529 ล้านบาท รวมอ

อยู่ในต้นทนุการผลิต ส่วนที่เหลือร

อยู่ในต้นทนุการผลิต ส่วนที่เหลือร

 

ที่ดิน 

 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายแล

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายแล

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

 

ละบริหาร) 

ละบริหาร) 

โรงไฟฟ้า อาคารและ

เครื่องจกัร 

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจก

เครื่องมือ 

และอปุกรณ์ 

เครื่อ

และอปุ

 

บริษัท เน

าร 

งตกแต่งติดตัง้

ปกรณ์สํานกังาน ยานพ

 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

พาหนะ 

สินทรัพย์ระหว

และก่อส

  

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้าน

ว่างติดตัง้

สร้าง รวม 

  

83 

 
8 
) 

นบาท) 

591 

533 



 

 

ใน
2
(2

ณ
ภ
จํ

 ณ
แ
1
ล้

 ณ
อ
บ
วง

18. สิ

ใน
ป
ซึ่
เกี
บ

ก
แ
3
ท
วิ ี
ข

นระหว่างปีสิน้ส
87 ล้านบาท 
2557: อตัราร้อย

ณ วนัท่ี 31 ธันว
ภายใต้สญัญาเช
านวน 2,427 ล้

ณ วนัท่ี 31 ธันว
ต่ยงัใช้งานอยู่ม
,172 ล้านบาท 
านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวา
นาคตและเคร่ือ
บาท) (งบการเงิ
งเงินสนิเช่ือแล

สทิธิในการประ

นวนัท่ี 8 มิถนุ
ประกอบกิจการ
งทําไว้เดิมระห
ก่ียวข้องกนั โดย
บาท)  

ารเข้าทํารายก
แหล่งเชือ้เพลิงใ

96 ล้านบาทข้า
ยอยตดัจําหน่า
ธีการตดัจําหน
าดทนุ ทัง้นี ้จะ

สดุวนัท่ี 31 ธัน
(2557: จํานวน
ยละ 6.4 ถงึร้อย

วาคม 2558 บริ
ช่าซือ้และสญัญ
านบาท) (งบกา

วาคม 2558 บริ
มลูค่าตามบญั ี
 (2557: จํานวน

าคม 2558 บริษ
องจักรส่วนหนึ่
นเฉพาะกิจการ
ะเงินกู้ ยืมจากธ

ะกอบกจิการเ

นายน 2554 บริ
เหมืองถ่านหิน
หว่างผู้ ถือหุ้นเดิม
ยมีมลูคา่ซือ้หุ้น

การดงักล่าวมีวั
ในการดําเนินกิจ
างต้นเป็น “สิท
ายค่าสิทธิดงัก
น่ายตามวิธีจําน
เร่ิมตดัจําหน่าย

นวาคม 2558 บ
น 149 ล้านบา
ยละ 6.9 ตอ่ปี)

รษัทฯและบริษัท
ญาเช่าทางการ
ารเงินเฉพาะกิจก

ริษัทฯและบริษัท
ชีก่อนหกัค่าเส่ื
น 978 ล้านบาท

ษัทฯและบริษัทย
นึ่ง ซึ่งมีมูลค่าต
ร: จํานวน 5,67
ธนาคารพาณิชย

เหมืองถ่านหนิ

รษัทฯเข้าลงทนุ
นในประเทศอินโ
มของบริษัทดงั
นรวมตามสญัญ

ตัถปุระสงค์เพ่ือ
จการโรงไฟฟ้า
ทธิในการประก
ล่าวเป็นค่าใช้จ
นวนผลผลิตใน
ยเม่ือบริษัทยอ่ย

 

บริษัทย่อยได้รว
าท) เงินกู้ ยืมดงั
 

ทย่อยมียอดคง
รเงิน โดยมีมลูค
การ: จํานวน 37

ัทย่อยมีอาคาร
อมราคาสะสม
) (งบการเงินเฉ

ยอ่ยได้จดจํานอ
ามบญัชีสุทธิจํ
79 ล้านบาท 25
ย์ในประเทศ ตา

น 

นใน PT Utami
โดนีเซีย โดยได้
กลา่วกบั PT A

ญาเทา่กบั 13 ล้

อเข้าลงทนุในกิ
ของบริษัทฯ บ ิ
อบกิจการเหมื
จ่ายตลอดอายุ
นการตดัจําหน่า
ยดงักลา่วเปิดดํา

บริษัท เนช่ันแ

วมต้นทนุการกู้ ยื
งกล่าวมีอตัราด

งเหลือของเคร่ือ
ค่าสุทธิตามบัญ
7 ล้านบาท 255

รและอปุกรณ์จํ
มและค่าเผ่ือกา
ฉพาะกิจการ: จํา

องท่ีดินพร้อมสิ่
จํานวน 18,303
557: จํานวน 6
ามท่ีกลา่วไว้ใน

i Jaya Mulia
ด้ทําสญัญาโอน
Advance and
านเหรียญสหรัฐ

กิจการเหมืองถ่
ริษัทฯจึงแสดง
องถ่านหิน” ไ
ยสุิทธิในการปร
ายค่าสิทธิดงักล
าเนินการกิจการ

แนล เพาเวอร์ ซั

ยืมเข้าเป็นราค
ดอกเบีย้ร้อยละ

องจกัร ยานพาห
ญชีเป็นจํานวน
57: จํานวน 143

านวนหนึ่งซึ่งตั
รด้อยค่าของสิ
านวน 848 ล้าน

งปลกูสร้างท่ีมีอ
 ล้านบาท (25

6,014 ล้านบาท
นหมายเหตปุระ

a ซึง่เป็นบริษัท
นสิทธิและภาระ
d Marketing S
ัฐอเมริกา (เทีย

ถ่านหินในประเท
เงินลงทนุในกา
ไว้ในงบแสดงฐ
ระกอบกิจการเ
ล่าวเป็นค่าใช้จ
รเหมืองถ่านหนิ

รายงานประจ
ซัพพลาย จาํกัด 

าทนุของโครงก
ะ 6.2 ถึงร้อยละ

หนะและอปุกร
น 1,912 ล้านบ
3 ล้านบาท) 

ตดัค่าเส่ือมราค
นทรัพย์ดงักลา่
นบาท 2557: จํา

อยู่หรือท่ีจะก่อ
57: จํานวน 17
ท) เพ่ือใช้เป็นห
ะกอบงบการเงิน

ท่ีได้รับใบอนญุ
ะผกูพนัตามสญั
Services ซึง่เป็
บเท่าประมาณ

ทศอินโดนีเซีย
ารซือ้หุ้นจํานวน
ฐานะการเงินรว
หมืองถ่านหิน 
จ่ายในส่วนของ
น 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

การจํานวน 
ะ 6.8 ต่อปี 

ณ์ซึ่งได้มา
าท (2557: 

าหมดแล้ว
าวมีจํานวน 
านวน 776

สร้างขึน้ใน
7,613 ล้าน
ลกัประกนั
นข้อ 25 

ญาตในการ
ญญาซือ้หุ้น
ป็นบริษัทท่ี
ณ 396 ล้าน

เพ่ือใช้เป็น
นประมาณ 
วม โดยจะ
 บริษัทฯใช้
งกําไรหรือ



 

 

19. เงิ

 ย
รา

 รา
ธั

 

บ

 ใน
ไอ
เต
ล
ท่ี
รา
ดั

 

 

งนิมัดจาํจ่ายเ

อดคงเหลือขอ
ายละเอียดดงันี

บริษัท ไอพีพี ไ
บริษัท ซีเอชพี 
บริษัท ไอพีพี ไ
บริษัท เนชัน่แน

รวมเงินมดัจําจ

ายการเปล่ียน
นัวาคม 2558 

 
ยอดคงเหลือ

บวก: เงินมดัจ
เพิ่มขึ

หกั: โอนเป็น
ยอดคงเหลือป

บริษัท ไอพีพี ไอ

นระหว่างปี 25
อพีพี จํากดั ซึง่
ตรียล ปาร์ค 2 จ
ะ 1.5 ล้านบาท
ดินท่ีจะซือ้จะข
าคาท่ีดินท่ีระบ
งักลา่วคิดเป็นจ

พ่ือซือ้ที่ดนิแก

องเงินมัดจําจ่า
นี ้

ไอพี 2 จํากดั 
 5 จํากดั 
ไอพี 7 จํากดั 
นล เพาเวอร์ แพ

จ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน

นแปลงของบัญ
และ 2557 สรุป

ต้นปี 

จําจ่ายเพ่ือซือ้ที
ขึน้ระหวา่งปี 
นท่ีดินในระหวา่
ปลายปี 

พี 2 จํากดั 

55 บริษัท ไอพี
เป็นบริษัทย่อย
จํากดั ซึง่เป็นบ ิ
ท มลูค่ารวมทัง้
ขายในอนาคตน
บุไว้ในสญัญาจ
จํานวนรวม 1,1

ก่กจิการที่เก่ีย

ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน

 

 

พลนท์ 12 จํากั

นแก่กิจการท่ีเก่ี

ญชีเงินมัดจําจ่า
ปได้ดงันี ้

 
 

ท่ีดินแก่กิจการที

างปี 

พีพี ไอพี 2 จํากั
ยเดิม รวมถึงรับ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อ
งสิน้ 1,221 ล้า
นัน้ให้เป็นไปต
จะซือ้จะขายท่ีดิ
181 ล้านบาท ใ

 

ยวข้องกัน 

นแก่กิจการท่ีเกี

ดั 

ยวข้องกนั 

ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน

ท่ีเก่ียวข้องกนั

กดั ได้รับโอนกิจ
บโอนสญัญาจะ
งกนั เพ่ือซือ้ท่ีดิ
นบาท โดยมีวตั
ามราคาประเมิ
ดิน) โดยบริษัท
ให้แก่บริษัทยอ่ย

บริษัท เนช่ันแ

ก่ียวข้องกัน ณ 

นแก่กิจการท่ีเกี

จการบางสว่นจ
ะซือ้จะขายท่ีดิน
ดินจํานวน 1,20
ตถปุระสงค์เพ่ือ
มินท่ีดินโดยผู้ป
ทย่อยได้ชําระเงิ
ยเดิมแล้ว 

แนล เพาเวอร์ ซั

 วันท่ี 31 ธันวา

 

งบกา

2558 
1,181

310
587

2,078

ก่ียวข้องกันในร

งบกา

2558 

2,171

(93

2,078

จากบริษัท เนชัน่
นจํานวนสามฉบ
07 ไร่ ในราคาไ
อใช้เป็นพืน้ท่ีส ้
ประเมินอิสระ ณ
งินมดัจําตามสั

รายงานประจ
ซัพพลาย จาํกัด 

าคม 2558 แล

 (หน่วย: 
ารเงินรวม 

255
1 
0 
7 
- 

8 

ระหว่างปีสิน้สุ

(หน่วย: ล้
ารเงินรวม 

255

1 

- 
) 

8 

นแนล เพาเวอร์
บบักบับริษัท 3
ไร่ละ 0.8 ล้านบ
ร้างโรงไฟฟ้า (
ณ เวลานัน้ แต่ไ
สญัญาจะซือ้จ
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ละ 2557 มี

ล้านบาท) 

57 
1,181 

310 
587 

93 

2,171 

สุดวันท่ี 31 

ล้านบาท) 

57 

1,786 

689 
(304) 

2,171 

ร์ ซพัพลาย 
304 อินดสั
บาทและไร่
ทัง้นี ้ราคา
ไม่เกินกว่า
ะขายท่ีดิน



 

 

ใน
ได้
แห
ต้น
ใน
เก่ี
ขอ
ท่ีดิ

บริ

ใน
จํา
บา
เห
อิน
รา
ปร

บริ

ใน
จํา
บา
เกิ
ดงั
30

ใน
ก่อ
เงิน

 

 

 

 

 

 

นปัจจุบัน บริษั
ด้แก่ การจดัให้มี
หง่ประเทศไทย
น ทัง้นี ้บริษัท 3
นกรณีท่ีมีการคืน
ยวข้องกนัแห่ง
องบริษัทย่อยแ
ดินของคูส่ญัญ

ริษัท ซีเอชพี 5 จ

นเดือนพฤศจิกา
ากดั ซึง่เป็นบริษ
าท โดยบริษัทย่
หลือในวนัโอนกร
นดสัเตรียล ปาร์
าชการเพ่ือดําเนิ
ระเมินท่ีดินโดย

ริษัท ไอพีพี ไอพี

นระหว่างปี 255
ากดั ซึ่งเป็นบริษ
าท (ทัง้นี ้ราคาที
นกวา่ราคาท่ีดิน
งกล่าวแล้วจําน
04 อินดสัเตรียล

นปัจจุบัน บริษัท
อสร้างโรงไฟฟ้า 
นมดัจําในกรณี

ัทย่อยอยู่ในระ
มีการประเมินร
และการได้รับใ
304 อินดสัเตรีย
นท่ีดินหรือในก
หนึ่งซึง่เป็นบริษ
แห่งหนึ่งของบริ
า 

จํากดั 

ยน 2556 บริษัท
ษัทท่ีเก่ียวข้องกั
อยได้ชําระเงินม
รรมสิทธ์ิท่ีดิน ใ
ร์ค (จงัหวดัปรา
นินการต่าง ๆ ใน
ผู้ประเมินอิสระ

พี 7 จํากดั 

57 บริษัท ไอพีพี
ษัทท่ีเก่ียวข้องกั
ท่ีดินท่ีจะซือ้จะ
นท่ีระบไุว้ในสญั
นวน 587 ล้านบ
ล ปาร์ค (จงัหวดั

ทย่อยอยู่ระหว่
 ทัง้นี ้บริษัท 30
ท่ีมีการคืนท่ีดิน

ะหว่างการสําร
าคาท่ีดินโดยผู้
บอนญุาตจากห
ยล ปาร์ค 2 จํา
กรณีท่ีมีการคืนส
ษัทใหญ่ของคูส่
ริษัทดงักล่าว เ

ท ซีเอชพี 5 จําก
กนั เพ่ือซือ้ท่ีดินจ
มดัจํา ณ วนัทํา
ในการซือ้ท่ีดินนี
าจีนบรีุ) ในปัจจุ
นการก่อสร้างโร
ะ ณ เวลานัน้แต

พี ไอพี 7 จํากดั
กนั เพ่ือซือ้ท่ีดิน
ะขายในอนาคต
ญญาจะซือ้จะขา
บาท ในการซือ้ที
ดปราจีนบรีุ) 

ว่างการดําเนินก
04 อินดสัเตรียล
นหรือในกรณีท่ีมี

 

วจปริมาณพืน้
ประเมินอิสระ 
หน่วยงานราชก
กดั ซึง่เป็นคู่สญั
สว่นต่างระหว่า
สญัญาได้จํานํา
พ่ือเป็นหลกัปร

กดั ได้ทําสญัญ
จํานวน 128 ไร่ 
สญัญาแล้วจําน
นีมี้วตัถปุระสงค์
จบุนั บริษัทย่อย
รงไฟฟ้าทัง้นี ้รา
ตไ่มเ่กินกวา่ราค

ด ได้ทําสญัญาจ
นจํานวน 243 ไร่
ให้เป็นไปตามร
ายท่ีดิน) โดยบริ
ท่ีดินนีมี้วตัถปุระ

การขอใบอนุญ
ล ปาร์ค 7 จํากดั
มีการคืนสว่นตา่

บริษัท เนช่ันแ

นท่ีใช้จริงและดํ
 การลงนามในห
การเพ่ือดําเนินก
ญญาได้มีหนงัสื
างราคาประเมิน
าหุ้นสามญัจําน
ระกันการชําระ

าจะซือ้จะขายที
 ในราคาไร่ละ 2
นวน 310 ล้านบ
ค์เพ่ือใช้เป็นพืน้
ยอยู่ระหว่างการ
าคาท่ีดินท่ีจะซื
คาท่ีดินท่ีระบไุว้

จะซือ้จะขายท่ี
ร่ ในราคาไร่ละ 
ราคาประเมินท่ี
ริษัทยอ่ยได้ชําร
ะสงค์เพ่ือใช้เป็น

ญาตจากหน่วยง
ด ซึง่เป็นคูส่ญัญ
างระหวา่งราคาป

แนล เพาเวอร์ ซั

ดําเนินการตาม
หนงัสือขายไฟฟ้
การต่าง ๆ ในก
สือยืนยนัเก่ียวก
นกบัราคาท่ีดิน
นวน 63.9 ล้าน
ะคืนเงินมดัจําต

ท่ีดินกบับริษัท 3
2.5 ล้านบาท มู
บาท และจะทํา
นท่ีสร้างโรงไฟฟ้
รดําเนินการขอ
ซือ้จะขายในอน
ว้ในสญัญาจะซื ้

ดินกบับริษัท 3
2.5 ล้านบาท มู
ดินโดยผู้ประเมิ
ระเงินมดัจําตาม
นพืน้ท่ีสร้างโรง

งานราชการเพ่ื
ญาได้มีหนงัสือยื
ประเมินกบัราค

รายงานประจ
ซัพพลาย จาํกัด 

มเง่ือนไขท่ีระบุ
ฟ้ากบัการไฟฟ้
การก่อสร้างโรง
กบัการชําระคืน
นตามสญัญา แล
หุ้น มลูค่าหุ้นล
ตามสญัญาจะ

304 อินดสัเตรีย
ลค่ารวมจํานวน
การชําระราคาที
าในเขตอตุสาห
ใบอนญุาตจาก
นาคตให้เป็นไป
ซอ้จะขายท่ีดิน 

304 อินดสัเตรีย
มลูค่ารวมทัง้สิน้
มินอิสระ ณ เวล
มสญัญาจะซือ้จ
งไฟฟ้าในเขตอตุ

อดําเนินการต่
ยืนยนัเก่ียวกบัก
คาท่ีดินตามสญั
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ในสญัญา 
ฟาฝ่ายผลิต
ไฟฟ้า เป็น
นเงินมดัจํา
ละบริษัทท่ี
ละ 10 บาท 
ะซือ้จะขาย

ยล ปาร์ค 7 
น 320 ล้าน
ท่ีดินสว่นท่ี
หกรรม 304 
กหน่วยงาน
ปตามราคา

ยล ปาร์ค 7 
น 609 ล้าน
ลานัน้แต่ไม่
จะขายท่ีดิน
ตสาหกรรม 

างๆในการ
ารชําระคืน
ญา 



 

 

บริ

ใน
พลั
ล้า
บริ
นีมี้
ปัจ
โรง

20. ค่า

 ยอ

 

 
ต้นทนุส
- ต้นท
- ท่ีดิน
ต้นทนุใน

รวม 
หกั: คา่

คา่ใช้จา่

 รา

 

 
มูลค่าสุ

บวก: ต้

หกั:  ตั
มูลค่าสุ

 

ริษัท เนชัน่แนล 

นเดือนพฤศจิกา
ลพ์ จํากดั ซึ่งเป็
านบาท โดยบริ
ริษัทยอ่ยได้ชําร
มีวตัถุประสงค์
จจบุนั บริษัทยอ่
งไฟฟ้า 

าใช้จ่ายรอตัด

อดคงเหลือของ

สถานีจ่ายไฟฟ้า
ทนุอปุกรณ์สถา

น 
นการสํารวจเห

ตดัจําหน่ายคา่

ายรอตดับญัชี -

ายการเปล่ียนแป

สุทธิตามบัญชี

ต้นทนุในการสํา
ระหวา่งปี 

ตดัจําหน่ายระห
สุทธิตามบัญชี

 เพาเวอร์ แพลน

ยน 2557 บริษัท
ป็นบริษัทท่ีเก่ียว
ษัทย่อยได้ชําร
ระราคาท่ีดินสว่น
เพ่ือใช้เป็นพืน้ที
อยอยูร่ะหวา่งกา

บัญชี 

คา่ใช้จ่ายรอตดั

า 
านีจ่ายไฟฟ้า 

มืองถ่านหิน 

ใช้จ่ายรอตดับญั

- สทุธิ 

ปลงของบญัชีค

ชต้นปี 

รวจเหมืองถ่าน

หวา่งปี 
ชปลายปี 

นท์ 12 จํากดั 

ท เนชัน่แนล เพ
วข้องกนั เพ่ือซือ้
ระเงินมดัจํา ณ 
นท่ีเหลือจํานวน
ท่ีสร้างโรงไฟฟ้า
ารดําเนินการขอ

ดบญัชี ณ วนัท่ี

ญัชีสะสม 

คา่ใช้จ่ายรอตดั

นหินเพิ่มขึน้

 

 

าเวอร์ แพลนท์ 
อ้ท่ีดินจํานวน 3
 วนัทําสญัญาแ
น 4 ล้านบาท แ
าในเขตอุตสาห
อใบอนญุาตจา

 31 ธนัวาคม 2

งบกา

2558 

131

9

46

186
(77)

109

บญัชีสําหรับปี ิ

งบกา

2558 

101

13
(5)

109

บริษัท เนช่ันแ

 12 จํากดั ได้ทํา
39 ไร่ ในราคาไ
แล้วจํานวน 93 
และรับโอนกรรม
หกรรม 304 อิน
กหน่วยงานราช

2558 และ 255

รเงินรวม 

2557 

 1

9 

6 

6 1
) (7

9 1

สิน้สดุวนัท่ี 31 

รเงินรวม 

2557 

 1

3 
) 

9 1

แนล เพาเวอร์ ซั

าสญัญาจะซือ้จ
ไร่ละ 2.5 ล้านบ
 ล้านบาท ต่อม
มสิทธ์ิในท่ีดินดงั
นดสัเตรียล ปาร์
ชการเพ่ือดําเนิน

7 มีรายละเอียด

งบก

255

131 

9 

33 

173 
72) 

101 

 ธนัวาคม 2558

งบก

255

104 

1 
(4) 

101 

รายงานประจ
ซัพพลาย จาํกัด 

จะขายท่ีดินกบับ
บาท มลูค่ารวม
มาในเดือนธันว
งกลา่วแล้ว ในก
ร์ค (จังหวดัปรา
นการตา่ง ๆ ในก

ดดงันี ้

(หน่วย: ล
การเงินเฉพาะกิ

58 2

131 

9 

15 

155 
(77) 

78 

8 และ 2557 สร

(หน่วย: ล
การเงินเฉพาะกิ

58 2

83 

- 
(5) 

78 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

บริษัท 304 
จํานวน 97 
าคม 2558 
การซือ้ท่ีดิน
าจีนบุรี) ใน
การก่อสร้าง

ล้านบาท) 
จการ 

2557 

131 

9 

15 

155 
(72) 

83 

รุปได้ดงันี ้

ล้านบาท) 
จการ 

2557 

87 

- 
(4) 

83 



 

 

ต้น

 บ
จ
พ
ไ
ร

 ต้

 บ
เกี
โ
ป
ดํ

21. เงิ

 ย

 
เงินเบิกเกิน
ตัว๋สญัญา
หนีส้นิจาก
ตัว๋สญัญา
ตัว๋สญัญา
เงินกู้ ยืมระ
รวม 

 บ ิ
เงื
ส

 

 

 

นทนุสถานีจ่าย

บริษัทฯมีข้อตกล
จ่ายไฟฟ้าและท
พฤษภาคม 255
ด้ในการดําเนิน
รายการโดยอ้าง

ต้นทนุในการสํา

บริษัทฯได้ทําสญั
ก่ียวข้องกนั ทํา
ดยจะทยอยตัด
ประกอบกิจการ
ดําเนินการกิจกา

งนิเบกิเกนิบัญ

ยอดคงเหลือขอ

 
 

นบญัชี 
ใช้เงิน 
กการทําทรัสต์รีซี
แลกเงิน-สถาบั
แลกเงิน - ผู้ลงท
ะยะสัน้จากสถา

บริษัทฯและบริษั
ง่ือนไขและจดัใ
ถาบนัการเงินข

ยไฟฟ้า 

ลงกบัการไฟฟ้า
ท่ีดินตามข้อต
51 และวนัท่ี 30
นงานตามปกติ
งอิงกบัอายกุารใ

ารวจเหมืองถ่าน

ญญาลงวนัท่ี 2
าการสํารวจพืน้
ดจําหน่ายค่าใ
รเหมืองถ่านหิน
ารเหมืองถ่านหิ

ญชีและเงนิกู้ยื

งเงินเบิกเกินบญั

อ

M
ซีทส์ 
นัการเงิน 
ทนุทัว่ไป 
บนัการเงิน 

ษัทย่อยมีเงินกู้ ยื
ให้มีหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯและ

าฝ่ายผลติแหง่ป
กลงท่ีทําไว้กับ
0 กนัยายน 25
ธุรกิจ บริษัทฯต
ให้ประโยชน์ขอ

นหิน 

6 เมษายน 255
นท่ีเพ่ือทําเหมือ
ใช้จ่ายดังกล่าว
นในงบกําไรขาด
หนิ 

ยืมระยะสัน้ 

ญัชีและเงินกู้ ยื

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 
MOR 

MLR, 3.5 - 4.2 
3.5 - 4.2 
3.2 - 3.5 

3.2 
5.5 

 

ยืมระยะสัน้จาก
์คํา้ประกนัวงเงิ
ะบริษัทยอ่ยตาม

 

ประเทศไทย (“ก
บ กฟผ. และได
51 อย่างไรก็ตา
ตดัจําหน่ายต้น
องโรงไฟฟ้าและ

54 ว่าจ้าง PT 
งถ่านหินของ P
วโดยใช้วิธีการ
ดทนุเบ็ดเสร็จรว

มระยะสัน้ ณ วั

งบ

2558 

6
2

2,4
1

2,2
 5,8

กสถาบนัการเงิน
งินกู้ ยืมระยะสัน้
มท่ีได้กลา่วไว้ใ

บริษัท เนช่ันแ

กฟผ.”) ในการโ
ด้ดําเนินการโอ
าม บริษัทฯยงัค
นทนุของรายกา
ะอปุกรณ์ท่ีเก่ียว

Advance Ma
PT Utami Jay
รตัดจําหน่ายต
วม ทัง้นี ้จะเร่ิม

วนัท่ี 31 ธนัวาค

การเงินรวม 

2557
- 

694 
234 
451 

99 
250 

828 

นในประเทศ ซึ่
นเช่นเดียวกบัท่ี
ในหมายเหตปุร

แนล เพาเวอร์ ซั

โอนกรรมสทิธ์ิใ
อนกรรมสิทธ์ิเ
คงสามารถใช้อุ
รดงักลา่วตาม
วข้อง 

arketing and 
ya Mulia ซึ่งเป็
ามวิธีจํานวนผ
มตดัจําหน่ายเม่ื

คม 2558 และ 2

งบ

7 2
24 

146 
117 

- 
- 
- 

287 

งบริษัทฯและบ
ท่ีระบไุว้ในสญัญ
ระกอบงบการเงิ

รายงานประจ
ซัพพลาย จาํกัด 

ในต้นทนุอปุกรณ
สร็จสิน้แล้วเมื
อปุกรณ์และท่ีดิ
อายกุารให้ประ

Services ซึง่เป็
ป็นบริษัทย่อยข
ผลผลิตเป็นต้น
ม่ือบริษัทย่อยดงั

2557 มีรายละเ

(หน่วย
บการเงินเฉพาะ

558 
- 

542 
234 

2,451 
199 

2,250 

5,676 

บริษัทย่อยต้องป
ญาเงินกู้ ยืมระย
งินข้อ 25 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ณ์สถานีสัง่
ม่ือวันท่ี 28 
ดินดงักล่าว
ะโยชน์ของ

ป็นบริษัทท่ี
ของบริษัทฯ 
นทุนในการ
งักลา่วเปิด

เอียดดงันี ้

ย: ล้านบาท) 
ะกิจการ 

2557 
- 

95 
117 

- 
- 
- 

212 

ปฏิบติัตาม
ยะยาวจาก



 

 

22. เจ
 ย

 
 

 
เจ้าหนีก้
เจ้าหนีก้
เจ้าหนีอ่ื้น
เจ้าหนีอ่ื้น
คา่ใช้จ่าย
ดอกเบีย้
เงินสมท
เงินประก

รวมเจ้าห

23. ห

 ย

 

 
ภาษีขาย
ภาษีมลูค
เงินรับลว่
การอนุ

ภาษีเงิน
อ่ืนๆ 

รวมหนีส้ิ

 

 

 

 

จ้าหนีก้ารค้าแ
อดคงเหลือของ

ารค้า- กิจการที
ารค้า- กิจการที
น-กิจการท่ีเก่ีย
น-กิจการท่ีไมเ่กี
ยค้างจ่าย 
ค้างจ่าย 
บกองทนุพฒัน
กนัผลงานค้างจ

หนีก้ารค้าและเจ

หนีส้นิหมุนเวีย

อดคงเหลือของ

ยท่ียงัไมถ่งึกําห
คา่เพิ่มค้างจ่าย
วงหน้าจากกอง
นรัุกษ์พลงังาน 
ได้หกั ณ ท่ีจ่าย

สนิหมนุเวียนอ่ืน

และเจ้าหนีอ่ื้น
งเจ้าหนีก้ารค้า

ท่ีเก่ียวข้องกนั 
ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั
วข้องกนั 
ก่ียวข้องกนั 

นาไฟฟ้าค้างจ่าย
จ่าย 

จ้าหนีอ่ื้น 

ยนอ่ืน 

งหนีส้นิหมนุเวีย

หนดชําระ 
ย 
งทนุเพ่ือสง่เสริม

ยค้างจ่าย 

น 

น 
และเจ้าหนีอ่ื้น 

 

น 

ย 

ยนอ่ืน ณ วนัท่ี 

ม      

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนั

งบการเงิ

2558 

44 
302 
118 
209 
264 
111 

20 
49 

1,117 

 31 ธนัวาคม 2

งบการเงิ

2558 

71 
53 

13 
10 

4 

151 

บริษัท เนช่ันแ

นวาคม 2558 แ

งินรวม 

2557 

7
40

7
23
10
10

2
4

1,07

558 และ 2557

งินรวม 

2557 

8
2

1

13

แนล เพาเวอร์ ซั

และ 2557 มีราย

งบกา

2558

74 
07 
77 
37 
06 
05 
26 
41 

73 

7 มีรายละเอียด

งบกา

2558

80 
28 

5 
8 
8 

39 

รายงานประจ
ซัพพลาย จาํกัด 

ยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล
ารเงินเฉพาะกิจ

8 2

50 
134 

88 
46 
26 

100 
19 

- 

463 

ดดงันี ้

(หน่วย: ล
ารเงินเฉพาะกิจ

8 2

44 
23 

- 
6 
2 

75 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ล้านบาท) 
จการ 

2557 

35 
250 

19 
42 
39 
97 
25 

- 

507 

ล้านบาท) 
จการ 

2557 

44 
9 

- 
4 
6 

63 



 

 

24. เจ

 ย
รา

 
เจ้าหนีเ้ช

หกั: ดอ
รวม 

หกั: สว่น
เจ้าหนีเ้ช
สทุธิจ

 เจ

 เจ้
รา

ห

 บ ิ
สํ
สั
กํ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ้าหนีเ้ช่าซือ้แ

อดคงเหลือขอ
ายละเอียดดงันี

ช่าซือ้และหนีส้ิ

กเบีย้รอการตดั

นท่ีถงึกําหนดชํ
ช่าซือ้และหนีส้ิ
จากสว่นท่ีถึงกํา

จ้าหนีเ้ช่าซือ้ 

จ้าหนีเ้ช่าซือ้ปร
ายเดือนรวม 36

หนีส้นิตามสัญ

บริษัทฯและบริษั
าหรับใช้ในการด
ญัญา บริษัทฯ
าหนดในสญัญ

และหนีส้นิตาม

องเจ้าหนีเ้ช่าซื
นี ้

 

นตามสญัญาเ

ดบญัชี 

ชําระภายในหนึง่
นตามสญัญาเ
าหนดชําระภาย

ระกอบด้วยสญั
6-60 งวด 

ญาเช่าการเงนิ

ษัทย่อยได้ทําสญั
ดําเนินงานของกิ
ฯและบริษัทย่อ
ญา 

มสัญญาเช่ากา

ซือ้และหนีส้ินต

เช่าการเงิน 

งปี 
เช่าการเงิน -
ยในหนึง่ปี 

ญญาเช่าซือ้ยาน

น 

ญญาเช่าการเงิน
กิจการ โดยมีกําห
ยสามารถใช้สิ

 

ารเงนิ 

ตามสัญญาเช่

งบกา

2558 

1,103
(69

1,034
(339

695

นพาหนะ ซึ่งมีส

นกับบริษัทลีสซิ
หนดการชําระค่
สิทธิขอซือ้เคร่ือ

บริษัท เนช่ันแ

าการเงิน ณ ว

ารเงินรวม 

2557 

3 1,9
9) (1

4 1,7
9) (5

5 1,

สญัญาเช่าซือ้ห

ซิ่งหลายแห่งเพ่ื
าเช่าเป็นรายเดื
องจักร อุปกรณ์

แนล เพาเวอร์ ซั

วันท่ี 31 ธันวา

งบก

255

919 
67) 

752 
553) 

199 

หลายสญัญาโด

อเช่าเคร่ืองจักร
อนรวม 36 - 60 
ณ์และยานพาห

รายงานประจ
ซัพพลาย จาํกัด 

าคม 2558 แล

(หน่วย: 
การเงินเฉพาะกิ

58 2

19 
(1) 

18 
(14) 

4 

ดยมีเง่ือนไขชํา

ร อุปกรณ์และย
 งวด และเม่ือค
หนะดงักล่าวได้

 

190 

 
จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ละ 2557 มี

 ล้านบาท) 
จการ 

2557 

86 
(4) 

82 
(64) 

18 

าระหนีเ้ป็น

ยานพาหนะ
รบกําหนด
ด้ในราคาท่ี



 

 

ณ วั
ซือ้แ

ผลรวมขอ
ทัง้สิน้ต

ดอกเบีย้ต

มลูคา่ปัจ
ต้องจ่า

 

ผลรวมขอ
ทัง้สิน้ต

ดอกเบีย้ต

มลูคา่ปัจ
ต้องจ่า

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาค
และสญัญาเช่าก

 
 

 

 
องจํานวนเงินขัน้
ตามสญัญาเช่า 
ตามสญัญาเชา่

จบุนัของจํานว
ยทัง้สิน้ตามสญั

 
 

 

 
องจํานวนเงินขัน้
ตามสญัญาเช่า 
ตามสญัญาเชา่

จบุนัของจํานว
ยทัง้สิน้ตามสญั

คม 2558 และ 2
การเงินดงันี ้

ัน้ต่ําท่ีต้องจ่าย
 
ารอการตดับญัชี

นเงินขัน้ต่ําท่ี 
ญญาเช่า 

ัน้ต่ําท่ีต้องจ่าย
 
ารอการตดับญัชี

นเงินขัน้ต่ําท่ี 
ญญาเช่า 

2557 บริษัทฯแ

ไมเ่

2558 

393
ชี    (54

339

ไมเ่

2558 

15
ชี    (1

14

 

และบริษัทย่อยมี

เกิน 1 ปี 

2557 

3 645
4) (92)

9 553

เกิน 1 ปี 

2557 

5 67
) (3)

4 64

บริษัท เนช่ันแ

มีภาระผกูพนัท่ี

งบการ

1 ถงึ

2558 

 710 
 (15) 

 695 

งบการเงินเฉ

1 ถงึ

2558 

 4 
 - 

 4 

แนล เพาเวอร์ ซั

จะต้องจ่ายค่า

เงินรวม 

ง 5 ปี 

2557 

1,274 
(75) 

1,199 

ฉพาะกิจการ 

ง 5 ปี 

2557 

19 
(1) 

18 

รายงานประจ
ซัพพลาย จาํกัด 

เช่าขัน้ต่ําตามส

(หน่วย: 

รวม

2558 

1,103 
(69) 

1,034 

(หน่วย: 

รวม

2558 

19 
(1) 

18 

 

191 

 
จาํปี 2558 
(มหาชน) 

สญัญาเช่า

 ล้านบาท) 

 

2557 

1,919 
(167) 

1,752 

 ล้านบาท) 

 

2557 

86 
(4) 

82 



 

 

2

 

 

 
เงินกู้ ยืม 

บริษัท เนชั่น
TrancheH 
 

หกั: คา่ธรรมเ
รวมเงนิกู้ยืม
บริษัทย่อย 
บริษัท เนชั่น

25. เงนิกู้ยืมระยะ

ณ วนัที่ 31 ธนั
 
 

 

 
วงเงิน 

นแนล เพาเวอร์ ซัพพล
3,000 ล้านบาท 

 

เนียมทางการเงินรอตดัจํ
มระยะยาวของบริษัทฯ 

นแนล เพาเวอร์ แพลน

ะยาวจากสถาบันกา

นวาคม 2558 และ 25
 
 

 

 
วนัที่ทําสญัญา 

ลาย จาํกัด (มหาชน) 
18 กนัยายน 2546  
แก้ไขครัง้ที่ 1 - 6 
ในระหวา่งปี 2549
ถึง 2553 และแก้ไข
ครัง้ที่ 7         ณ 
วนัที่ 26 มิถนุายน 
2558 

าหน่าย 
 - สุทธิ 

นท์ 11 จาํกัด 

 

ารเงนิ 

557 บริษัทฯและบริษัท
 

 

อตัราดอกเบีย้  
(ร้อยละตอ่ปี) 

   

 
ข

 

FDR + 3.50 

ทยอ่ยมีสญัญาเงินกู้ ยื
 

 

 
กําหนดชําระ

ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอ
ครึ่งปี   โดยชําระงวดแ
มิถนุายน 2553 และงว
เดือนธนัวาคม 2559 

ยืมระยะยาวกบัธนาค

 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 
 

อกเบีย้ทกุ
รกเดือน
วดสดุท้ายใน

6

5

 

คารพาณิชย์ดงันี ้
 

2558 

ง 
าระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

 
600 - 

(3) - 
597 - 

  
  

บริษัท เน

รวม 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 
  

600 6

(3) (
597 5

 
 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

 
2557 

ง 
ระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

 
00 600 

(3) (2) 
97 598 

  
  

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน

รวม สินทรัพย
 
1,200 จดจํานองที

ปลกูสร้าง
ก่อสร้างขึ
และเครื่อ
รวมทัง้กา
สญัญาข
ไฟฟ้าสําร
บริษัทฯแ
ฝ่ายผลิต
ไทย 

(5) 
1,195 

  
 

92 

 
8 
) 

น่วย: ล้านบาท) 

 

 

 
ย์คํา้ประกนั 

 
ที่ดินพร้อมสิ่ง
งที่มีอยู่หรือที่จะ
ขึน้ในอนาคต
องจกัรสว่นหนึง่ 
ารโอนสิทธิตาม
ายไฟฟ้าและซือ้
รองระหวา่ง
และการไฟฟ้า
แห่งประเทศ

 
 

 



 

 

 

 

 
เงินกู้ ยืม 

เงินกู้ ยืม 

หกั: คา่ธรรมเ
เงินกู้ ยืม - สทุ
บริษัท เอน็พี
TrancheA 

เงินกู้ ยืม  
 
 
บริษัท เนชั่น
วงเงินที่ 1 

 
 

 

 
วงเงิน 

1,200 ล้านบาท 

 

เนียมทางการเงินรอตดัจํ
ทธิ 
พเีอส โอเชี่ยน สตาร์ จํ

600 ล้านบาท 

 

นแนล เพาเวอร์ แพลน
602 ล้านบาท 

 
 

 

 
วนัที่ทําสญัญา 

20 พฤษภาคม 2553
แก้ไขครัง้ที่ 1 ณ 
วนัที่ 19 มิถนุายน 
2557 

าหน่าย 

จาํกัด 
18 พฤษภาคม 2553

นท์ 5 เอ จาํกัด 
27 สิงหาคม 2556 

 

 

 

อตัราดอกเบีย้  
(ร้อยละตอ่ปี) 

3 

 

MLR - 0.50 

3 MLR 

 
 
 
 

MLR - 1.00 

 

 

 
กําหนดชําระ

ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอ
สามเดือน โดยชําระงว
พฤศจิกายน 2553 และ
สิงหาคม 2557 เป็นต้น
เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ทุ
งวดสดุท้ายในเดือนพฤ
2560 

ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอ
สามเดือน   โดยชําระง
ตลุาคม 2553 และงวด
เดือนเมษายน 2560 

 
 
 
 
ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอ
เดือน           รวม 72 ง
จ่ายชําระเงินต้นทัง้หม
กนัยายน 2562 

 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 
อกเบีย้ทกุ
ดแรกเดือน
ะตัง้แตเ่ดือน
นไป ชําระ
ทกุเดือนและ
ฤษภาคม 

1

1

อกเบีย้ทกุ
วดแรกเดือน
ดสดุท้ายใน

1

1

อกเบีย้ทกุ
วด และต้อง
ดในเดือน

 
 

2558 

ง 
าระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

178 104 

(1) - 
177 104 

  
133 - 

133 - 
  
  
  

95 262 

บริษัท เน

รวม 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 
282 1

(1) (
281 1

 
133 8

133 8
 
 
 

357 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

 
2557 

ง 
ระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

78 281 

(1) (1) 
77 280 

  
89 133 

89 133 
  
  
  

95 357 

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน

รวม สินทรัพย
459 จดจํานองที

ปลกูสร้าง
รวมทัง้กา
สญัญาซื ้
โครงการ 

(2) 
457 

 
222 จดจํานองเรื

222  
  
  
  

452 จดจํานองที
ปลกูสร้าง
เกิดขึน้ใน
เครื่องจกั

93 

 
8 
) 

น่วย: ล้านบาท) 

 

 

 
ย์คํา้ประกนั 
ที่ดินพร้อมสิ่ง
งและเครื่องจกัร 
ารโอนสิทธิตาม
อ้ขายไฟฟ้าของ
 

 
 
 

รือเดินทะเล 

ที่ดินพร้อมสิ่ง
งที่มีอยู่หรือที่จะ
นอนาคต
รและอปุกรณ์     



 

 

 

 

 
เงินกู้ ยืม 

วงเงินที่ 2 

หกั: คา่ธรรมเ
เงินกู้ ยืม - สทุ
บริษัท อนิเต
เงินกู้ ยืม 

หกั: คา่ธรรมเ
เงินกู้ ยืม - สทุ
บริษัท อี 85
เงินกู้ ยืม 

 
 

 

 
วงเงิน 

886 ล้านบาท 

เนียมทางการเงินรอตดัจํ
ทธิ 
ตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จาํกัด

150 ล้านบาท 

เนียมทางการเงินรอตดัจํ
ทธิ 
 จาํกัด  

2,300 ล้านบาท 

 
 

 

 
วนัที่ทําสญัญา 

27 สิงหาคม 2556 
   แก้ไขเพิ่มเติม ณ 
วนัที่ 8 มิถนุายน 
2558 

าหน่าย 

ด 
21 สิงหาคม 

2555 

าหน่าย 

8 ธนัวาคม 2554
แก้ไขครัง้ที่ 1 และ 
2 ในปี 2555 และ 
2557 

 แก้ไขครัง้ที่ 3 ณ 
วนัที่ 28 ธนัวาคม 
2558 

 

 

 

อตัราดอกเบีย้  
(ร้อยละตอ่ปี) 

ก) MLR 
 สําหรับเงินกู้ ยืม

ก่อนเปิด
ดําเนินงาน 

ข) MLR - 0.50 
 สําหรับเงินกู้ ยืม

หลงัเปิด
ดําเนินงาน 

 
BIBOR + 
3.25 

ชํา
โ
2

 

 
MLR - 0.50 

 

 

 
กําหนดชําระ

ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอ
เดือน           รวม 84 ง
จ่ายชําระเงินต้นทัง้หม
มิถนุายน 2566 

  
าระคืนเงินต้นพร้อมดอก
โดยชําระงวดแรกเดือนกั
2555 และ             งวดส
เดือนสิงหาคม 2560 

 
ชําระคืนดอกเบีย้ทกุเดือ
คืน      เงินต้นทกุสามเ
ชําระงวดแรก เดือนมีน
และงวดสดุท้ายในเดือ
2564 

 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 
อกเบีย้ทกุ
วด และต้อง
ดในเดือน

1

เบีย้ทกุเดือน 
นัยายน 
สดุท้ายใน

นและชําระ
เดือน โดย
นาคม 2557 
นมิถนุายน 

3

 
 

2558 

ง 
าระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

63 636 

(1) (6) 
157 892 

  
33 19 

- (1) 
33 18 

  
332 1,235 

บริษัท เน

รวม 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 
699 

(7) (
1,049 

 
52 

(1) 
51 

 
1,567 9

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

 
2557 

ง 
ระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

- 492 

(1) (6) 
94 843 

  
29 57 

- (1) 
29 56 

  
39 - 

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน

รวม สินทรัพย
492 การโอนสิ

ซือ้ขายไฟ
และสญัญ
เกี่ยวข้อง
ธนาคาร 

(7) 
937 

  
86 จดจํานองเ ื

อปุกรณ์ป

(1) 
85 

  
939 จดจํานองที

ปลกูสร้าง
รวมทัง้เงิน

94 

 
8 
) 

น่วย: ล้านบาท) 

 

 

 
ย์คํา้ประกนั 
สิทธิตามสญัญา
ฟฟ้าและไอนํา้ 
ญาโครงการที่
 รวมทัง้ เงินฝาก

 
 

เรือทุ่นและ
ประกอบ 

 
 

ที่ดินพร้อมสิ่ง
งและเครื่องจกัร 
นฝากธนาคาร 



 

 

 

 

 
เงินกู้ ยืม 
หกั: คา่ธรรมเ
เงินกู้ ยืม - สทุ
บริษัท เอน็พี
เงินกู้ ยืม 

เงินกู้ ยืม 
 
บริษัท ดี.เอ
เงินกู้ ยืม 

เงินกู้ ยืม 
บริษัท ฟิวเจ

 
 

 

 
วงเงิน 

เนียมทางการเงินรอตดัจํ
ทธิ 
พเีอส ออรานา จาํกัด 

87 ล้านบาท 

 

. รีเซริ์ช เซน็เตอร์ จาํกั
11 ล้านบาท 

 
จอร์ กรีนเนอร์จี จาํกัด

 
 

 

 
วนัที่ทําสญัญา 

าหน่าย 

24 มิถนุายน 2556 

 

กัด 
5 มีนาคม 2556 

 
 (เดมิชื่อ “บริษัท เอน็พี

 

 

 

อตัราดอกเบีย้  
(ร้อยละตอ่ปี) 

MLR 

 

อตัราดอกเบีย้
เงินฝากประจํา 
12 เดือน บวก
ด้วยร้อยละ 
2.25 ตอ่ปีหาร 2 
 

พเีอส พพี ี9 จาํกัด”) 

 

 

 
กําหนดชําระ

ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอ
สามเดือน โดยชําระงว
ธนัวาคม 2556 

 

ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี
เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม
จนถึง            เดือนกมุ
2559 

 

 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 

3

อกเบีย้ทกุ
ดแรกเดือน

บีย้ทกุเดือน   
 2556 
มภาพนัธ์ 

 

 
 

2558 

ง 
าระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

(1) (3) 
331 1,232 

  
48 - 

48 - 
  
  

- - 

- - 
  

บริษัท เน

รวม 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 
(4) (

1,563 9
 

48 

48 
 
 

- 

- 
 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

 
2557 

ง 
ระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

(5) - 
34 - 

  
17 48 

17 48 
  
  

4 1 

4 1 
  

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน

รวม สินทรัพย
(5) 

934 
 

65 จดจํานองเ ื
รวมถึงสิท
ประกนัภั

65  
  
  

5 จดจํานองที
ปลกูสร้าง

5  
 

95 

 
8 
) 

น่วย: ล้านบาท) 

 

 

 
ย์คํา้ประกนั 

 
 
 

เรือเดินทะเล
ทธิในกรมธรรม์
ยั 

ที่ดินพร้อมสิ่ง     
ง 



 

 

 

 

 
เงินกู้ ยืม 

Tranche A 

หกั: คา่ธรรมเ
เงินกู้ ยืม - สทุ
รวมเงนิกู้ยืม

รวมเงนิกู้ยืม

 

 
 

 

 
วงเงิน 

3,600 ล้านบาท 

เนียมทางการเงินรอตดัจํ
ทธิ 
มระยะยาวของบริษัทย่

มระยะยาวของบริษัทฯ

 
 

 

 
วนัที่ทําสญัญา 

31 กรกฎาคม 2556
แก้ไขเพิ่มเติม ณ 
วนัที่ 11 เมษายน 
2557 

าหน่าย 

อย - สุทธิ 

และบริษัทย่อย - สุทธิ

 

 

 

อตัราดอกเบีย้  
(ร้อยละตอ่ปี) 

  ก) MLR  
 สําหรับเงินกู้ ยืม

ก่อนเปิด
ดําเนินงาน 

ข)  MLR - 0.50 
สําหรับเงิน
กู้ ยืมหลงัเปิด
ดําเนินงาน 

  
ธิ 

 

 

 
กําหนดชําระ

ชําระคืนดอกเบีย้ทกุเดือ
คืน      เงินต้นทกุสามเ
ชําระงวดแรกเดือนธนัว
และงวดสดุท้ายในเดือ
2566 

 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 
นและชําระ
เดือน โดย
วาคม 2558 
นมีนาคม 

29

2

1,1
1,7

 
 

2558 

ง 
าระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

91 2,626 

(3) (11) 
288 2,615 

167 4,861 
764 4,861 

บริษัท เน

รวม 

สว่นที่ถึง
กําหนดชํา
ภายในหนึ

ปี 
2,917 1

(14) (
2,903 

6,028 1,4
6,625 2,0

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

 
2557 

ง 
ระ 
นึง่

สว่นที่ถึง 
กําหนดชําระ 
เกินหนึง่ปี 

03 2,216 

(4) (14) 
99 2,202 

43 3,563 
40 4,161 

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน

รวม สินทรัพย
2,319 จดจํานองที

ปลกูสร้าง
รวมทัง้กา
สญัญาเช
สญัญาโค
สิทธิในกร
ประกนัภั
ที่เกี่ยวข้อ
โอนสิทธิใ

(18) 
2,301 

5,006 
 

6,201 

96 

 
8 
) 

น่วย: ล้านบาท) 

 

 

 
ย์คํา้ประกนั 
ที่ดินพร้อมสิ่ง
งและเครื่องจกัร 
ารโอนสิทธิตาม
ช่าที่ดิน สิทธิใน
ครงการ รวมถึง
รมธรรม์
ยัของสินทรัพย์
องและสญัญา
ในบญัชีเงินฝาก 

 
 

 



 

 

กา

 
ยอดคง

บวก: กู้
 ค
หกั: จ
ยอดคง

เงิ

ภา
กา
คว
จ่า
Am

เงิ

ภา
เก่ี
Se

บริ

เม่ื
คืน
เงิ
ดํา

 

 

 

 

 

ารเปล่ียนแปลง

เหลือต้นปี 

กู้ ยืมเพิ่มขึน้ระห
คา่ธรรมเนียมทา
จ่ายคืนเงินกู้ ระห
เหลือปลายปี 

นกู้ยืมระยะยา

ายใต้สญัญาเงิ
ารดํารงอัตรา
วามสามารถใน
าย ภาษีเงินได้ 
mortisation Ra

นกู้ยืมระยะยา

ายใต้สญัญาเงิ
ยวกับการดําร

ervice Covera

ริษัท ดี.เอ. รีเซิร์

อวนัท่ี 25 กมุภ
นเงินต้นตามสญั
นจากกระแสเ ิ
าเนินการปลดห

ของบญัชีเงินกู้

 
 

หวา่งปี 
างการเงินตดัจํา
หวา่งปี 
 

าวของบริษัทฯ

งินกู้ ยืม บริษัทฯ
ส่วนหนีส้ินต่อ
นการชําระหนี ้(
ค่าเส่ือมราคาแ
atio) ให้เป็นไปต

าวของบริษัทย

งินกู้ ยืม บริษัทย
งอัตราส่วนหนี ้

age Ratio) ให้เป

ร์ช เซน็เตอร์ จํา

ภาพนัธ์ 2558 บ
ญญาเงินกู้ ยืมร
เงินสดจากการ
หลกัประกนัตาม

กู้ ยืมระยะยาวสํา

าหน่ายระหวา่ง

ฯ 

ฯต้องปฏิบติัตา
อส่วนของผู้ ถื
Debt Service
และค่าตดัจําหน
ตามอตัราท่ีกําห

ย่อย 

ย่อยแห่งต้องป
นส้ินต่อส่วนของ
ป็นไปตามอตัร

ากดั 

บริษัทดี.เอ.รีเซิร์
ระยะยาวลงวนั
รดําเนินงานขอ
มสญัญาแล้วใน

 

าหรับปีสิน้สดุวั

ง

2558

6
1

งปี 
(1,3

6

ามเง่ือนไขตาม
อหุ้ นอัตราส่ว

e Coverage R
น่าย (Debt to 
หนดในสญัญา

ปฏิบติัตามเง่ือน
งผู้ ถือหุ้นและอั
าท่ีกําหนดในสั

ร์ชเซ็นเตอร์ จําก
นท่ี 5 มีนาคม 2
องบริษัทย่อย 
นวนัท่ี 19 มีนาค

บริษัท เนชั

วนัท่ี 31 ธนัวาค

บการเงินรวม 

8 255

,201 
,735 

9 
320) (1

,625 

ท่ีระบุไว้ในสญั
วนหนีส้ินระย
Ratio) และอตั
Earnings Bef
 

นไขตามท่ีระบุไ
อตัราส่วนของค
สญัญา 

กดั ซึง่เป็นบริษั
2556 คืนก่อนกํ
 บริษัทย่อยได้
คม 2558  

ช่ันแนล เพาเวอร์

คม 2558 และ 2

งบ

57 2

5,937 
1,662 

11 
1,409) 

6,201 

ญญารวมถึงเง่ือ
ะยาวต่อส่วน
ตราสว่นหนีส้ินต
fore Interest, 

ไว้ในสญัญารว
ความสามารถใ

ษัทย่อยมีหนงัสือ
กําหนดแก่ธนาค
้ ชําระคืนเงินต้

รายงานปร
ร์ ซัพพลาย จาํกัด

2557 มีรายละเ

(หน่วย:
บการเงินเฉพาะ

2558 

1,195 
- 
2 

(600) 

597 

อนไขทางการเงิ
นของผู้ ถือหุ้ นอ
ต่อกําไรสทุธิก่อ
Tax, Depreci

วมถึงเง่ือนไขท
น การชําระหนี

อแจ้งความจําน
คารพาณิชย์ผู้ ใ
ต้นพร้อมดอกเ
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ระจาํปี 2558 
ัด (มหาชน) 

เอียดดงันี ้

 ล้านบาท) 
ะกิจการ 

2557 

1,793 
- 
2 

(600) 

1,195 

งินเก่ียวกบั
อัตราส่วน
อนดอกเบีย้
ation and 

ทางการเงิน
นี ้ (Debt 

นงขอชําระ
ให้กู้  โดยใช้
บีย้และได้



 

 

บริ

เม่ื

พา

นอ

ภา

ใน

พฤ

เพ่ื

ใน

หนี

กา

กํา

ตอ่

ได้

ใน

ทํา

ย่อ

ตา

บริ

เม่ื

พีเ

ใน

ภา

ตา

ใน

ทํา

จํา

ออ

ดงั

รา

ชํา

ริษัท อี 85 จํากั

ม่ือวันท่ี 8 ธันวา

าณิชย์ในประเท

อล โรงแป้ง โรง

ายใต้สญัญาเงิ

นสญัญา รวมถึ

ฤศจิกายน 255

พ่ือเป็นการเพิ่มท

นสญัญาเงินกู้ ยื

นีเ้งินกู้ ยืมคงเห

ารเงิน บริษัทย่อ

าหนดชําระภาย

อมา เม่ือวนัท่ี 2

ด้แก้ไขเปล่ียนแ

นการชําระหนี ้เ

าสญัญาดงักล่

อยจึงแสดงราย

ามปกติ 

ริษัท เอน็พีเอส 

อวนัท่ี 18 พฤษ

เอส ออรานา จํ

นวงเงินกู้ ยืมระย

ายใต้สญัญาเงิน

ามท่ีระบใุนสญั

นการชําระหนีจ้า

าให้เจ้าหนีเ้งินกู้

านวน 133 ล้าน

อรานา จํากดั 

งกลา่วแก่ธนาค

ายงานทางการเ ิ

าระภายในหนึง่ ี

ดั 

าคม 2554 บริ

ทศแห่งหนึ่ง ใน

งานก๊าซชีวภาพ

นกู้ ยืม บริษัทย่

ถึงการเข้าทําสญั

57 บริษัทย่อยไ

ทนุของบริษัทย่

ยืมและมีผลให้เ

หลือจํานวน 93

อยจึงแสดงราย

ยในหนึง่ปี 

28 ธันวาคม 25

แปลงข้อกําหนด

เป็นต้น รวมถึง

าวมีผลให้เหตุ ิ

ยการยอดคงเห

 โอเช่ียน สตาร์ 

ษภาคม 2553 แ

จํากดั ซึง่เป็นบริ

ยะยาวจํานวน 6

นกู้ ยืม บริษัทย

ญา อยา่งไรก็ต

ากเหตกุารณ์ดงั

กู้ ยืมอาจใช้สิทธิ

นบาท และจําน

ตามลําดบั ทั

คารซึง่ปัจจบุนัยั

เงินบริษัทยอ่ยจึ

ปี

ษัท อี 85 จํากั

นวงเงินกู้ ยืมระย

พและธุรกิจท่ีเกี

ยอ่ยต้องปฏิบติั

ญัญาเงินกู้ ด้อ

ได้จ่ายชําระคืน

อย จากเหตกุา

เจ้าหนีเ้งินกู้ ยืม

9 ล้านบาทคืน

ยการ ยอดคงเห

558 บริษัทย่อย

ดต่าง ๆ และเง่ือ

เง่ือนไขการจ่าย

ผิดนดัภายใต้สั

หลือของเงินกู้ ยื

 จํากดั และ บริ

และวนัท่ี 24 มิถ

ริษัทยอ่ยได้เข้า

600 ล้านบาท 

ย่อยดงักลา่วต้อ

ตาม ณ วนัท่ี 31

งักลา่วถือได้วา่

ธิบางประการต

นวน 48 ล้านบา

ทัง้นี ้ ในเดือนพ

ยงัอยูร่ะหวา่งกา

จึงแสดงรายการ

 

ัด ซึ่งเป็นบริษั

ยะยาวทัง้สิน้ไม

ก่ียวเน่ือง 

ตามข้อกําหนด

ยสิทธิสําหรับเ

นเงินกู้ ยืมระยะส

ารณ์ดงักลา่วข้า

อาจใช้สิทธิบา

นจากบริษัทย่อย

หลือของเงินกู้ ยืม

ยได้ลงนามในสั

อนไขทางการเ ิ

ยชําระคืนเงินกู้

สญัญาเงินกู้ ยืม

มระยะยาว ณ 

รษัท เอน็พีเอส 

ถนุายน 2556 บ

าทําสญัญากู้ ยืม

และจํานวน 87

องปฏิบติัตามข้

1 ธนัวาคม 255

าบริษัทยอ่ยไมไ่

ามท่ีระบใุนสญั

ท คืนจากบริษั

พฤศจิกายน 25

ารพิจารณาของ

รยอดคงเหลือข

บริษัท เนชั

ัทย่อยได้เข้าทํ

ม่เกิน 2,300 ล้า

ดต่าง ๆ และเง่ือ

เงินกู้ ยืมระยะส

สัน้ภายใต้สญัญ

างต้นถือได้วา่ บ

งประการตามที

ย ดงันัน้ เพ่ือให้

มระยะยาว ณ 

สญัญาแก้ไขเพิ่

เงินท่ีสําคญับา

กู้ ยืมระยะสัน้ภา

มฉบบัเดิมตาม

 วนัท่ี 31 ธันวา

ออรานา จํากดั

บริษัท เอน็พีเอ

มเงินระยะยาวก

7 ล้านบาท ตาม

ข้อกําหนดตา่ง 

58 บริษัทยอ่ยไ

ได้ปฏิบติัตามเงื

ญญาซึง่รวมถงึก

ัท เอน็พีเอส โอ

558 บริษัทยอ่

งธนาคาร ดงั

ของเงินกู้ ยืมระย

ช่ันแนล เพาเวอร์

าสญัญากู้ ยืมเ ิ

านบาท เพ่ือลง

อนไขทางการเงิ

สัน้จากบริษัทฯ

ญาเงินกู้ ด้อยสิ

บริษัทยอ่ยไม่ได้

ท่ีระบใุนสญัญา

ห้เป็นไปตามมา

วนัท่ี 31 ธันวา

มเติมสญัญาเงิ

งประการ เช่น 

ายใต้สญัญาเงิ

ท่ีกล่าวข้างต้น

าคม 2558 ภา

ด 

ส โอเช่ียน สตา

กบัธนาคารพาณ

มลําดบั 

ๆ และเง่ือนไข

ไมส่ามารถดํารง

ง่ือนไขท่ีระบใุน

การเรียกชําระห

อเช่ียน สตาร์ จํา

ยได้สง่หนงัสือข

งันัน้ เพ่ือให้

ยะยาวดงักลา่ว

รายงานปร
ร์ ซัพพลาย จาํกัด

เงินระยะยาวกั

ทนุในโครงการ

งินบางประการ

ฯ อย่างไรก็ตาม

ทธิดงักล่าวให้

ด้ปฏิบติัตามเง่ือ

าซึ่งรวมถึงการ

าตรฐานการรา

คม 2557 เป็นห

งินกู้ ยืมฉบบัดงั

 อตัราส่วนควา

นกู้ ด้อยสิทธิ จ

นเป็นอนัยติุ ดงั

ยใต้เง่ือนไขกา

าร์ จํากดั และ บ

ณิชย์ ในประเท

ขทางการเงินบ

งอตัราสว่นควา

สญัญาเงินกู้ ยืม

หนีเ้งินกู้ ยืมคงเห

ากดั และบริษัท

ขอผอ่นผนัการ

เป็นไปตามมาต

วเป็นหนีส้นิท่ีถงึ
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ัด (มหาชน) 

ับธนาคาร

รผลิตเอทา

รตามท่ีระบุ

ม ในเดือน

แก่บริษัทฯ 

อนไขท่ีระบุ

รเรียกชําระ

ายงานทาง

หนีส้ินท่ีถึง

กลา่ว โดย

ามสามารถ

ากการเข้า

นัน้ บริษัท

ารชําระเงิน

บริษัท เอ็น

ทศแหง่หนึง่

างประการ

ามสามารถ

มและมีผล

หลือ

ท เอน็พีเอส 

รผิดเง่ือนไข

ตรฐานการ

งกําหนด



 

 

2

 

หุ้

1/2

1/2

2/2
ชดุ

2/2
ชดุ

1/2

หกั:

หุ้นก้

26. หุ้นกู้ระยะยา

ยอดคงเหลือข

  

  

  

หุ้นกู้  
อายุ
หุ้นกู้  

ออกจ
ห้

2555 3 ปี 29 มิถนุ

2557 3 ปี 16 มกร

2557 
ดที่ 1 

3.5 ปี 22 ตลุา

2557 
ดที่ 2 

5 ปี 22 ตลุา

2558 2 ปี 7 ตลุา

 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้

กู้  - สทุธิจากค่าใช้จ่ายในกา

าวสกุลเงนิบาท 

ของหุ้นกู้ระยะยาวสกุ

  

  

  
จําหน่าย 
หุ้นกู้  

ครบกําห
ไถ่ถอน

นายน 2555 29 มิถนุายน

าคม 2557 16 มกราคม

าคม 2557 22 เมษายน

 
าคม 2557 22 ตลุาคม 

 
คม 2558 10 ตลุาคม 

้ รอตดับญัชี 

ารออกหุ้นกู้รอตดับญัชี 

 

ลเงินบาท ณ วนัที่ 31

 

 

 
หนด 
น 

อตัราดอกเบีย้
(ร้อยละตอ่ปี) 

น 2558 5.50 และ 6.40 

ม 2560 5.30 

น 2561 5.10 

 2562 5.55 

 2560 3.88 

 

 

1 ธนัวาคม 2558 และ

 

 

 

กําหนดชําระดอกเบี

ชําระดอกเบีย้ทกุสามเดือ
เริ่มตัง้แตก่นัยายน 2555
มิถนุายน 2558 
ชําระดอกเบีย้ทกุสามเดือ
เริ่มตัง้แตเ่มษายน 2557
มกราคม 2560 
ชําระดอกเบีย้ทกุสามเดือ
เริ่มตัง้แตม่กราคม 2558
เมษายน 2561 

ชําระดอกเบีย้ทกุสามเดือ
เริ่มตัง้แตม่กราคม 2558
ตลุาคม 2562 

ชําระดอกเบีย้ทกุหกเดือน
เริ่มตัง้แตเ่มษายน 2559
ตลุาคม 2560 

 

 

ะ 2557 มีรายละเอียด

บีย้ 
สว่นที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

น      
5 ถงึ

น     
7 ถงึ

น      
8 ถงึ

น      
8 ถงึ

น        
9 ถงึ

 

ดดงันี ้

2558 

ด
ปี 

สว่นที่ถึงกําหนด
ชําระเกินหนึง่ปี 

- - 

- 3,718 

- 1,000 

- 4,000 

- 250 

- (30) 

- 8,938 

บริษัท เน

งบการเงินรวม/งบการเงิน

รวม 
สว่น
ชําร

- 

3,718 

1,000 

4,000 

250 

(30) 

8,938 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

นเฉพาะกิจการ 

25

นที่ถึงกําหนด 
ระภายในหนึง่ปี 

สว่นที่ถึ
ชําระเกิ

3,000 

- 

- 

- 

- 

5 

3,005 

1

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบ

557 

ถึงกําหนด
กินหนึง่ปี รวม 

- 3

3,718 3

1,000 1

4,000 4

- 

(42) 

8,676 11

99 

 
8 
) 

บาท) 

3,000 

3,718 

1,000 

4,000 

- 

(37) 

1,681 



 

 

หุ้น
ผู้ ถื

สํา
อัต
กํา

สํา
แล
ท่ี 
ให้
หุ้น
ก่อ
จํา

สํา
มีห
เฉ

ภา
จะ
ชํา
เป็

กา

 
ยอดค

บวก: 
 
หกั: 
 
ยอดค

 

 

นกู้ครัง้ท่ี 1/255
ถือประเภทไมด้่

าหรับหุ้นกู้ครัง้ที
ตราดอกเบีย้ร้อ
าหนดไถ่ถอนหุ้น

าหรับหุ้นกู้ครัง้ที
ละไมว่า่ในคราว
1 ของวนัท่ีออก
ห้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ใน
นกู้ มีสิทธิขอให้บ
อนวันครบกําห
าหน่าย จ่าย โอน

าหรับหุ้นกู้ครัง้ที
หลกัประกัน ไม
พาะเจาะจง  

ายใต้หุ้นกู้ ของบ
ะต้องปฏิบติัตา
าระหนีต้ามหุ้นก้
นต้น 

ารเปล่ียนแปลง

งเหลือต้นปี 

ออกหุ้นกู้ ในระห
ตดัจําหน่ายคา่
จ่ายชําระคืนหุ้น
คา่ใช้จ่ายในกา
งเหลือปลายปี

55 ครัง้ท่ี 1/255
้อยสทิธิ ไมมี่หล

ท่ี 1/2555 มีอตั
อยละ 6.4 ต่อปี
นกู้  

ท่ี 1/2557 และ
วเดียวหรือหลาย
กหุ้นกู้  และตรงก
นอตัราร้อยละ 0
บริษัทฯทําการไ
นดตามท่ีบริษั
น สนิทรัพย์ภาย

ท่ี 1/2558 มีมลูค
ม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้

บริษัทฯมีข้อกํา
ม เช่น การดําร
กู้  และการทําธุร

ของบญัชีหุ้นกู้

หวา่งปี 
าใช้จ่ายในการอ
นกู้ในระหวา่งปี
ารออกหุ้นกู้รอต
ป 

7 และครัง้ท่ี 2/2
ลกัประกนัและม

ตราดอกเบีย้ร้อ
ปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น

ะครัง้ท่ี 2/2557 
ยคราวก่อนวนัค
กบัวนัครบกําห
0.5 และร้อยละ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อน
ษัทฯกําหนด ทัง้
ยใต้โรงไฟฟ้า 7 

ค่าท่ีตราไว้หน่ว
นกู้  ไม่มีสิทธิใน

าหนดว่าด้วยสิ
รงอตัราส่วนทา
รกรรมระหว่างบ

สําหรับปีสิน้สดุ
 
 

อกหุ้นกู้รอการต
 
ตดับญัชีเพิ่มขึน้

 

2557 มีมลูค่าที
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้น

อยละ 5.5 ต่อปี
นกู้ ไม่มีสิทธิขอ

บริษัทฯมีสิทธิ
ครบกําหนดไถ่ถอ
หนดชําระดอกเบี

 0.375 ของจําน
นวนัครบกําหน
นี ้บริษัทฯจะกํ
และโรงไฟฟ้า 8

วยละ 1,000 บา
นการไถ่ถอนหุ้น

ทธิและหน้าท่ีข
งการเงิน ข้อจํา
บริษัทฯกบักิจก

ดวนัท่ี 31 ธนัวา

ตดับญัชี 

นในระหวา่งปี 

บริษัท เนช่ันแ

ท่ีตราไว้หน่วยล
นกู้   

ปี และตัง้แต่ปีที
อให้บริษัทฯทํา

ไถ่ถอนหรือชําร
อนหุ้นกู้ ได้ โดย
บีย้ ในการไถ่ถอ
นวนเงินต้นของ
ดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได
กําหนดวันดังกล
8 ของบริษัทฯเข้

าท โดยเป็นหุ้นกู้
นกู้ ก่อนกําหนด

ของผู้ออกหุ้นกู้
ากดัเก่ียวกบักา
ารท่ีเก่ียวข้องกั

าคม 2558 และ

แนล เพาเวอร์ ซั

ะ 1,000 บาท 

ท่ี 3 จนถึงวนัค
าการไถ่ถอนหุ้น

ระคืนเงินต้นหุ้น
การไถ่ถอนสาม
อนนัน้ บริษัทฯจ
หุ้นกู้ ท่ีมีการไถ่
ด้เพียงครัง้เดียว
ล่าวภายใน 75
ากองทนุรวมโค

กู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถื
ด และเป็นหุ้นกู้

กู้ และผู้ ถือหุ้นกู้
ารจ่ายเงินปันผ
กนัซึ่งระบใุห้ต้อ

ะ 2557 มีรายละ

งบกา
งบการเงิ

2558 

11,68
25

(3,000

8,93

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

และเป็นหุ้นกู้ช

ครบกําหนดไถ่ถ
นกู้ ในส่วนนีก่้อ

นกู้ทัง้จํานวนหรื
มารถเร่ิมจากวนั
จะต้องชําระค่า
ถอน ตามลําดบั
วในวนัใช้สิทธิไถ

5 วัน นับจากวัน
ครงสร้างพืน้ฐาน

ถือประเภทไม่ด้
ท่ีออกใหม่แก่ผู้

หลายประการ
ผลในกรณีท่ีบริษ
งมีเง่ือนไขท่ีสม

ะเอียดดงันี ้
(หน่วย: ล

ารเงินรวม /  
นเฉพาะกิจการ

255

81 
50 

7 
0) 

- 

38 
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(มหาชน) 

ชนิดระบช่ืุอ

ถอนหุ้นกู้ มี
อนวันครบ

รือบางส่วน 
นครบรอบปี
ธรรมเนียม
บ และผู้ ถือ
ถ่ถอนหุ้นกู้
นท่ีบริษัทฯ
น 

อยสิทธิ ไม่
ผู้ลงทนุโดย

ซึ่งบริษัทฯ
ษัทฯผิดนัด
มเหตสุมผล 

ล้านบาท) 

ร 

57 

5,995 
8,718 

18 
(3,000) 

(50) 

11,681 



 

 

27. สํ

 จํ
ธั

 

 

 
ยอดคงเหลือ
สว่นท่ีรับรู้ใน
ต้นทนุบริกา
ต้นทนุดอกเบ
สว่นท่ีรับรู้ใน

      สว่นท่ีเกิ
      สว่นท่ีเกิ
ผลประโยชน

ยอดคงเหลือ

 ค่

 

 

 
ต้นทนุขา
คา่ใช้จ่า

รวมคา่ใช

 บ ิ
ป
จํ

 ณ
บ ิ

 

สาํรองผลประโ

านวนเงินสําร
นัวาคม 2558 

อต้นปี 
นกําไรหรือขาดทนุ: 
รในปัจจบุนั  
บีย้ 
นกําไรขาดทนุเบด็เสร็

ขาดทนุจากการ
กิดจากการเปลี่ยนแป
กิดจากการปรับปรุงจ
น์ท่ีจ่ายในระหว่างปี 

อปลายปี 

าใช้จ่ายเก่ียวกั

าย 
ยในการขายแล

ช้จ่ายท่ีรับรู้ในกํ

บริษัทฯและบริษ
ประมาณ 0.4 ล้
านวน 0.1 ล้าน

ณ วนัท่ี 31 ธันว
บริษัทฯและบริษั

โยชน์ระยะยาว

องผลประโยช
และ 2557 แสด

ร็จอ่ืน: 
รประมาณการตามหล
ปลงข้อสมมติทางการ
ากประสบการณ์ 

บัผลประโยชน์ร

ละการบริหาร 

กําไรหรือขาดทนุ

ษัทย่อยคาดว่า
ล้านบาท (2557
นบาท)  

วาคม 2558 ระ
ษัทยอ่ยประมาณ

วของพนักงาน

น์ระยะยาวขอ
ดงได้ดงันี ้

ลกัคณิตศาสตร์ประกั
เงิน 

ระยะยาวของพน

น 

าจะจ่ายชําระผ
7: จํานวน 3.6 

ะยะเวลาเฉล่ียถ
ณ 19 ปี (2557

 

น  

องพนักงานซึ่ง

2558

กนัภยั 

นกังานรับรู้ในรา

งบกา

2558 

 
7
6

13

ลประโยชน์ระ
 ล้านบาท) (งบ

ถ่วงนํา้หนกัในก
:20 ปี) (งบการ

บริษัท เนช่ันแ

เป็นเงินชดเชย

งบการเงินรวม 

8 255

 (ปรับปรุ
102 

 
10 
3 
 

1 
4 

(4) 

116 

ายการตอ่ไปนีใ้

ารเงินรวม 

2557 
(ปรับปรุงใ

7 
6 

3 

ยะยาวของพนั
บการเงินเฉพา

การจ่ายชําระผ
รเงินเฉพาะกิจก

แนล เพาเวอร์ ซั

ยพนักงานเม่ือ

57 2

รุงใหม่) 
86 

 
11 
3 
 
 
8 

- 
(6) 

102 

ในสว่นของกําไร

งบก

255
ใหม่) 

4 
10 

14 

นักงานภายใน 
ะกิจการ: จําน

ผลประโยชน์ระ
การ: 19 ปี 2557

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ออกจากงานณ

(หน่
งบการเงินเฉพาะกิจ

2558 

 (ปรั
37 

 
5 
1 
 
 

- 
- 
- 

43 

รหรือขาดทนุ 

(หน่วย:
การเงินเฉพาะกิ

58 

 

(ปรับ

2 
4 

6 

1 ปีข้างหน้า เป็
นวน 0.2 ล้านบ

ะยะยาวของพนั
7:20 ปี) 
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ณ วันท่ี 31 

นวย: ล้านบาท) 
จการ 

2557 

รับปรุงใหม่) 
25 

 
3 
1 
 
 

4 
7 

(3) 

37 

 ล้านบาท) 
กิจการ 

2557 
บปรุงใหม่) 

1 
3 

4 

ป็นจํานวน
บาท 2557: 

นกังานของ



 

 

สมมติฐาน

อตัราคิ
อตัราก

 ผ
พ

 
อตัราคิ
อตัราก

28. สํ

 ภ
สุ
ข
ต

 ต
สํ
ทุ
ส

29. ผ

 ย
2

 

 
ผลตา่ง
ผลตา่ง

รวม 

นท่ีสําคญัในกา

คิดลด 
การขึน้เงินเดือน

ลกระทบของก
พนกังานณ วนัที

 

คิดลด 
การขึน้เงินเดือน

สาํรองตามกฎห

ภายใต้บทบญัญ
ทธิประจําปีส่ว
าดทนุสะสมยก
ามกฎหมายดงั

ามมาตรา 120
ารองตามกฎห
ทุนสํารองนัน้จะ
ามารถนําไปจ่า

ผลต่างจากการ

อดคงเหลือขอ
557 มีรายละเอี

งจากการซือ้เงิน
งจากการซือ้ทรัพ

ารประมาณการ

นในอนาคต(ขึน้

การเปล่ียนแปล
ท่ี 31 ธนัวาคม 2

น 

หมาย 

ญัติของมาตรา 
วนหนึ่งไว้เป็นท
กมา (ถ้ามี) จนก
งกลา่วไมส่ามา

02 แห่งประมว
มายไม่น้อยกว่
ะมีจํานวนไม่น้
ายเงินปันผลได้

รจัดโครงสร้าง

องผลต่างจากก
อียดดงันี ้

นลงทนุในบริษัท
พย์สนิและธรุกิจ

รตามหลกัคณิต

 

นกบัช่วงอายขุอ

ลงสมมติฐานท่ี
2558 สรุปได้ดงั

เพิ่ม

(

 116 แห่งพระร
ทนุสํารองตามก
กว่าทนุสํารองนี ้
รถนําไปจ่ายเงิ

ลกฎหมายแพ่ง
าร้อยละ 5 ของ
อยกว่าร้อยละ
ด้ 

งการดาํเนินธุร

การจัดโครงสร้า

ทยอ่ย 
จโรงไฟฟ้า 

 

ตศาสตร์ประกนั

งพนกังาน) 

ท่ีสําคญัต่อมลูค
งันี ้

งบการเงิน

มขึน้ 1% 

(14.1) 
16.3 

ราชบญัญัติบริ
กฎหมายไม่น้อ
นจ้ะมีจํานวนไม่
นปันผลได้ 

งและพาณิชย์ บ
งจํานวนผลกําไ
ะ 10 ของทุนจด

รกจิของกลุ่มบ

างการดําเนินธุ

งบกา

2558 
(19
353

334

บริษัท เนช่ันแ

นภยั ณ วนัประ

ค่าปัจจุบนัของ

นรวม 

ลดลง 1% 

16.8 
(14.0) 

ษัทมหาชนจําก
อยกว่าร้อยละ 
น้อยกว่าร้อยละ

บริษัทย่อยท่ีจดั
ไรซึง่บริษัททําม
ดทะเบียนของบ

บริษัท 

ธุรกิจของกลุ่มบ

ารเงินรวม 

2557 
) (
3 3

4 3

แนล เพาเวอร์ ซั

เมินสรุปได้ดงันี

2558 
3.7 

4.0 - 9.0 

ภาระผูกพนัผล

งบกา

เพิ่มขึน้ 1

(5.1) 
5.9 

กดั พ.ศ. 2535
5 ของกําไรสทุ
ะ 10 ของทนุ    

ดตัง้ขึน้ตามกฎ
มาหาได้ทกุครา
บริษัท สํารองต

บริษัท ณ วนัท่ี 

งบกา

255
19) 
353 

334 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

นี ้

(หน่วย: ร้อย
25
3

 4.0 

ลประโยชน์ระย

(หน่วย: ล้
รเงินเฉพาะกิจ

% ลดล

6
(5

5 บริษัทฯต้องจั
ทธิประจําปี   หั
          จดทะเบี

หมายไทยต้อง
าวท่ีจ่ายเงินปัน
ตามกฎหมายดั

 31 ธันวาคม 2

(หน่วย: ล้
ารเงินเฉพาะกิจ

58 2
(19) 

- 

(19) 
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ละตอ่ปี) 
57 
.7 
- 9.0 

ยะยาวของ

ล้านบาท) 
การ 

ลง 1% 

6.1 
5.1) 

ดัสรรกําไร
กัด้วยยอด
ยน สํารอง

งจดัสรรทนุ
นผลจนกว่า
ดงักล่าวไม่

2558 และ 

านบาท) 
จการ 

557 
(19) 

- 

(19) 



 

 

บริ
ภา
ใช้

ผล

 
บริษัท อี 8
ครัง้ท่ี 1
ครัง้ท่ี 2

บริษัท อิน
บริษัท นํา้ใ
บริษัท เอส
บริษัท ดี.เอ

บริษัท โซนิ

รวม 

ผล

 

 

บริษัท เน

บริษัท เน

รวม 

ริษัทฯได้สะท้อน
ายใต้หวัข้อ “ผล
ช้ “แนวปฏิบติัทา

ลต่างจากการซื

 
บริษัทย่อย 

85 จํากดั 
 

2 
เตอร์ สตีวีโดร่ิง 5 
ใส 304 จํากดั 
ส.เอ็น.บี. ผลิตผลก
อ. รีเซิร์ช เซน็เตอ

นิส สตาร์ช เทคโน

ลต่างจากการซื

บริษัทย่อย

 
ชัน่แนล เพาเวอร์ 

ชัน่แนล เพาเวอร์ 

นผลต่างจากกา
ลต่างจากการจดั
างการบญัชีสําห

ซือ้เงนิลงทุนใ

 จํากดั 

การเกษตร จํากดั 
ร์ จํากดั 

นโลยี จํากดั 

ซือ้ทรัพย์สนิแ

ย 

 แพลนท์ 2 จํากดั

 แพลนท์ 3 จํากดั

ารซือ้เงินลงทนุใ
ดโครงสร้างการด
หรับการรวมธุรกิ

ในบริษัทย่อย 

งบการเงินร

 
วนัท่ีซือ้ 

บริษัทย่อย 

 
 

28 ตลุาคม 25
30 กรกฎาคม 2
12 ธนัวาคม 2
16 สิงหาคม 2

 16 สิงหาคม 2
9 ธนัวาคม 25

25 มีนาคม 25

 

และธุรกจิโรงไ

 
วนัท่ีเข้าทํ
รายการ 

 
 1 สิงหาคม 2

 1 สิงหาคม 2

 

ในบริษัทย่อยใน
ดําเนินธุรกิจของ
กิจภายใต้การค

 

รวม/ งบการเงินเฉ

 
ต้นทนุใน
ซือ้เงินล

 
552 
2553 
553 
554 
554 

554 

557 

ไฟฟ้า 

งบการเงินรวม

า
 

ราคาจ่า
ทรัพย์สิน
ธรุกิจโรง

2554 

2554 

บริษัท เนช่ันแ

นงบการเงินเฉพ
งกลุม่บริษัท” เช
วบคมุเดียวกนั”

ฉพาะกิจการ 

นการ
งทนุ 

มลูคา่
ตามบญั
สว่นได้

บริษ

ณ วนัท่ีซือ้ 
 

412 
612 

72 
176 

28 
4 

167 

 

ม 

ายซือ้
นและ
งไฟฟ้า 

มลูค
ตามบั
ทรัพย์
ธรุกิจโ

ณ วนัท่ีซือ้ 
162 

526 

แนล เพาเวอร์ ซั

าะกิจการเป็นร
ช่นเดียวกบังบก
” 

าสทุธิ       
ญชีตาม
เสียของ
ษัทฯ 

 
ผล
การ

2

 
392 
578 

63 
190 

40 
46 

181 

 

คา่สทุธิ       
บญัชีของ
ย์สินและ
โรงไฟฟ้า 

ผ
กา

4 

331 

 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ายการในส่วนข
ารเงินรวม ซึง่เป็

(หน่วย

ลตา่งจากการจดัโ
รดําเนินธรุกิจของ

2558 

 
20 
34 

9 
(14) 
(12) 
(42) 
(14) 

(19) 

(หนว่

ผลตา่งจากการจดั
รดําเนินธรุกิจของ

2558 
158 
195 

353 

 

203 

 
จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ของผู้ ถือหุ้น
ป็นการปรับ

ย: ล้านบาท) 

โครงสร้าง        
กลุม่บริษัท 

2557 

 
20 
34 

9 
(14) 
(12) 
(42) 
(14) 

(19) 

วย: ล้านบาท) 

โครงสร้าง        
งกลุม่บริษัท 

2557 
158 
195 

353 



 

 

30. ค่

รา

 

 

 

 

วตัถดิุบ

คา่เส่ือม

ซือ้ไฟฟ้

เงินเดือน

คา่ซอ่ม

คา่เดินท

คา่ขนสง่

การเปลี

31. ภ

ค่

 

 

 

ภาษีเงนิ

ภาษีเงินไ

รายการป

ภาษีเงนิ

ภาษีเงินไ

การก

ค่าใช้จ่า

จํ
ธั

คาใช้จ่ายตามล

ายการคา่ใช้จ่า

และวสัดสุิน้เปลือ

มราคา คา่ตดัจําห

า นํา้และไอนํา้ 

น คา่แรงและผลป

แซมและบํารุงรักษ

ทางจ่าย 

งและคา่ระวาง 

ลี่ยนแปลงในสินค้า

ภาษีเงนิได้ 

าใช้จ่ายภาษีเงิ

นได้ปัจจุบนั: 

ได้นิติบคุคลสําหรั

ปรับปรุงคา่ใช้จ่ายภ

นได้รอการตัดบญั

ได้รอการตดับญัชี

ลบัรายการผลแต

ยภาษีเงนิได้ที่แ

านวนภาษีเงิน
นัวาคม 2558 

ลักษณะ 

ยแบง่ตามลกัษ

องใช้ไป 

หน่ายและคา่ใช้จ่า

ประโยชน์อ่ืนของพ

ษา 

าสําเร็จรูปและงา

งินได้สําหรับปีสิ

รับปี 

ภาษีเงินได้นิติบคุค

ญชี: 

ชีจากการเกิดผลแ

ตกตา่งชัว่คราว 

แสดงอยู่ในงบกาํ

นได้ท่ีเก่ียวข้อง
และ 2557 สรุป

ษณะประกอบด้

ยตดัจ่าย 

พนกังาน 

นระหวา่งทํา 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธั

คลของปีก่อน 

แตกตา่งชัว่คราวแล

าไรขาดทนุเบด็เส

งกับส่วนประก
ปได้ดงันี ้

 

ด้วยรายการคา่ใ

255

ธนัวาคม 2558 

2558

 

ละ

สร็จ 

อบแต่ละส่วนข

บริษัท เนช่ันแ

ใช้จ่ายท่ีสําคญั

 

งบการเงินรวม 

58 25

 

(ปรับป

6,611 

1,549 

611 

906 

929 

217 

174 

1 

 และ 2557 สรุป

งบการเงินรวม 

8 25

(ปรับปร

 

148 

(26) 

 

(12) 

110 

ของกําไรขาดท

แนล เพาเวอร์ ซั

ดงัตอ่ไปนี ้

557 

ปรุงใหม)่ 

7,558 

1,483 

835 

981 

1,008 

221 

235 

(240) 

ปได้ดงันี ้

ง

557 2

รุงใหม่) 

 

227 

- 

 

(72) 

155 

ทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หนว่

งบการเงินเฉพาะ

2558 

 

(ป

2,827 

555 

864 

310 

362 

209 

49 

5 

 (หน่วย

งบการเงินเฉพาะกิ

2558 

 

(ปรั

 

112 

(16) 

 

20 

116 

นสําหรับปีสิน้ส

 

204 

 
จาํปี 2558 
(มหาชน) 

วย: ล้านบาท) 

ะกิจการ 

2557 

รับปรุงใหม)่ 

3,247 

625 

710 

296 

381 

213 

78 

4 

ย: ล้านบาท) 

กิจการ 

2557 

ับปรุงใหม่) 

 

188 

- 

 

6 

194 

สุดวันท่ี 31 



 

 

 

 

 

ภาษีเงินไ

ประม

รา

 

 

 

กําไรทางบญั
 
อตัราภาษีเงิ
กําไรทางบญั
รายการปรับ
ขาดทนุทางภ
สินทรัพย์ภ

ผลกระทบทา
การสง่เสริ
รายได้แล
คา่ใช้จ่าย
สว่นแบง่ข
ขาดทนุทา
อ่ืน ๆ 

รวม 

คา่ใช้จ่ายภา

 

 

 

 

ได้รอการตดับญัชี

มาณการตามหลกั

ายการกระทบย

ญชีก่อนภาษีเงินได้

นได้นิติบคุคล (ร้อ
ญชีก่อนภาษีเงินได้
ปรุงค่าใช้จ่ายภาษ
ภาษีท่ีถกูใช้ประโย
์ภาษีเงินได้รอการ
างภาษีสําหรับ: 
ริมการลงทนุ (หม
ะคา่ใช้จ่ายท่ีไม่ถือ
ท่ีมีสิทธิหกัได้เพ่ิม
ขาดทนุจากเงินลง
างภาษีปีปัจจบุนัที

าษีเงินได้ท่ีแสดงอ

ชีท่ีเก่ียวข้องกบัผล

กคณิตศาสตร์ประ

ยอดระหวา่งกํา

ด้นิติบคุคล 

อยละ) 
ด้นิติบคุคลคณูอตั
ษีเงินได้นิติบคุคล
ยชน์ในปีปัจจบุนัแ
รตดับญัชี 

ายเหต ุ32) 
อเป็นรายได้และค่
มขึน้ 
ทนุในบริษัทร่วม 
ท่ียงัไม่ได้ใช้ 

ยู่ในงบกําไรขาดท

ลขาดทนุจากการ

ะกนัภยั 

ไรทางบญัชีกบั

ตราภาษี 
ลของปีก่อน 
แตไ่ม่เคยรับรู้เป็น

คา่ใช้จ่ายทางภาษี

ทนุเบด็เสร็จ 

 

2558

 

บคา่ใช้จ่ายภาษี

งบ

2558 
 

6

(

(1
ษ (

(

บริษัท เนช่ันแ

งบการเงินรวม 

8 25

(ปรับปร

1 

ษเงินได้มีดงันี ้

บการเงินรวม 

255
(ปรับปรุง

616 

 
20 

123 
(26) 

(1) 
 

35) 
(26) 
(49) 

8 
181 

35 
14 

110 

แนล เพาเวอร์ ซั

ง

557 2

รุงใหม่) 

2 

7 2
งใหม่) 

1,920 

 
20 

385 
- 

(2) 
 

(239) 
(23) 
(46) 

20 
64 
(4) 

(228) 

155 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

(หน่วย

งบการเงินเฉพาะกิ

2558 

 

(ปรั

- 

(หน่
งบการเงินเฉพาะ

2558 
 (ป

1,633 

 
20 

327 
(16) 

- 
 

- 
(156) 

(39) 
- 
- 
- 

(195) 

116 

 

205 

 
จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ย: ล้านบาท) 

กิจการ 

2557 

ับปรุงใหม่) 

2 

นวย: ล้านบาท) 
ะกิจการ 

2557 
ปรับปรุงใหม่) 

2,035 

 
20 

407 
- 

- 
 

- 
(178) 

(35) 
- 
- 
- 

(213) 

194 



 

 

ส่
ดั

 

 

สินทรัพย์ภา

คา่เผ่ือการล
สํารองผลป
ผลตา่งของสิ
กําไรท่ียงัไม
ขาดทนุทาง

รวม 

หนีส้ินภาษีเงิ

หุ้นกู้ ระยะย
กําไรท่ียงัไม
สญัญาซือ้

รวม 

สินทรัพย์ (ห

ณ
จํ
เนื
นํ

รา

 

 

3

3

3

3

3

 

 

 

วนประกอบขอ
งัตอ่ไปนี ้

ษีเงนิได้รอการตั

ลดลงของมลูคา่สิน
ระโยชน์ระยะยาวข
สนิทรัพย์และหนีส้ิ
ม่เกิดขึน้จริงจากร
งภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้

งนิได้รอการตัดบ

ยาวสกลุเงินบาท 
ม่เกิดขึน้จริงจากกา
อขายเงินตราตา่งป

หนีส้ิน) ภาษีเงนิไ

ณ วนัท่ี 31 ธันว
านวน 939 ล้า
น่ืองจากฝ่ายบริ
นาผลแตกตา่งชั่

ายละเอียดวนัสิ

31 ธนัวาคม 2559

31 ธนัวาคม 2560

31 ธนัวาคม 2561

31 ธนัวาคม 2562

31 ธนัวาคม 2563

องสินทรัพย์ภาษ

ตดับญัชี 

นค้าคงเหลือ 
ของพนกังาน 
สนิตามสญัญาเช่า
ายการขายสินค้า
ช้ 

บญัชี 

ารเปล่ียนแปลงในม
ประเทศลว่งหน้า 

ได้รอการตัดบญั

วาคม 2558 บริ
นบาท (2557: 
ริหารของบริษัท
วัคราวและขาด

สิน้สดุระยะเวลา

9 

0 

1 

2 

3 

ษีเงินได้รอการ

การเงิน 
ระหวา่งกนั 

มลูคา่ยติุธรรมของ

ญชี - สุทธิ 

รษัทย่อยมีรายก
 จํานวน 864 ล้
ทย่อยพิจารณา
ดทนุทางภาษีท่ี

าการให้ประโยช

 

รตดับญัชีและห

งบ

2558 
 

ง

การผลแตกต่าง
ล้านบาท) ท่ีบริษ
าแล้วเห็นว่าบริ
ยงัไมไ่ด้ใช้ข้าง

ชน์ของรายการ

บริษัท เนช่ันแ

หนีส้ินภาษีเงินไ

บการเงินรวม 

255
 

6 
21 

- 
22 
85 

134 

 
(6) 

(23) 

(29) 

105 

งชัว่คราวท่ีใช้หั
ษัทย่อยไม่ได้บนั
รษัทย่อยอาจไม
ต้นมาใช้ประโย

รขาดทนุทางภา

2558 

77 

103 

94 

116 

490 

880 

แนล เพาเวอร์ ซั

ได้รอการตดับญั

57 2
 

5 
20 
54 
22 

- 

101 

 
(7) 

- 

(7) 

94 

หกัภาษีและขาด
นัทกึสินทรัพย์ภ
ม่มีกําไรทางภา
ยชน์ได้ 

าษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้

งบการเงินรวม 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ญชี ประกอบด้

 (ห
งบการเงินเฉพาะ

2558 
 

5 
9 
- 
- 
- 

14 

 
(6) 

(23) 

(29) 

(15) 

ดทนุทางภาษีที
ภาษีเงินได้รอก
าษีในอนาคตเพี

แสดงได้ดงันี ้

(หน่วย:ล้านบาท

 

2557 

77 

103 

94 

116 

- 

390 

 

206 

 
จาํปี 2558 
(มหาชน) 

้ วยรายการ

หน่วย:ล้านบาท) 
ะกิจการ 

2557 
 

5 
7 
- 
- 
- 

12 

 
(7) 

- 

(7) 

5 

ท่ียงัไม่ได้ใช้
ารตดับญัชี 
พียงพอท่ีจะ

ท) 



 

 

32. ก

 บ ิ
ใน

 

บริษัท เนช่ันแ
  การผลิตไฟฟ้า
บริษัท นํา้ใส 3
การผลิตนํา้ประ
  การผลิตนํา้ปร
บริษัท ดี.เอ. รี
โครงการวิจยัแล
บริษัท อินเตอ
การขนถ่ายสินค้
บริษัท เอ็นพเีอ
การขนสง่ทางเรื
บริษัท เนช่ันแ
การผลิตไอนํา้จา
  การผลิตไฟฟ้า
บริษัท เอ็นพเีอ
การขนสง่ทางเรื
บริษัท อี 85 จาํ
การผลิตแอลกอ
  การผลิตไฟฟ้า
  การผลิตไฟฟ้า
บริษัท โซนิส ส
  การผลิตแป้งแ
  การผลิตก๊าซชี
บริษัท แอช ลีช
การผลิตโซเดียม
บริษัท ฟิวเจอร์
  (เดมิช่ือ “บริษ
การผลิตไฟฟ้าแ
บริษัท เนช่ันแ
  การผลิตไฟฟ้า

 

 

 

การส่งเสริมกา

บริษัทฯและบริษั
นบตัรสง่เสริมก

นล เพาเวอร์ ซัพ
จากไอนํา้ 

304 จาํกัด 
ปา 
ระปา 
รเซร์ิช เซน็เตอร์ จํ
ละพฒันา 
ร์ สตีวีโดร่ิง 5 จาํ
ค้าสําหรับเรือเดินทะ
อส โอเช่ียน สตาร์
รอประเภทขนสง่มว
นล เพาเวอร์ แพ
ากเชือ้เพลิงชีวมวล
จากไอนํา้เชือ้เพลิง
อส ออรานา จาํกั
รอประเภทขนสง่มว
ากัด 
อฮอล์และเชือ้เพลิงจ
จากก๊าซชีวภาพ 
จากก๊าซชีวภาพ 
สตาร์ช เทคโนโลยี
แปรรูป 
วภาพ 
ชชิ่ง จาํกัด 
มซลัเฟตจากขีเ้ถ้า 

ร์ กรีนเนอร์จี จาํก
ษัท เอ็นพเีอส พพีี
และไอนํา้ 
นล เพาเวอร์ แพ
และไอนํา้ 

รลงทุน 

ษัทยอ่ยได้รับสทิ
ารลงทนุสทิธิปร

พลาย จาํกัด (มห

จาํกัด 

กัด 
ะเล 
ร์ จาํกัด 
ลชนและสินค้าขนา
ลนท์ 5 เอ จาํกัด 
ล 
งชีวมวล 
ัด 
ลชนและสินค้าขนา

จากผลผลิตการเกษ

ย ีจาํกัด 

กัด 
พ ี9 จาํกัด”) 

ลนท์ 12 จาํกัด 

ทธิพิเศษทางภา
ระโยชน์ท่ีสําคญั

หาชน) 

าดใหญ่ 
 

าดใหญ่  

ษตร 

 

าษีจากคณะกร
ญบางประการส

เลขท่ีบตัรส่งเส ิ
การลงทนุ 

 
1752(2)/255

 
2193(2)/254

58-2006-000-
 

1794(4)/255
 

1485(2)/255
 

1375(2)/255
 

2365(9)/อ./25
2641(1)/255

 
2248(2)/255

 
1043(9)/255
2091(1)/255
2092(2)/255

 
1462(2)/255
1153(1)/255

 
2682(2)/255

 

1987(9)/อ./25
 

58-2145-0-00-

บริษัท เนช่ันแ

รรมการสง่เสริม
สามารถสรุปได้

สริม

การยกเว้
นิติบคุคลส
สทุธิเป็น

จา

57 31 กรก

48 30 มิถนุ
1-0 ยงัไมเ่ร่ิ

50 22 กมุภ

52 30 เมษ

53 13 เมษ

553 25 กรก
56 30 มิถนุ

55 18 กนั

51 6 ธนัว
57 ยงัไมเ่ร่ิ
57 ยงัไมเ่ร่ิ

50 1 สิงห
56 1 เมษ

55 30 มิถนุ

556 ยงัไมเ่ร่ิ

-1-0 ยงัไมเ่ร่ิ

แนล เพาเวอร์ ซั

มการลงทนุภาย
้ดงัตอ่ไปนี ้

ว้นภาษีเงินได้  
สําหรับ     กําไร
นเวลา 8 ปี นบั
ากวนัท่ี 

 
กฎาคม 2557 

 
นายน 2550 
มดําเนินงาน 

 
ภาพนัธ์ 2553 

 
ษายน 2553 

 
ษายน 2553 

 
กฎาคม 2555 
นายน 2558 

 
ยายน 2555 

 
วาคม 2555 
มดําเนินงาน 
มดําเนินงาน 

 
หาคม 2554 
ษายน 2556 

 
นายน 2558 

 

มดําเนินงาน 
 

มดําเนินงาน 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ยใต้เง่ือนไขและ

การลดหย่อน
นิติบคุคลร้อ

ของอตัราปกติ
นบัจาก

 
31 กรกฎา

 
30 มิถนุา
ยงัไมเ่ร่ิมดํ

 
ไมไ่ด้รับสิทธิ

 
ไมไ่ด้รับสิทธิ

 
ไมไ่ด้รับสิทธิ

 
25 กรกฎา

ไมไ่ด้รับสิทธิ
 

ไมไ่ด้รับสิทธิ
 

6 ธนัวาค
ยงัไมเ่ร่ิมดํ
ยงัไมเ่ร่ิมดํ

 
ไมไ่ด้รับสิทธิ

1 เมษาย
 

ไมไ่ด้รับสิทธิ
 

ยงัไมเ่ร่ิมดํ
 

ยงัไมเ่ร่ิมดํ
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ะข้อกําหนด

นภาษีเงินได้ 
อยละห้าสิบ 
เป็นเวลา 5 ปี 
กวนัท่ี 

 
าคม 2565  
 
ยน 2558 
ดําเนินงาน 
 
ธประโยชน์นี ้
 
ธประโยชน์นี ้
 
ธประโยชน์นี ้
 
คม 2563 
ธประโยชน์นี ้
 
ธประโยชน์นี ้
 
คม 2563 
าเนินงาน 
าเนินงาน 
 
ธิประโยชน์นี ้
ยน 2564 
 
ธิประโยชน์นี ้
 

าเนินงาน 
 
าเนินงาน 



 

 

รา
สิน้

กิจการท่ีไ
กิจการท่ีไ

รวม 

 รา

33. กาํ

 กํา
อ่ืน

 

 

 

 

กําไรสว่
จํานวนห
กําไรตอ่

 

34. เงิ

เงินปันผ

รวมเงินปั

 

เงินปันผ

ครัง้ท่ี 1 

ครัง้ท่ี 2 

รวมเงินปั

ายได้ของบริษัท
นสดุวนัท่ี 31 ธนั

ได้รับการสง่เสริม
ไม่ได้รับการสง่เส ิ

ายได้ทัง้หมดขอ

าไรต่อหุ้น 

าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้
น) ด้วยจํานวนถั

นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้
หุ้นสามญัถวัเฉลี่ย
อหุ้น (บาทตอ่หุ้น) 

นปันผล 

เงินปันผ
ลระหวา่งกาลสําห

ปันผลสําหรับปี 25

ลระหวา่งกาลสําห

ปันผลสําหรับปี 25

ทฯ จําแนกตาม
นวาคม 2558 แ

 
ริม 

องบริษัทฯเกิดจา

นฐานคํานวณโ
ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้ห

นของบริษัทใหญ่ 
ยถ่วงนํา้หนกั (ล้าน

ผล 
หรับปี 2557 

557 

หรับปี 2558 

558 

มกิจการท่ีได้รับ
และ 2557 สาม

 
 

ากรายได้จากก

ดยการหารกําไ
หนกัของหุ้นสามั

  
นหุ้น) 

ท่ีประชมุค
วนัท่ี 19

 

 

 

ท่ีประชมุค
วนัท่ี 17

ท่ีประชมุค
วนัท่ี 16

 

 

บการส่งเสริมก
มารถสรุปได้ดงัต

การขายภายในป

ไรสําหรับปีท่ีเป็
มญัท่ีออกอยูใ่นร

งบกา

2558 

 
454 
935 
0.49 

อนมุติัโดย 
คณะกรรมการบริษ
9 กมุภาพนัธ์ 255

คณะกรรมการบริษ
7 มิถนุายน 2558 
คณะกรรมการบริษ
6 ธนัวาคม 2558 

บริษัท เนช่ันแ

การลงทุนและไ
ตอ่ไปนี ้

ประเทศเทา่นัน้

นของผู้ ถือหุ้นข
ระหวา่งปี 

ารเงินรวม 

2557 

(ปรับปรุงใหม

1,67
93
1.7

ษัทฯ เม่ือ
7 

ษัทฯ เม่ือ
 
ษัทฯ เม่ือ

แนล เพาเวอร์ ซั

ไม่ได้รับการส่ง

2558 
15

6,80

6,95

น 

ของบริษัทฯ (ไม

งบ

255

ม่) 

 
71 1
35 
79 

เงินปันผลจ่าย 

1,076

1,076

1,216

168

1,384

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

เสริมการลงทุน

(หน่วย: 
255

51 
06 

57 

ม่รวมกําไรขาดทุ

(หน่วย
บการเงินเฉพาะกิจ

58 2

(ปรับ

1,517 
935 
1.62 

 (หน่วย: ล
เงินปันผลจ่

6 

6 

 

 

6 

8 

4 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

นสําหรับปี

 ล้านบาท) 
57 

98 
7,334 

7,432 

ทนุเบ็ดเสร็จ

ย:ล้านบาท) 
การ 

2557 

บปรุงใหม่) 

1,841 
935 
1.97 

ล้านบาท) 
ายตอ่หุ้น 

1.15 

1.15 

 

 

1.30 

0.18 

1.48 



 

 

35. ข้อ

ข้อ

ดํา
ปร

เพ่ื

ผลิ

(1
(2

(3
(4
(5

(6

บริ

ผู้ มี

ตดั
สว่
หรื

กา
รา

บริ

อมูลทางการเงิ

อมลูส่วนงานดํา

าเนินงานได้รับ
ระเมินผลการดํ

พ่ือวตัถปุระสงค

ลติภณัฑ์และบริ

)  สว่นงานผลิ
) สว่นงานผลิ

) สว่นงานผลิ
)  สว่นงานผลิ
)  สว่นงานขน

) สว่นงานวจิั

ริษัทฯและบริษัท

มีอํานาจตัดสิน

ดสินใจเก่ียวกบั
วนงานโดยพิจา
รือขาดทนุจากก

ารบันทึกบัญชี
ายการธุรกิจกบับ

ริษัทฯและบริษั

งนิจาํแนกตาม

าเนินงานท่ีนําเ

บและสอบทาน
าเนินงานของส

ค์ในการบริหาร

ริการบริษัทฯแล

ลติและจําหน่าย
ลติและจําหน่าย

ลติและจําหน่าย
ลติและจําหน่าย
นสง่ 

จยัและพฒันา 

ัทยอ่ยไมมี่การร

นใจสงูสดุสอบท

บการจัดสรรทรั
ารณาจากกําไรห
การดําเนินงานใ

สําหรับรายกา
บคุคลภายนอก

ษัทยอ่ยใช้เกณฑ์

มส่วนงาน 

เสนอนีส้อดคล้อ

นอย่างสม่ําเสม
สว่นงาน  

รงาน บริษัทฯแ

ละบริษัทยอ่ยมีส

ยกระแสไฟฟ้า ไ
ยเอทานอล  

ยผลติภณัฑ์จาก
ยนํา้มนัรําข้าว  

รวมสว่นงานดํา

ทานผลการดํา

รัพยากรและกา
หรือขาดทนุจา
ในงบการเงิน 

ารระหว่างส่วน
ก 

ฑ์ในการกําหนด

 

องกบัรายงานภ

อเพ่ือใช้ในการ

และบริษัทย่อยจ

สว่นงานท่ีรายง

ไอนํา้และนํา้  

กมนัสําปะหลงั 

าเนินงานเป็นสว่

าเนินงานของแ

ารประเมินผลก
กการดําเนินงา

นงานท่ีรายงาน

ดราคาระหว่างก

บริษัท เนช่ันแ

ภายในของบริษ

รตดัสินใจในก

จดัโครงสร้างอ

งานทัง้สิน้หกสว่

วนงานท่ีรายงา

แต่ละหน่วยธุรกิ

การปฏิบติังาน 
านซึง่วดัมลูค่าโ

นเป็นไปในลัก

กนัตามท่ีกลา่ว

แนล เพาเวอร์ ซั

ษัทฯท่ีผู้ มีอํานา

ารจัดสรรทรัพ

องค์กรเป็นหน่ว

วนงานดงันี ้ 

านข้างต้น 

กิจแยกจากกนั

 บริษัทฯประเมิ
โดยใช้เกณฑ์เดี

ษณะเดียวกับ

ไว้ในหมายเหต

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

าจตดัสินใจสงูสุ

ยากรให้กับส่ว

วยธุรกิจตามปร

นเพ่ือวัตถุประส

มินผลการปฏิบั
ดียวกบัท่ีใช้ในก

บการบันทึกบัญ

ตปุระกอบงบกา
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

สดุด้านการ

นงานและ

ระเภทของ

สงค์ในการ

บติังานของ
การวดักําไร

ญชีสําหรับ

ารเงินข้อ 7



 

 

 

 

รายได

รายได้
รายได้

รวมรา

ข้อมูล
กําไร(ข

รายได้

ราย

ต้นท
คา่ใ

กําไรส

กําไรส

ข้อมลูรายได้แล

ด้ 

ด้จากภายนอก 
ด้ระหวา่งสว่นงาน 

ายได้ 

ลเกี่ยวกับกาํไร (ขาดทนุ
ขาดทนุ) ของสว่นงาน 

ด้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปัน
คา่เสื่อมราคาและคา่

ยได้อื่น 
กําไรจากอตัราแลกเป
สว่นแบง่ขาดทนุจาก

ทนุทางการเงิน 
ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เ

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นขอ

 

 

ละกําไรของสว่นงานข

น) 

นสว่น: 
าตดัจําหน่าย 

ปลี่ยน 
กเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

เสียที่ไม่มีอํานาจควบคมุ

งบริษัทฯ 

 

ของบริษัทฯและบริษัท

สว่นงานผลิต
และจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า 
ไอนํา้และนํา้ 

 
9,976 

289 

10,265 

 
2,637 

 
 
 
 
 
 
 

ของบริษัทย่อย 

 

ทยอ่ยสําหรับปีสิน้สดุ

สว่นงานผลิต
และจําหน่าย     
เอทานอล 

สว่
แล
ผลิต
มนั

 
1,382 

3 

1,385 

 
70 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25

วนงานผลิต
ละจําหน่าย
ตภณัฑ์จาก
นสําปะหลงั 

สว่นงาน
และจําห
นํา้มนัรํ

 
633 

8 

641 

 
67 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

558 และ 2557 มีดงัต

2558 

นผลิต
หน่าย
ราข้าว สว่นงานขนส

 
62 40

- 11

62 51

 
(7) 2

  
  
  
  
  
  
  
  

  

บริษัท เน

ตอ่ไปนี ้

สง่ 
สว่นงานวิจยั
และพฒันา 

  
08 109 
11 220 

19 329 

  
24 135 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

รวม 

การ

ร

 
12,570 

631 

13,201 

 
2,926 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้า

รตดัรายการ
บญัชี           

ะหวา่งกนั งบการเงิ

 
- 

(631) 

(631) 

 
(19) 

 
 (
 
 
 
 
 
 

 

10 

 
8 
) 

านบาท) 

งินรวม 

 
12,570 

- 

12,570 

 

2,907 
 

(1,529) 
102 
135 
(38) 

(961) 
(110) 

(52) 

454 



 

 

 

 

รายได

รายได้
รายได้

รวมรา

ข้อมูล
กําไร(ข

รายได้

ราย

ต้นท
คา่ใ

กําไรส
รวม

กําไรส

กําไรส

ด้ 

ด้จากภายนอก 
ด้ระหวา่งสว่นงาน 

ายได้ 

ลเกี่ยวกับกาํไร (ขาดทนุ
ขาดทนุ) ของสว่นงาน 

ด้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปัน
คา่เสื่อมราคาและคา่

ยได้อื่น 
กําไรจากอตัราแลกเป
สว่นแบง่ขาดทนุจาก

ทนุทางการเงิน 
ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นขอ
มธรุกิจภายใต้การควบคมุ
สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เ

ของบริษัทย่อย 
สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นขอ

น) 

นสว่น: 
าตดัจําหน่าย 

ปลี่ยน 
กเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

งบริษัทย่อยก่อน        กา
มเดียวกนั 
เสียที่ไม่มีอํานาจควบคมุ

งบริษัทฯ 

 

สว่นงานผลิต
และจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า 
ไอนํา้และนํา้ 

 
12,314 

228 

12,542 

 
3,638 

 
 
 
 
 
 
 

าร  

 

 

สว่นงานผลิต
และจําหน่าย     
เอทานอล 

สว่
แล
ผลิต
มนั

 
1,335 

- 

1,335 

 
(30) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนงานผลิต
ละจําหน่าย
ตภณัฑ์จาก
นสําปะหลงั 

สว่นงาน
และจําห
นํา้มนัรํ

 
611 3

29 

640 3

 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2557 

นผลิต
หน่าย
ราข้าว สว่นงานขนส

 
349 510 

- 446 

349 956 

  
4 51

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

บริษัท เน

สง่ 
สว่นงานวิจยั
และพฒันา 

  
258 
188 

446 

 
19 185 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

รวม 

การ

ร

 
15,377 

891 

16,268 

 
4,372 
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รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้า

รตดัรายการ
บญัชี           

ะหวา่งกนั งบการเงิ

 
- 15,

(914) 

(914) 15,

 
(39) 

 
 (
 
 
 
 
 
 

 

 

11 

 
8 
) 

านบาท) 

งินรวม 

 
377 

- 

377 

 

4,333 
 

(1,455) 
94 
11 

(100) 
(963) 
(155) 

(14) 

(80) 

1,671 



 

 

ข้อ

บริ
ถือ

ข้อ

ใน
บา
(2

36. ภา

36.1 สัญ

 บริ
รา

บริษัท เนชัน่แ

บริษัท เนชัน่แ

บริษัท เนชัน่แ

บริษัท เนชัน่แ

บริษัท เนชัน่แ

บริษัท เนชัน่แ

* 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อมูลเก่ียวกับเ

ริษัทฯและบริษั
อเป็นการรายงา

อมูลเก่ียวกับลู

นปี 2558 บริษัท
าท และจํานวน
557: จํานวน 5

าระผูกพันและ

ญญาขายไฟฟ้

ริษัทฯและบริษั
าคาท่ีกําหนดไว้

บริษัท 

แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย

แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย

แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5

แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 1

แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3

แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2

บริษัทย่อยดงักล่าว

ข้อตกลงเปลีย่นคู่สญั

บริษัทย่อยดงักล่าว

คอนซัลแทนท์ จํากั
กมุภาพนัธ์ 2556 

เขตภูมศิาสตร์

ษัทย่อยดําเนินธุ
านตามเขตภมิูศ

ลูกค้ารายใหญ

ทฯและบริษัทย่
น 1,818 ล้านบ
5,330 ล้านบาท

ะหนีส้นิที่อาจเ

ฟ้า 

ษัทย่อยได้ทําสญั
้ในสญัญา ซึง่มี

ย จํากดั (มหาชน) 

ย จํากดั (มหาชน) 

5 จํากดั* 

11 จํากดั* 

3 จํากดั** 

2 จํากดั** 

ได้รับการโอนสิทธิแ

ญญาการซ้ือขายไฟฟ้

ได้รับการโอนสิทธิแ

ดั (เดิมชื่อ “บริษัท 

ร์ 

รกิจในเขตภมิูศ
ศาสตร์แล้ว  

ญ่ 

อยมีรายได้จาก
บาท ตามลําดั
ท และจํานวน 2

เกดิขึน้ 

ญญาขายไฟฟ้
มีรายละเอียดดงั

วันที่ทาํสัญญา 

6 มกราคม 2541 

6 มกราคม 2541 

22 กนัยายน 2546

22 กนัยายน 2546

16 เมษายน 2542

16 เมษายน 2542

และหน้าที่ต่าง ๆ ตา

ฟาเมือ่เดือนเมษายนแ

ละหน้าที่ต่าง ๆ ตาม

ไทย เพาเวอร์ ซัพพ

 

ศาสตร์เดียวคือ

กลกูค้ารายใหญ
ับ ซึ่งมาจากส่

2,052 ล้านบาท

ากับการไฟฟ้า
งัตอ่ไปนี ้

อายุสัญญา (ปี) 

 25 

 25 

6 25 

6 25 

2 25 

2 21 

มสญัญาซ้ือขายไฟฟ

และธนัวาคม 2552 

มสญัญาซ้ือขายไฟฟ้

ลาย จํากัด”) ทําก

บริษัท เนช่ั

อประเทศไทย ด

ญ่จํานวนสองร
วนงานผลิตแล
ตามลําดบั) 

าฝ่ายผลิตแห่งป

วันเร่ิมดาํเนินการ

เชิงพาณิชย์ 

12 มีนาคม 2542 

12 กรกฎาคม 2542

5 พฤศจิกายน 2546

2 ธนัวาคม 2546 

21 เมษายน 2542 

7 พฤษภาคม 2542

ฟ้าที่บริษัท ดับ๊เบ้ิล 

ฟ้าที่บริษัท บีพีเค เพ

กับ กฟผ. ตามบนัทึ

ช่ันแนล เพาเวอร์

ดงันัน้ รายได้ท่ี

ายเป็นจํานวน
ละจําหน่ายกร

ประเทศไทย (“

ร

วันสิน้สุดสัญญ

11 มีนาคม 25

2 11 กรกฎาคม 2

6 4 พฤศจิกายน 2

1 ธนัวาคม 25

 20 เมษายน 25

2 6 พฤษภาคม 2

 เอ (1991) จํากดั (ม

พาเวอร์ ซัพพลาย จํ

ึกข้อตกลงเปลี่ยนคู่ส

รายงานประ
ร์ ซัพพลาย จาํกัด

แสดงอยู่ใน งบ

เงินประมาณ 3
ระแสไฟฟ้า ไอ

“กฟผ.”) ตามจํ

ญา 

กาํลังไฟฟ้

(เมก

567 9

2567 9

2571 5

571 2

567 4

563 

มหาชน) ทํากบั กฟ

ากดั และบริษัท บีโป

สญัญาการซ้ือขายไ
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ะจาํปี 2558 
ัด (มหาชน) 

บการเงินจึง

3,353 ล้าน
นํา้และนํา้

านวนและ

ฟาตามสัญญา  

กะวัตต์) 

90 

90 

50 

25 

41 

8 

ฟผ. ตามบนัทึก

ปรเฟสชัน่นอล 

ฟฟ้าเมื่อเดือน



 

 

36.2 สัญ

 บริ
ใน

บริษัท เนชัน่

บริษัท เนชัน่

 สญั
ต่อ
สิน้

36.3 สัญ

 บริ
ปร
คา่

บริษัท เอ็
บริษัท เอ็
Ocean S
Alizay 2

 สญั
ลา

36.4 สัญ

 บริ
ชีว
สง่
บา
แล้

 

 

 

 

 

 

ญญาซือ้ไฟฟ้า

ริษัทฯและบริษัท
นสญัญา ซึง่มีรา

บริษ

นัแนล เพาเวอร์ ซพั

นัแนล เพาเวอร์ แพ

ญญาข้างต้นมีอ
อไปอีกครัง้ละ 
นสดุลงด้วย 

ญญาที่เก่ียวข้

ริษัทย่อยได้ทํา
ระเทศและบริ
าธรรมเนียมการ

บริ

อน็พีเอส โอเช่ียน 
อน็พีเอส ออรานา 
Star Holding Co
 Shipping S.A. 

ญญาดงักล่าวจ
ายลกัษณ์อกัษร

ญญารับเงนิสน

ริษัทอี 85 จําก
วภาพจากโรงงา
งเสริมการอนรัุก
าท ซึ่งจะแบ่งจ่
ล้วจํานวน 13 ล้

าสาํรอง 

ัทยอ่ยได้ทําสญั
ายละเอียดดงัต่

ษัท 

พพลาย จํากดั (มหา

พลนท์ 11 จํากดั 

อาย ุ1 ปี เม่ือค
1 ปี ทัง้นี ้ในกร

้องกับการขน

าสัญญาบริหา
รษัทต่างประเท
รบริหารจดัการ

ริษัท 

สตาร์ จํากดั 
 จํากดั 

ompany Limited 

จะสิน้สดุสญัญ
ร 

นับสนุนจากก

กดัซึ่งเป็นบริษัท
านผลิตแป้งมนั
กษ์พลงังานกบั
ายตามงวดแล
ล้านบาท 

ญญาซือ้ไฟฟ้าสํ
ตอ่ไปนี ้

าชน) 1 ต

รบกําหนด 1 ปี
รณีท่ีสญัญาซือ้

ส่ง 

ารจัดการตามม
ทศ 2 แห่ง เพ่ื
รตามท่ีกําหนดไ

  

ญาภายในสองเดื

กองทุนเพ่ือส่ง

ทย่อยของบริษั
นสําปะหลงัจําน
บสํานกังานนโย
ะเง่ือนไขท่ีระบุ

 

ารองกบั กฟผ.

วันที่ทาํส

ตลุาคม 2546 และ 

19 กมุภาพั

ปีแล้ว หากไม่มี
อขายไฟฟ้าสิน้ส

มาตรฐาน (St
พ่ือช่วยในการบ
ไว้ในสญัญา ซึง่

วันที่ท

10 เมษ
3 ธนัว

27 ธนั
25 กมุภ

ดือนหลงัจากได้

เสริมการอนุรั

ษัทฯ มีภาระผกูพ
นวน 3 โครงกา
บายและแผนพ
บุในสญัญาณ วั

บริษัท เนช่ั

 เพ่ือซือ้ไฟฟ้าสํ

สัญญา 

19 กมุภาพนัธ์ 254

พนัธ์ 2547 

ฝ่ายใดบอกเลกิ
สดุลงก่อนวนัที

andardShipM
บริหารจัดการ
งมีรายละเอียด

ทาํสัญญา 

ษายน 2555 
วาคม 2555 
นวาคม 2557 
ภาพนัธ์ 2558 

ด้รับการร้องขอ

รักษ์พลังงาน 

พนัเก่ียวกบักา
าร จากการทําส
พลงังานในวงเงิ
วนัท่ี 31 ธันวาค

ช่ันแนล เพาเวอร์

สํารองตามปริม

จาํนวนฉ

47 2 

1 

กสญัญาให้ถือ
ท่ีข้างต้นก็ให้สญั

ManagementA
รกระบวนการ
ดงัตอ่ไปนี ้

อจากคู่สญัญาฝ

รจดัทําโครงกา
สญัญารับเงินส
งินสนบัสนนุรว
คม 2558 บริษัท

รายงานประ
ร์ ซัพพลาย จาํกัด

าณและราคาที

ฉบับ อายุสั

ว่าสญัญานีมี้ผ
ญญาซือ้ขายไฟ

Agreement) กับ
รท่ีสําคัญต่าง 

จาํนวนฉบบั

1 
1 
1 
1 

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ารก่อสร้างระบบ
สนบัสนนุจากก
มจํานวนไม่เกิน
ทย่อยได้รับเงิน
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ะจาํปี 2558 
ัด (มหาชน) 

ท่ีกําหนดไว้

สัญญา (ปี) 

1 

1 

ผลบงัคบัใช้
ฟฟ้าสํารอง

บบริษัทใน
 ๆ โดยคิด

บ 

ดอย่างเป็น

บผลิตก๊าซ
กองทนุเพ่ือ
น 30 ล้าน
นสนบัสนุน



 

 

36.5 ภา

 ณ 

 

สกลุเงิน 

 
บาท 
เหรียญสหรัฐอเ
หยวน 
ยโูร 

รวมเทียบเท่า (ลา้

36.6 ภา

 บริ
ขอ
ดงั

 

 
จ่ายชํ
ภา
1 
มา

 

 

 

 

 

 

าระผูกพันราย

 วนัท่ี 31 ธนัวา

 

กา
โ
ก

255

มริกา 

า้นบาท) 1

าระผูกพันเก่ีย

ริษัทฯและบริษั
องสัญญามีระ
งตอ่ไปนี ้

ชําระภายใน 
ายใน 1 ปี 
- 5 ปี 
ากกวา่ 5 ปี 

ยจ่ายฝ่ายทุน 

าคม 2558 และ

รก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
โรงกรองนํา้และ 
การซือ้เคร่ืองจกัร 

8 2557

716 
13 
17 

1 

1,308 1

ยวกับสัญญาเช

ษัทย่อยได้เข้าทํา
ยะเวลาตัง้แต่ 

 

ะ 2557 บริษัทฯ

งบ

การซื ้

7 2558 

558 
25 
16 

2 

,546 

ช่าดาํเนินงาน

าสญัญาเช่าดํา
 1 - 21 ปี โดย

2

 

ฯและบริษัทยอ่ย

บการเงินรวม 

อ้เคร่ืองจกัรผลิต 
เอทานอล 

2557 

1 2
- 
7 
- 

41 9

น 

าเนินงานท่ีเก่ียว
ยมีจํานวนเงินที

งบการเงินร

2558 

 
20 
18 
53 

91 

บริษัท เนช่ั

ยมีภาระผกูพนัร

กา

2558 

20 7
- 

14 
- 

93 7

วข้องกบัการเช่
ท่ีต้องจ่ายในอ

รวม 

2557 

 
15 
10 

9 

34 

ช่ันแนล เพาเวอร์

รายจ่ายฝ่ายทนุ

รซือ้ท่ีดิน 

2557 

1 75
- -
- -
- -

71 75

ช่าท่ีดิน พืน้ท่ีใน
อนาคตตามสัญ

งบการเงิ

2558 

1
4

5

รายงานประ
ร์ ซัพพลาย จาํกัด

นสรุปได้ดงันี ้

งบการเงินเ

การซือ้เ

2558 

5 31 
- - 
- - 
- 1 

5 63 

นอาคาร และรถ
ญญาเช่าดังกล

(หน่วย: ล้าน
งินเฉพาะกิจการ 

2557

 
4 

10 
44 

58 
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ะจาํปี 2558 
ัด (มหาชน) 

(หน่วย: ล้าน) 
เฉพาะกิจการ 

คร่ืองจกัร 

2557 

16 
- 
- 

 0.4 

 33 

ถยนต์ อายุ
ล่าวสรุปได้

นบาท) 

7 

 
- 
- 
- 

- 



 

 

36.8 กา

 ณ
แล
ดงั

 

 
การไฟฟ้า
คํา้ประกั
คํา้ประกั
คํา้ประกั

การไฟฟ้า
คํา้ประกั

กองทุนเพ่ื
คํา้ประกั
สนบัส

อ่ืน ๆ 

นอ
บริ

ณ
ไฟ
16

 

 

 

 

 

 

ารคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวา
ละบริษัทย่อยซึง่
งนี ้ 

ฝ่ายผลติแห่ง
กนัตามสญัญาข
กนัการปฏิบติัตา
กนัการประมลูก
ส่วนภูมภิาค 
กนัการใช้ไฟฟ้า 
พ่ือส่งเสริมการ
กนัการปฏิบติัตา
สนนุโครงการ 

อกจากนี ้ณ วนั
ริษัทยอ่ยจํานวน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวา
ฟฟ้าฝ่ายผลิตแห
69 ล้านบาท (25

าคม 2558 และ
งเก่ียวเน่ืองกบัภ

ประเทศไทย 
ขายไฟฟ้า 
ามสญัญาไฟฟ้
การจดัสร้างโรงไ

 
รอนุรักษ์พลังง
ามสญัญาขอรับ

นท่ี 31 ธันวาคม
น 7 ล้านหยวน 

าคม 2558 บริษั
ห่งประเทศตาม
557: จํานวน 16

ะ 2557 มีหนงัสื
ภาระผกูพนัทา

 

าสํารอง 
ไฟฟ้าอิสระ 

งาน 
บเงิน

ม 2557 บริษัทย
เพ่ือเป็นหลกัปร

ษัทยอ่ยสามแหง่
มสญัญาขายไฟ
69 ล้านบาท)  

 

สือคํา้ประกนัท่ี
งปฏิบติัตามปก

งบกา

2558 

 
628 
285 
270 

 
63 

 

6 
5 

ย่อยแห่งหนึ่งมีห
ระกนัในการซือ้แ

งใช้วงเงินออกห
ฟฟ้าและคํา้ประ

บริษัท เนช่ั

ออกโดยสถาบั
กติธุรกิจของบริ

ารเงินรวม 

2557 

62
28
27

6

1

หนงัสือคํา้ประก
และติดตัง้เคร่ือง

นงัสือคํา้ประกนั
ะกนัการใช้ไฟฟ้

ช่ันแนล เพาเวอร์

นัการเงินในปร
ริษัทฯและบริษัท

งบ

 25

 
28 4
85 2
70 2

 
62 

 

5 
5 

กนัท่ีออกโดยส
งจกัรในการผลิ

นร่วมกนักบับริษ
ากบัการไฟฟ้า

รายงานประ
ร์ ซัพพลาย จาํกัด

ระเทศในนามข
ัทย่อย  โดยมีรา

(หน่วย
บการเงินเฉพาะ

558 

 
456 
282 
270 

 
- 
 

- 
4 

ถาบนัการเงินใ
ตเอทานอล 

ษัทฯเพ่ือคํา้ประ
ส่วนภูมิภาคใน
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ะจาํปี 2558 
ัด (มหาชน) 

องบริษัทฯ
ายละเอียด

: ล้านบาท) 
กิจการ 

2557 

 
456 
282 
270 

 
- 
 

- 
4 

ในนามของ

ะกนักบัการ
นวงเงินรวม 



 

 

37. ลํ

 ณ

มู

 

 

สนิทรัพ
   เงินลง
   สญัญ

สนิทรัพ
   อสงัห

หนีส้นิที
   หุ้นกู้ร

 

 

 

สนิทรัพ
   สญัญ

สนิทรัพ
   อสงัห

หนีส้นิที
   หุ้นกู้ร

 

ลาํดับชัน้ของมู

ณ วนัท่ี 31 ธนัว

มลูคา่ยติุธรรมแ

พย์ที่วัดมูลค่าด
งทนุในหน่วยลง
ญาซือ้ขายเงินตร

พย์ที่เปิดเผยมู
าริมทรัพย์เพ่ือก

ที่เปิดเผยมูลค่
ระยะยาวสกลุเงิ

พย์ที่วัดมูลค่าด
ญาซือ้ขายเงินตร

พย์ที่เปิดเผยมู
าริมทรัพย์เพ่ือก

ที่เปิดเผยมูลค่
ระยะยาวสกลุเงิ

มูลค่ายุตธิรรม

าคม 2558 บริษ

ยกแสดงตามลํ

ด้วยมูลค่ายุตธิ
งทนุกองทนุเปิด
ราตา่งประเทศล

มูลค่ายุตธิรรม 
การลงทนุ 

ค่ายุตธิรรม 
งินบาท 

ด้วยมูลค่ายุตธิ
ราตา่งประเทศล

มูลค่ายุตธิรรม 
การลงทนุ 

ค่ายุตธิรรม 
งินบาท 

ม 

ษัทฯและบริษัท

าดบัชัน้ของมลู

ธรรม 
ดตราสารหนี ้
ลว่งหน้า 

 

ธรรม 
ลว่งหน้า 

 

 

ทย่อยมีสินทรัพ

ลคา่ยติุธรรม ดงั

ระดบั 

 

ระดบั 

 

บริษัท เนช่ั

ย์และหนีส้ินท่ีว

งนี ้

 1 ระดั

 

- 
- 

 
- 

 
- 9

งบก

 1 ระดั

 

- 

 
- 

 
- 9

ช่ันแนล เพาเวอร์

วดัมลูค่าด้วยมู

งบการเงินรว

ดบั 2 

ร

 
230 
118 

 
- 

 
,150 

การเงินเฉพาะกิ

ดบั 2 

ร

 
116 

 
- 

 
,150 

รายงานประ
ร์ ซัพพลาย จาํกัด

ลค่ายติุธรรมห ื

(หน่วย: 
ม 

ระดบั 3 

 
- 
- 

 
357 

 
- 

(หน่วย: 
กิจการ 

ระดบั 3 

 
- 

 
357 

 
- 
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ะจาํปี 2558 
ัด (มหาชน) 

รือเปิดเผย

ล้านบาท) 

รวม 

230 
118 

 
357 

 
9,150 

ล้านบาท) 

รวม 

116 

 
357 

 
9,150 



 

 

38. เค

38.1 นโ

 เค ื
รา
ฝา
เก่ี
อ่ืน
ท่ีเ
ฯแ
ดงั

คว

 บริ
ระ
คว
กา
ซึง่
จะ
ชํา
ลกู

คว

บริ
ระ
ท่ีเ
ตา
ดอ
คว

สิน
ทา
วนั

คร่ืองมือทางกา

โยบายการบริ

ร่ืองมือทางการ
ายการและการ
ากธนาคารท่ีมีข้
ยวข้องกนั เงิน
น เงินเบิกเกินบั
เก่ียวข้องกนั เจ้า
และบริษัทย่อย
งนี ้

วามเส่ียงด้าน

ริษัทฯและบริษั
ะยะสัน้แก่กิจกา
วบคมุสินเช่ือท่ี
ารให้สินเช่ือ นอ
งส่วนใหญ่เกิดจ
ะได้รับความเสีย
าระหนีดี้ จํานว
กหนีก้ารค้าและ

วามเส่ียงจากอ

ริษัทฯและบริษั
ะยะสัน้แก่กิจกา
เก่ียวข้องกนั เจ้
าม เน่ืองจากสิน
อกเบีย้คงท่ีซึ่งใ
วามเส่ียงจากอั

นทรัพย์และหนี
างการเงินท่ีมีอั
นท่ีมีการกําหนด

ารเงนิ 

รหารความเส่ีย

รเงินท่ีสําคญัขอ
เปิดเผยข้อมลูส
ข้อจํากดัในการ
ให้กู้ ยืมระยะสัน้
ญัชี เงินกู้ ยืมระ
าหนีเ้ช่าซือ้ หนี ้ ิ
มีความเส่ียงท่ี

การให้สนิเช่ือ

ษัทย่อยมีความ
ารท่ีเก่ียวข้องกั
เหมาะสม ดงันั ้
อกจากนี ้แม้ว่า
จากการขายให้
ยหายท่ีเป็นสา
วนเงินสูงสุดท่ีบ
ะลกูหนีอ่ื้นและ

อัตราดอกเบ้ีย

ษัทย่อยมีความเ
ารท่ีเก่ียวข้องกนั
าหนีเ้ช่าซือ้ หนี ้
นทรัพย์และหนี
ใกล้เคียงกับอัต
ตัราดอกเบีย้ดงั

นีส้ินทางการเงิ
ตัราดอกเบีย้คง
ดอตัราดอกเบีย้

ยง 

องบริษัทฯและบ
สําหรับเคร่ืองมื
รเบิกใช้ เงินลงทุ
ัน้แก่กิจการท่ีเกี
ะยะสัน้จากสถา
ส้นิตามสญัญา
เก่ียวข้องกบัเค

อ 

เส่ียงด้านการใ
กนั ฝ่ายบริหาร
นัน้ บริษัทฯและ
าบริษัทฯและบริ
ห้กบัลกูค้ารายใ
ระสําคญัจากก
บริษัทฯและบริ
เงินให้กู้ ยืมระย

ย 

เส่ียงจากอตัรา
นั เงินเบิกเกินบ
นส้ินตามสญัญา
นีส้ินทางการเงิ
ตราตลาดในปั
งกลา่ว  

นท่ีสําคญัสาม
งท่ีสามารถแยก
ยใหมถ่งึก่อน) ไ

 

บริษัทยอ่ยตาม
มือทางการเงิน”
ทนุชัว่คราว ลกูห
ก่ียวข้องกนั เงิน
าบนัการเงิน เจ้
าเช่าการเงิน เงิน
คร่ืองมือทางกา

ให้สินเช่ือท่ีเก่ีย
รควบคมุความเ
ะบริษัทย่อยจึงไ
ริษัทย่อยมีควา
ใหญ่จํานวนน้อ
การเก็บหนีจ้าก
ริษัทย่อยอาจต้
ยะสัน้แก่กิจการ

ดอกเบีย้ท่ีสําคั
บญัชี เงินกู้ ยืมร
าเช่าการเงินเงิน
นส่วนใหญ่มีอั
ปัจจุบัน บริษัทฯ

มารถจัดตามปร
กตามวนัท่ีครบ
ได้ดงันี ้

บริษัท เนช่ั

มท่ีนิยามอยูใ่นม
 ประกอบด้วย
หนีก้ารค้าและล
นฝากธนาคารที
จ้าหนีก้ารค้าแล
นกู้ ยืมระยะยาว
ารเงินดงักล่าวแ

วเน่ืองกบัลกูห
เส่ียงนีโ้ดยการ
ไม่คาดว่าจะได้
ามเส่ียงด้านกา
อยราย อย่างไร
ลกูหนีเ้หลา่นัน้
ต้องสูญเสียจาก
รท่ีเก่ียวข้องกนัที

คญัอนัเก่ียวเน่ือ
ระยะสัน้จากสถ
นกู้ ยืมระยะยาว
ัตราดอกเบีย้ที
ฯและบริษัทย่อ

ระเภทอตัราดอ
กําหนดหรือวนั

ช่ันแนล เพาเวอร์

มาตรฐานการบั
เงินสดและราย
ลกูหนีอ่ื้น เงินปั
ท่ีติดภาระคํา้ปร
ละเจ้าหนีอ่ื้น เงิน
วและหุ้นกู้ ระยะ
และมีนโยบาย

หนีก้ารค้าและลู
รกําหนดให้มีนโ
้ รับความเสียห
รให้สินเช่ือท่ีเกี
ก็ตาม บริษัทฯ
น เน่ืองจากลกูห
กการให้สินเช่ือ
ท่ีแสดงอยูใ่นงบ

องกบัเงินฝากส
าบนัการเงิน เงิ
และหุ้นกู้ ระยะย
ท่ีปรับขึน้ลงตา
อยจึงมิได้ใช้ตร

อกเบีย้ และสํา
นท่ีมีการกําหนด

รายงานประ
ร์ ซัพพลาย จาํกัด

บญัชีฉบบัท่ี 107
ยการเทียบเท่าเ
ปันผลค้างรับจา
ระกนั เงินลงทนุ
นกู้ ยืมระยะสัน้จ
ะยาวสกลุเงินบ
ในการบริหารค

ลกูหนีอ่ื้นและ เ ิ
โยบายและวิธีก
ายท่ีเป็นสาระส
ก่ียวเน่ืองกบัลกู
และบริษัทย่อย
หนีมี้ความสาม
อคือมูลค่าตาม
บแสดงฐานะกา

ถาบนัการเงิน 
นกู้ ยืมระยะสัน้
ยาวสกลุเงินบา
มอัตราตลาดห
ราสารอนุพันธ์

าหรับสินทรัพย์
ดอตัราดอกเบีย้
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ะจาํปี 2558 
ัด (มหาชน) 

7การแสดง
เงินสด เงิน
ากกิจการท่ี
นระยะยาว
จากกิจการ
บาท บริษัท
ความเส่ียง

เงินให้กู้ ยืม
การในการ
สําคญัจาก
กหนีก้ารค้า
ยไม่คาดว่า
ารถในการ
มบัญชีของ
ารเงิน 

เงินให้กู้ ยืม
นจากกิจการ
ท อย่างไรก็
หรือมีอัตรา
เพ่ือบริหาร

์และหนีส้ิน
ยใหม่ (หาก



 

 

 
 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์ทางก
เงินสดและรายก
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทนุชัว่ครา
ลกูหนีก้ารค้าแล
เงินให้กู้ ยืมระยะ
เงินฝากธนาคาร

เงินลงทนุระยะย

 

หนีส้ินทางการ
เงินเบิกเกินบญัชี

สถาบนัการ

การเงนิ 
การเทียบเทา่เงินสด 
รที่มีข้อจํากดัในการเบิกใช้ 
าว 
ละลกูหนีอ้ื่น 
ะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั
รที่มีภาระคํา้ประกนั 

ยาวอื่น 

รเงนิ 
ชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
รเงิน 

ภายใน 1 ปี

2558 

 
 

- 
- 
- 
- 

น 90 
- 
- 

90 

 

- 

 

อตัราดอก

ปี มากกวา่ 1

2557 2558 

  
  

- - 
- - 
- - 
- - 

154 - 
- - 
- - 

154 - 

  

- - 

เบีย้คงที่ 

 ถงึ 5 ปี มาก

2557 2558 

  
 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- 130 

- 130 

  

- - 

กกวา่ 5 ปี ปรับขึ

2557 255

  
  
 - 5
 - 1
 - 
 - 
 - 
 - 
 132 

 132 7

 

 - 

 

งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

อตัราดอกเบีย้ 

ขึน้ลงตามราคาตลาด 

58 2557 

  
  

591 662 
127 91 

- - 
- - 
- - 

21 64 
- - 

739 817 

  

5,828 287 

บริษัท เน

 
ไมม่ีอตัราดอกเบีย้ 

2558 2557 

  
 

- -
- -

230 232
1,521 1,874

- -
- -
- -

1,751 2,106

  

- -

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

 
รวม 

 2558 

 
  

- 591 
- 127 
2 230 
4 1,521 
- 90 
- 21 
- 130 

6 2,710 

 

- 5,828 

2

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(

อตัราดอก

2557 2558 

 

(ร้อย

  
662 0.1 - 1.7 
91 0.1 - 1.5 

232 - 
1,874 - 

154 5.1 - 7.4 
64 0.4 - 1.8 

132 9.45 

3,209  
  

287 หมา

18 

 
8 
) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
กเบีย้ที่แท้จริง 

2557 

ยละตอ่ปี) 

 
0.1 - 1.2 
0.5 - 1.8 

- 
- 

6.2 - 7.4 
0.4 - 1.8 

9.45 

 
 

ายเหต ุ21 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
เจ้าหนีก้ารค้าแล
เจ้าหนีเ้ช่าซือ้แล
เงินกู้ ยืมระยะยา

หุ้นกู้ระยะยาวส

 

ละเจ้าหนีอ้ื่น 
ละหนีส้ินตามสญัญาเช่าการ
าว 

กลุเงินบาท 

 

 

 

 

ภายใน 1 ปี

2558 

 
- 

รเงิน 339 
- 
- 

339 

 

อตัราดอก

ปี มากกวา่ 1

2557 2558 

  
- - 

553 695 
- - 

3,005 8,938 

3,558 9,633 

เบีย้คงที่ 

 ถงึ 5 ปี มาก

2557 2558 

  
- - 

1,199 - 
- - 

8,676 - 

9,875 - 

กกวา่ 5 ปี ปรับขึ

2557 255

  
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 1

 

งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

อตัราดอกเบีย้ 

ขึน้ลงตามราคาตลาด 

58 2557 

  
- - 
- - 

6,625 6,201 
- - 

12,453 6,488 

บริษัท เน

 
ไมม่ีอตัราดอกเบีย้ 

2558 2557 

  
1,117 1,073

- -
- -
- -

1,117 1,073

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

 
รวม 

 2558 

 
3 1,117 
- 1,034 
- 6,625 
- 8,938 

3 23,542 

2

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(

อตัราดอก

2557 2558 

 

(ร้อย

1,073 - 
1,752 4.6 - 7.7 
6,201 หมา

11,681 หมา

20,994 

 

19 

 
8 
) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
กเบีย้ที่แท้จริง 

2557 

ยละตอ่ปี) 

- 
3.2 - 11.9 

ายเหต ุ25 

ายเหต ุ26 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์ทาง
เงินสดและราย
เงินลงทนุชัว่คร
ลกูหนีก้ารค้าแ
เงินปันผลค้างรั

เงินให้กู้ ยืมระย

 

หนีส้นิทางกา
เงินเบิกเกินบญั

สถาบนักา
เจ้าหนีก้ารค้าแ

งการเงนิ 
ยการเทียบเท่าเงินสด 
ราว 
และลกูหนีอ้ื่น 
รับจากกิจการที่เกี่ยวข้องก

ยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

ารเงนิ 
ญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ
รเงิน 
และเจ้าหนีอ้ื่น 

ภายใน 

2558 

 
 

- 
- 
- 

กนั - 

งกนั 124 

124 

  
จาก

- 
- 

 

อตัราดอกเบีย้คงที่ 

 1 ปี มา

2557 255

  
 

- 
- 
- 
- 

1,899 

1,899 

  

- 
- 

ากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 

8 2557 

 
  

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

- - 

 

- - 
- - 

อตัราดอกเบีย้ 

ปรับขึน้ลงตามราคาต

2558 25

  
 
294 

- 
- 
- 
- 

294 

 

5,676 
- 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ลาด ไม่มีอตัร

57 2558 

  
  
537 - 

- - 
- 875 
- 49 
- - 

537 924 

  

212 - 
- 463 

บริษัท เน

 
ราดอกเบีย้ 

2557 2

 
 

- 
151 
892 

- 
- 

1,043 

 

- 
507 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

 
รวม 

2558 2557 

  
  
294 537

- 151
875 892
49 -

124 1,899

1,342 3,479

  

5,676 212
463 507

2

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(ห

 
อตัราดอกเบีย้

2558 

(ร้อยละต่

 
7 0.1 - 0.4 
1 - 
2 - 
- - 
9 5.1 - 6.4 

9  
 

2 หมายเหต
7 - 

20 

 
8 
) 

หน่วย: ล้านบาท) 

ยที่แท้จริง 

2557 

อปี) 

 
0.4 - 0.5 

- 
- 
- 

6.2 - 7.0 

 
 

ต ุ21 
- 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
เงินกู้ ยืมระยะส
เจ้าหนีเ้ช่าซือ้แ

การเงิน 
เงินกู้ ยืมระยะย

หุ้นกู้ ระยะยาว

 

สัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องก
และหนีส้ินตามสญัญาเช่า

ยาว 

สกลุเงินบาท 

ภายใน 

2558 

 
กนั 355 
า

14 
- 
- 

369 

 

อตัราดอกเบีย้คงที่ 

 1 ปี มา

2557 255

  
619 

64 
- 

3,005 8

3,688 8

ากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 

8 2557 

 
- - 

4 18 
- - 

8,938 8,676 

8,942 8,694 

อตัราดอกเบีย้ 

ปรับขึน้ลงตามราคาต

2558 25

  
- 

- 
597 

- 

6,273 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ลาด ไม่มีอตัร

57 2558 

  
- - 

- - 
1,195 - 

- - 

1,407 463 

บริษัท เน

 
ราดอกเบีย้ 

2557 2

 
- 

- 
- 
- 

507 

ร
นชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ

 
รวม 

2558 2557 

  
355 619

18 82
597 1,195

8,938 11,681

16,047 14,296

2

รายงานประจาํปี 2558
พลาย จาํกัด (มหาชน)

(ห

 
อตัราดอกเบีย้

2558 

(ร้อยละต่

9 1.2 - 1.6 

2 4.6 - 7.7 
5 หมายเหต
1 หมายเหต

6 

 

21 

 
8 
) 

หน่วย: ล้านบาท) 

ยที่แท้จริง 

2557 

อปี) 

1.6 - 6.2 

4.5 - 7.7 
ต ุ25 

ต ุ26 
 



 

 

คว

 บริ

เครื

ตา่

 ณ 

เป็น

เหรียญ
เยน 
ยโูร 
หยวน 

 

เหรียญ

  

 

 

 

 

วามเส่ียงจากอ

รษัทฯและบริษั

ร่ืองจกัร รวมทัง้

งประเทศลว่งห

 วนัท่ี 31 ธันวา

นสกลุเงินตราต

สกลุเงิน 

 

 
ญสหรัฐอเมริกา 

 

สกลุเงิน 

 

 
ญสหรัฐอเมริกา 

อัตราแลกเปล่ี

ษัทย่อยมีความ

ง้การลงทนุในบ

หน้า ซึง่สว่นใหญ

คม 2558 และ

ตา่งประเทศ ดงั

สินทรัพ

2558 

(ล้าน) 
0.1 
0.2 

- 
- 

สินทรัพ

2558 

(ล้าน) 
- 

ี่ยน 

เส่ียงจากอัตรา

บริษัทย่อยในต่า

ญ่มีอายสุญัญา

ะ 2557 บริษัทฯ

นี ้

ย์ทางการเงิน 

2557 

(ล้าน) 
0.9 
0.2 

- 
- 

ง

ย์ทางการเงิน 

2557 

(ล้าน) 
- 

 

าแลกเปล่ียนที

างประเทศ บริษ

าไมเ่กินหนึง่ปีเพื

ฯและบริษัทย่อย

งบการเงินรว

หนีส้นิ

2558 

(ล้าน) 
4.8 

- 
- 

0.4 

บการเงินเฉพาะ

หนีส้นิ

2558 

(ล้าน) 
0.4 

บริษัท เนช่ันแ

ท่ีสําคัญอันเก่ีย

ษัทฯและบริษัท

พ่ือใช้เป็นเคร่ือง

ยมียอดคงเหลือ

วม 

นทางการเงิน 

2557 

(ล้าน) 
4.1 

- 
1.2 

- 

ะกิจการ 

นทางการเงิน 

2557 

(ล้าน) 
3.9 

แนล เพาเวอร์ ซั

ยวเน่ืองจากกา

ทย่อยได้ตกลงทํ

งมือในการบริห

อของสินทรัพย์

2558

(บาทตอ่ห
36.088

0.299
39.438

5.545

2558

(บาทตอ่ห
36.088

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

รซือ้หรือขายสิ

ทําสญัญาซือ้ขา

หารความเส่ียง 

์และหนีส้ินทาง

อตัราแลกเปลี่ยน

8 

หน่วยเงินตราตา่
86 32
96 0
88 40
58 5

อตัราแลกเปลี่ยน

8 

หน่วยเงินตราตา่
86 32
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

สินค้าและ

ายเงินตรา

งการเงินท่ี

น 

2557 

งประเทศ) 
2.9630 
0.2738 
0.0530 
5.2998 

น 

2557 

งประเทศ) 
2.9630 

2 



 

 

ณ วนัท่ี 31

สกุ

เหรียญสห

ยโูร 

หยวน 

 
 

สกุ

เหรียญสห

ยโูร 

38.2 มูล

มลู
สอ
คว
จา

บริ

ก) 

1 ธนัวาคม 255

กลุเงิน 

 

 
รัฐอเมริกา 

กลุเงิน 

 

 
รัฐอเมริกา 

ลค่ายุตธิรรมข

ลค่ายติุธรรม หม
องฝ่ายมีความร
ามเก่ียวข้องกนั
กราคาตลาดลา่

ษัทฯและบริษัท

สินทรัพย์แ
สด ลกูหนีก้
เก่ียวข้องกั
เจ้าหนีก้า
โดยประมา

58 และ 2557 บ

จํานวนท่ีซื ้

2558 

(ล้าน) 
115.9 

0.7 

8.1 

จํานวนท่ีซื ้

2558 

(ล้าน) 
106.5 

0.7 

ของเคร่ืองมือท

มายถึง จํานวน
อบรู้และเต็มใจ
น วิธีการกําหนด
าสดุหรือกําหนด

ทยอ่ยมีการประม

ละหนีส้ินทางก
การค้าและลกูห
นั เงินฝากธนา
รค้าและเจ้าห
าณตามมลูคา่ต

บริษัทฯและบริษ

อ้ อตั

2557 

(ล้าน) (บาท
5.8 34.2

- 40.46 

- 5.55

ง
อ้ อตั

2557 

(ล้าน) (บาท
5.8 34.3

- 40.46 

ทางการเงนิ 

นเงินท่ีผู้ ซือ้และผ้
จในการแลกเปลี
ดมลูค่ายติุธรรม
ดขึน้โดยใช้เกณฑ

มาณการมลูคา่

การเงินท่ีจะครบ
หนีอ่ื้นเงินปันผ
าคารท่ีติดภาระ
หนีอ่ื้น และเงิน
ามบญัชีท่ีแสด

 

ษัทยอ่ยมีสญัญ

งบการเงินรว

ตราแลกเปลี่ยนตา

2558 

ทตอ่หน่วยเงินตรา
28 - 36.18 

 และ 40.90 

5 และ 5.64 

งบการเงินเฉพาะ ิ
ตราแลกเปลี่ยนตา

2558 

ทตอ่หน่วยเงินตรา
37 - 36.07 

 และ 40.90 

ผู้ขายตกลงแลก
ล่ียนและสามา
มขึน้อยู่กบัลกัษ
ฑ์การวดัมลูคา่ท

ายติุธรรมของเค ื

บกําหนดในระย
ผลค้างรับจากกิ
ะคํา้ประกนั เงิน
นกู้ ยืมระยะสัน้
งในงบแสดงฐา

บริษัท เนช่ันแ

ญาซือ้เงินตราตา่

วม 

ามสญัญา 

2557 

ตา่งประเทศ) 
33.09 

- 8

- 

กิจการ 
ามสญัญา 

2557 

ตา่งประเทศ) 
33.09 1

- 8

กเปล่ียนสินทรัพ
รถต่อรองราคา

ษณะของเคร่ืองมื
ท่ีเหมาะสม  

ร่ืองมือทางการ

ยะเวลาอนัสัน้ 
กิจการท่ีเก่ียวข้
นเบิกเกินบญัชี
ัน้จากกิจการที
านะการเงิน 

แนล เพาเวอร์ ซั

างประเทศลว่งห

วนัคร

2558 

18 มกราคม 255
5 กนัยายน 25

8 มีนาคม 2559 แ
กนัยายน 255

30 มีนาคม 25

วนัคร

2558 

11 กรกฎาคม 25
25 สิงหาคม 25

8 มีนาคม 2559 แ
กนัยายน 255

พย์กนัหรือจ่ายช
ากันได้อย่างเป็
มือทางการเงิน 

รเงินตามหลกัเก

 ได้แก่ เงินสดแ
องกัน เงินให้กู้
ชี เงินกู้ ยืมระยะ
ท่ีเก่ียวข้องกัน

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

หน้าคงเหลือดงั

รบกําหนดตามสญั

 
59 ถึง 
559 

26 พฤ

และ 8 
59 
559 

รบกําหนดตามสญั

 
59 ถึง 
559 

26 พฤ

และ 8 
59 

ชําระหนีส้ิน ใน
นอิสระในลกัษ
มลูค่ายติุธรรมจ

ณฑ์ดงันี ้

และรายการเทีย
กู้ ยืมระยะสัน้แก
ะสัน้จากสถาบั
น แสดงมูลค่า
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

งนี ้

ญญา 

2557 

ฤษภาคม 2558 

- 

- 

ญญา 

2557 

ฤษภาคม 2558 

- 

นขณะท่ีทัง้
ษณะท่ีไม่มี
จะกําหนด

ยบเท่าเงิน
ก่กิจการท่ี
บนัการเงิน 
ายุติธรรม

3 



 

 

ข) 

ค) 

ง) 

 

 ณ 
ตา
8,9
จํา

 ในร

39. กา

 วตั
เพ่ือ
31 
อตั

40. กา

 งบ

 

เจ้าหนีเ้ช่าซื
ดอกเบีย้ใน

หุ้นกู้ระยะย

ตราสารอนพุ
ตามทฤษฎีใ
ได้ในตลาด
ผลตอบแทน
คํานงึถงึผล

วนัท่ี 31 ธนัว
มบญัชีท่ีแสดงใ

938 ล้านบาท 
นวน 11,831 ล้า

ระหวา่งปีปัจจบุ

ารบริหารจัดกา

ถปุระสงค์ในกา
อสนบัสนนุการ
 ธนัวาคม 2
ตราสว่นหนีส้นิต

ารอนุมัตงิบกา

การเงินนีไ้ด้รับอ

ซือ้ หนีส้นิต
ตลาด แสดงมลู

ยาวสกลุเงินบาท

พนัธ์ แสดงมลูค
ในการประเมินม
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น
นของอตัราดอก
ลกระทบของควา

าคม 2558 มลู
ในงบแสดงฐาน
(2557: จํานวน
านบาท)  

บนั ไมมี่การโอน

ารทุน  

ารบริหารจดักา
รดําเนินธุรกิจขอ
558 กลุม่บริษ
ตอ่ทนุเทา่กบั 1

ารเงนิ 

อนมุติัให้ออกโด

 

ตามสญัญาเช่า
ลคา่ยติุธรรมโดย

ทแสดงมลูคา่ยติุ

คา่ยติุธรรมซึง่คํ
มลูคา่ ซึง่ข้อม
น อตัราแลกเปลี
กเบีย้ และเส้นร
ามเส่ียงด้านเคร

ลคา่ยติุธรรมของ
นะการเงิน เว้น
น 11,681 ล้าน

นรายการระหวา่

ารทนุท่ีสําคญัข
องบริษัทฯและบ
ษัทมีอตัราสว่นห
.46:1 (2557: 1

ดยคณะกรรมกา

 

การเงินและเงิน
ยประมาณตามม

ติธรรมตามราคา

านวณโดยใช้เท
มลูท่ีนํามาใช้ใน
ล่ียนทนัที อตัรา
ราคาลว่งหน้าขอ
รดิตของคูส่ญัญ

งเคร่ืองมือทางก
แตหุ่้นกู้ระยะยา
นบาท) โดยมีมู

งลําดบัชัน้ของม

องบริษัทฯและ
บริษัทยอ่ยและ
หนีส้นิตอ่ทนุเท
1.33:1)  

ารบริษัทฯเม่ือวนั

บริษัท เนช่ันแ

นกู้ ยืมระยะยาวที
มลูคา่ตามบญัชี

าตลาดของสมา

ทคนิคการคิดลด
นการประเมินมลู
าแลกเปล่ียนลว่
องสนิค้าโภคภณั
ญาในการประมา

การเงินท่ีสําคญั
าวสกลุเงินบาท
มลูคา่ยติุธรรมเป็

มลูคา่ยติุธรรม  

ะบริษัทยอ่ย คือ
ะเสริมสร้างมลูค
ทา่กบั 2.40:1(

นัท่ี 24 กมุภาพั

แนล เพาเวอร์ ซั

ท่ีจา่ยดอกเบีย้ใ
ชีท่ีแสดงในงบแ

าคมตลาดตราส

ดกระแสเงินสดใ
ลคา่สว่นใหญ่เป็
งหน้าของเงินต
ณฑ์ เป็นต้น บ
าณมลูคา่ยติุธรร

ญมีมลูคา่โดยปร
ซึง่มีมลูคา่สทุธิ
ป็นจํานวนเงิน 

 

อการจดัให้มีซึง่โ
คา่การถือหุ้นให้
(2557: 1.99:

นัธ์ 2559 

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ในอตัราใกล้เคีย
แสดงฐานะการเงิ

ารหนีไ้ทย 

ในอนาคตและแ
ป็นข้อมลูท่ีสามา
ราตา่งประเทศ 
บริษัทฯและบริษ
รมของตราสารอ

ระมาณใกล้เคียง
ธตามบญัชีเป็นจํ
9,150 ล้านบา

โครงสร้างทนุท่ี
ห้กบัผู้ ถือหุ้น โด
1) และเฉพาะ
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ยงกบัอตัรา
งิน 

บบจําลอง
ารถสงัเกต
 เส้นอตัรา
ษัทยอ่ยได้
อนพุนัธ์ 

งกบัมลูคา่
จํานวนเงิน 
ท (2557: 

เหมาะสม
ย ณ วนัท่ี 
ะบริษัทฯมี

4 



 

 

 
การวเิครา

ภ
บ

กงัหนัไอนํา้
ธุรกิจอ่ืนท่ีเ
ร่วม 

ปั
ผลติไฟฟ้าติ

สํ
ทดสอบเคร่ื

ใน
ร้อยละ 17.
โดยมีสาเห
Turbine) ข
ปรับปรุงกา
คํานวณราค
บาทต่อลิต
ให้ราคาขา
อตัราคา่ไฟ

น
ธุรกิจจําหน
และธุรกิจส
ดงัตอ่ไปนี ้

ะห์ผลการดาํเ

ภาพรวมของผ
บริษัทฯ จดทะเบี
า ตลอดระยะเว
เก่ียวข้องเพ่ือส

ปัจจบุนักลุม่บริษ
ติดตัง้601.05 เม

 โรงไฟ ้
วตัต์อ

 โรงไฟ ้

 โรงไฟ ้

 โรงไฟ ้

 โรงไฟ ้

 โรงไฟ ้

สําหรับโรงไฟฟ้า
ร่ืองจกัร 

นปี 2558 ท่ีผ่า
.28 และมีกําไร
ตหุลกัมาจากป
ของโรงไฟฟ้า P
ารผลิตให้มีประ
คาขายไฟฟ้ากบั
ร ตามลําดบัใน
ยไฟฟ้าเฉล่ียต่
ฟ้าโดยอตัโนมั
นอกจากนี ้กลุ่ม
น่ายนํา้ดิบและน
ส่งเสริมการปลู

เนินงาน 

ลการดาํเนินง
บียนจดัตัง้ขึน้ โ
ลาท่ีผา่นมา บ ิ
นบัสนนุการปร

ษัทฯมีโรงไฟฟ้า
มกะวตัต์ และกํ

ฟ้า PP7 และ P
ยูภ่ายใต้การบริ

ฟ้า PP2 กําลงั

ฟ้า PP3 และ P

ฟ้า PP5 และ P

ฟ้า PP11กําลงั

ฟ้า PP5A กําลั

า PP9 ภายใต้

นมามีรายได้รว
รสทุธิจํานวน 5
ปริมาณหน่วยขา
PP4 และการหย
ะสิทธิภาพดีย่ิงขึ
บั กฟผ.โดยราค
นปี 2557 เป็นค
อหน่วยลดลง 
ติั (Ft) เฉล่ีย 14
มบริษัทฯ มีการ
นํา้เพ่ือการอตุส
ลกูต้นพลงังาน 

การวเิคร

งาน 
โดยมีวตัถปุระส
ริษัทฯ และบริษั
ระกอบธุรกิจห

าพลงังานความ
กําลงัผลติไอนํา้

PP8 กําลงัผลติ
ริหารจดัการขอ

ผลติ 10.40 เมก

PP4 กําลงัการผ

PP6 กําลงัการผ

งการผลติติดตัง้

ลงัการผลติติดตั ้

ต้การบริหารจดั

วม 12,807.23 
06.19 ล้านบา
ายไฟฟ้าและไอ
ยดุซ่อมตามแผ
ขึน้ประกอบกบั
คาก๊าซธรรมชา
ค่าเฉล่ีย 300.47
นอกจากนีร้าค

4.00 สตางค์ตอ่
รขยายการลงทุ
สาหกรรม ธุรกิจ
 เป็นต้นทัง้นีผ้

 

ราะห์ผลการ

สงค์เพ่ือประกอ
ษัทยอ่ย (“กลุม่บ
ลกัของบริษัทฯ

มร้อนร่วมท่ีดําเนิ
าติดตัง้รวม 1,3

ติดตัง้รวม 328
องบริษัทฯ  

กะวตัต์อยูภ่าย

ผลติติดตัง้รวม 

ผลติติดตัง้รวม 

ง 32.90 เมกะวั

ัง้ 98.00 เมกะว

ดการของ FG ก

 ล้านบาท ลดล
ท หรือลงจํานว
อนํา้ลดลง เน่ือง
ผนงานของกลุม่
บการลดลงของ
าติและนํา้มนัเต
7 บาทต่อล้านบ
คาขายไฟฟ้าขอ
อหน่วย 
ทนุท่ีสนบัสนนุก
จผลิตเอทานอล
ลการดําเนินงา

บริษัท เนช่ันแ

รดาํเนินงา

อบธุรกิจโรงไฟฟ้
บริษัทฯ”) ได้ขย
ฯ ซึ่งอยู่ภายใต้

นินการผลติแล้ว
39.00 ตนัตอ่ชั่

8.00 เมกะวตัต์แ

ใต้การบริหารจั

47.55 เมกะวตั

74.30 เมกะวตั

ตัต์อยูภ่ายใต้ก

วตัต์อยูภ่ายใต้ก

กําลงัการผลิตติ

ลงจากปี 2557
วน 1,258.78 
งจากมีการหยดุ
มบริษัทฯของหม
ราคาก๊าซธรรม
ตาลดลงจากค่า
บีทีย ูและ 16.0
องกลุ่มลกูค้าอุ

การเพ่ิมขึน้ของ
ล ธุรกิจให้บริก
านของกลุ่มบริ

แนล เพาเวอร์ ซั

น 

ฟ้าพลงัความร้อ
ยายการลงทนุใ
การบริหารจดัก

ว จํานวนรวมทั ้
วัโมง ดงันี ้ 

และโรงไฟฟ้า กํ

จดัการของ NPP

ตต์อยูภ่ายใต้กา

ตต์อยูภ่ายใต้กา

การบริหารจดักา

การบริหารจดัก

ติดตัง้ 125.00 

7 ซึง่มีจํานวน 1
ล้านบาท คิดเป็
ดซ่อมเพ่ือปรับป
ม้อต้มไอนํา้ (B
มชาติและนํา้มนั
าเฉล่ีย 325.16
09 บาทต่อลิตร
ตสาหกรรมปรั

งรายได้ ทัง้จาก
ารขนสง่ทางทะ
รษัทฯ สามารถ

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

อนร่วม (Cogen
ในธุรกิจผลิตกร
การของบริษัท

ทัง้สิน้ 10 โรง รว

กําลงัการผลิตติ

P2  

ารบริหารจดักา

ารบริหารจดักา

ารของ NPP11 

การของ NPP5A

เมกะวตัต์ ปัจจุ

15,481.78 ล้า
ป็นร้อยละ 71.3
ปรุงเคร่ืองกงัหนั
oiler) ของโรงไ
นัเตาซึ่งเป็นตวั

6 บาทต่อล้านบี
ร ตามลําดบั ใน
ับตวัลดลง จาก

กธุรกิจผลิตและ
ะเล ธุรกิจด้านวิ
ถวิเคราะห์ตาม
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neration) แบบ
ระแสไฟฟ้า และ
ย่อยและบริษัท

วมทัง้สิน้มีกําลงั

ติดตัง้9.90 เมกะ

รของ NPP3  

รของ NPP5  

  

A 

จบุนั อยู่ระหว่าง

านบาท ในอตัรา
32 จากปี 2557
นัไอนํา้ (Steam
ไฟฟ้า PP5 เพ่ือ
วแปรท่ีใช้ในกา
บีทียแูละ 24.27
นปี 2558 สง่ผล
กการลดลงของ

ะจําหน่ายไอนํา้
วิจยัและพฒันา
รายละเอียดได้

5 

บ
ะ
ท

งั

ะ

ง

า
7 

m 
อ
ร
7 
ล
ง

า้ 
า 
ด้ 



 

 

ร
ร

ขายนํา้มนัรํ
วิจัยและพั
เก่ียวเน่ืองภ
จํานวน 15
ละ 17.28 ล
ตามแผนงา
ประกอบกบั
ก๊าซธรรมช
ค่าเฉล่ีย 30
นอกจากนี ้
14.00 สตา
AA กลุม่ลกู
ซึง่ตัง้อยู่ใน
ลกูค้าท่ีอยูน่
บริษัทฯ มีก
 
 ต้

ต้
รําสกดั ต้น
ต้นทนุท่ีมีสั
ได้แก่ ต้นทุ
สว่นประกอ
ต้นทนุขาย
ต้นทนุ 
 
 กํ

จ
2558 ปี 25
จํานวน 1,5
เน่ืองจากกา
ลดลงของร
บาท เน่ืองจ
 
 

รายได้ 
ายได้รวมของก
รําข้าว รายได้จ
ัฒนา รายได้จ
ภายในกลุม่บริษ
,481.78 ล้านบ
ลดลง เน่ืองจาก
านของกลุ่มบริ
บการลดลงของ
ชาติและนํา้มนัเ
00.47 บาทต่อล
ร้าคาขายไฟฟ้
างค์ต่อหน่วยส่
กค้าอตุสาหกรร
นเขตอตุสาหกร
นอกเขตอตุสาห
การกระจายราย

ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขายและบ
นทนุค่าบริการ ต้
สดัสว่นสงูท่ีสดุป
ทุนค่าเชือ้เพลิง
อบหลกั คือ ต้น
เอทานอล มีสว่

กาํไรขัน้ต้น 

ากรายได้และ
557 จํานวน 2
527.26 ล้านบ
ารปรับลดลงขอ
ราคาคา่ขนสง่ (
จากปริมาณกา

กลุม่บริษัทฯ ปร
จากการขายเอท
จากการให้บริก
ษัทฯ โดยกลุม่บ
บาท เม่ือเทียบปี
กมีการหยดุซ่อ
รษัทฯของหม้อ
งราคาก๊าซธรรม
เตาลดลงจากค่
ล้านบีทีย ูและ 
าของกลุ่มลกูค้
วนรายได้ของก
รมและ ลกูค้าอ่ืน
รม 304 จงัหว
หกรรม 304 จงั
ยได้ โดยไมพ่ึง่พิ

บริการของกลุม่
ต้นทนุขายเอทา
ประมาณร้อยล
ง ค่าบริการซ่อม
นทนุวตัถดิุบนํา้
วนประกอบหลกั

ต้นทุนขายและ
,388.85 ล้านบ
บาท หรือลดลง
องราคาขายเฉลี
Freight) และก
รผลติท่ีสงูขึน้ทํ

ระกอบด้วย ราย
ทานอลรายได้จ
การทุ่นขนถ่าย
บริษัทฯ มีรายไ
ปี 2558 กบัปี 2
มเพ่ือปรับปรุง
ต้มไอนํา้ (Boil
มชาติและนํา้มั
คา่เฉล่ีย 325.1
 16.09 บาทตอ่
ค้าอุตสาหกรรม
กลุม่บริษัทฯ แบ
น โดยกลุม่ลกูค้
วดัปราจีนบรีุแล
หวดัปราจีนบรีุ
พิงลกูค้ากลุม่ใด

มบริษัทฯ ประก
านอลและต้นทุ
ะ 75.79 เม่ือเที
มบํารุง และค่า
มนัรําข้าวดิบแ
กัเป็นต้นทนุวตั

ะบริการของกล
บาท และ 3,91
งร้อยละ 39. 
ล่ียและปริมาณ
การหยดุซอ่มบํา
ทําให้ต้นทนุคงที

 

ยได้จากการขา
จาการขายแป้ง
สินค้ากลางทะ
ได้รวมจํานวน 1
2557 กลุม่บริษั
เคร่ืองกงัหนัไอ
er) ของโรงไ
มนัเตาซึง่เป็นตวั

6 บาทต่อล้าน
อลิตร ตามลําดั
มปรับตวัลดลง
บ่งตามลกู กลุม่
ค้าอตุสาหกรรม
ละเขตอตุสาหก
และเขตอตุสาห
ดกลุม่หนึง่เพียง

กอบไปด้วย ต้น
ทนุขายแป้งมนัส
ทียบกบัต้นทนุอื
าบริการขนถ่าย
ละรําข้าวขาว ส
ตถดิุบเช่น มนัเส้

ลุ่มบริษัทฯ ดัง
6.11 ล้านบาท
00 โดยกําไ

ณขายกําไรขัน้ต้น
ารุงเรือขนสง่สนิ
ท่ีตอ่หน่วยต่ําลง

บริษัท เนช่ันแ

ยไฟฟ้า ไอนํา้แ
มนัสําปะหลงั 
ะเล และรายได้
12,807.23 ล้า
ษัทฯ มีรายได้รว
นํา้ (Steam Tu
ไฟฟ้า PP5 เพ่ือ
วแปรท่ีใช้ในกา
นบีทียแูละ 24.
ดบั ในปี 2558 
ง จากการลดล
มบริษัทฯ มีกลุม่
มประกอบด้วย 
กรรม 304 จงั
หกรรม 304 จงั
งกลุม่เดียว 

นทนุขายไฟฟ้า ไ
สําปะหลงั ซึง่ต้
อ่ืนๆ โดยต้นทนุ
ยสินค้าหรือวตั
สําหรับต้นทนุค
ส้น แป้งหมาด 

กล่าวข้างต้น จ
 ตามลําดบั โด
รขัน้ต้นจากไฟ
นจากค่าบริการ
นค้า ในขณะท่ีกํ
ง 

แนล เพาเวอร์ ซั

และนํา้เป็นหลกั
และรายได้ค่าบ
ด้จากการให้เช
านบาท และในปี
มลดลงจํานวน

urbine) ของโรง
อปรับปรุงการผ
ารคํานวณราคา
27 บาทต่อลิต
สง่ผลให้ราคาข
งของอตัราค่าไ
มลกูค้าหลกัแบ่
 บริษัทจากภาย
หวดัฉะเชิงเทร
งหวดัฉะเชิงเทร

ไอนํา้และนํา้ ต้
นทนุขายไฟฟ้า
นขายไฟฟ้า ไอน
ตถุดิบ ในส่วนข
ค่าบริการมีสว่น
แป้งแห้ง เป็นต้

จะเห็นได้ว่ากล
ดยในปี 2558 แ
ฟ้า ไอนํา้ และ
รลดลง 416.55
กําไรขัน้ต้นจาก

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

ก นอกจากนัน้มี
บริการได้แก่ รา
ช่าเรือขนสินค้า
ปี 2557 บริษัท
น 2,674.55 ล้า
งไฟฟ้า PP4 แล
ผลิตให้มีประสิ
าขายไฟฟ้ากบั 
ตร ตามลําดบัใ
ขายไฟฟ้าเฉล่ีย
ไฟฟ้าโดยอตัโน
บ่งออกเป็น 4 ก
ยนอกและบริษั
า ส่วนลกูค้าอ่ืน
รา ซึง่สะท้อนให้

ต้นทนุขายนํา้มนั
า ไอนํา้และนํา้ใ
นํา้และนํา้ มีสว่
ของต้นทุนขาย
นประกอบหลกัเ
ต้นโดยมีรายละ

ลุ่มบริษัทฯ มีกํ
และปี 2557 กํา
ะนํา้ลดลง 1,17
5 ล้านบาท เป็น
กเอทานอลเพิ่มขึ
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มีรายได้จากกา
ยได้จากการทํา
าซึ่งเป็นธุรกิจที
ทฯ มีรายได้รวม
นบาท หรือร้อย
ละการหยดุซ่อม
ทธิภาพดีย่ิงขึน้
 กฟผ.โดยราคา
ในปี 2557 เป็น
ยต่อหน่วยลดลง
นมติั (Ft) เฉล่ีย
ลุม่ ได้แก่ กฟผ
ษัทท่ีเก่ียวโยงกนั
น ประกอบด้วย
ห้เห็นได้ว่า กลุม่

นรําข้าวดิบและ
ในปี 2558 เป็น
วนประกอบหลกั
ยนํา้มันรําข้าวมี
เป็นค่าแรง และ
เอียดโครงสร้าง

กาไรขัน้ต้นในปี
าไรขัน้ต้นลดลง
75.89 ล้านบาท
นผลมาจากการ
ขึน้ 61.31 ล้าน

6 

ร
า
ท่ี
ม
ย
ม
น
า
น
ง 
ย
ผ. 
น 
ย 
ม

ะ
น
ก
มี
ะ
ง

ป 
ง
ท 
ร
น



 

 

 ค่

2557 จํานว
จากปริมาณ

ค่าสาธารณ
บาท และ 1
ลดลงของค
และคา่ท่ีปรึ

 กํ

ตามลําดบั
ล้านบาท แ
ไฟฟ้า ไอนํา้

การวเิครา

สิ

32,432.10
มาจาก 

ร

สนิทรัพย์ห

สนิทรัพย์ไ

สนิท

หมายเหต:ุ(1)  

 
1

ค่าใช้จ่ายในกา

ค่าใช้จ่ายในก
วน 22.71 ล้าน
ณการขายแป้งม

ค่าใช้จ่ายใน
ณปูโภค ค่าท่ีปรึ
1,015.68 ล้าน
คา่ตดัจําหน่ายท
รึกษาเพิ่มสงูขึน้

 
กาํไรจากการดํ

ในปี 2558 แล
 ลดลง 1,30
และ 1,764.97 
า้และนํา้ของกล

 
ะห์ฐานะทางก

สนิทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนั
 ล้านบาท ตาม

 

รายการ 

หมนุเวียน 

ไมห่มนุเวียน 

ทรัพย์รวม 

ในระหว่างปี 255
แสดงเป็นข้อมลูเป

) สนิทรัพย์หม
และรายกา

ารขายและบริ

ารขายของกลุม่
นบาท 21.86 
มนัสําปะหลงัตา่

นการบริหารขอ
รึกษา ค่าผู้สอบ
นบาท ตามลําดั
ทรัพย์สนิและคา่
นจากปีก่อน 

ดาํเนินงาน แล

ละ 2557 ก
05.70 ล้านบาท
ล้านบาท ตาม
ลุม่บริษัทฯ ทัง้ป

การเงนิ 

นวาคม 2558 แ
มลําดบั เพิ่มขึน้

31 ธั
(ปรั

2

3

58 บริษัทฯได้เปล่ีย
ปรียบเทียบเสมือนว

มนุเวียนลดลง 
รเทียบเทา่เงินส

รหาร 

มบริษัทฯ มาจา
ล้านบาทตามล
างประเทศเพิ่ม

องกลุ่มบริษัท
บบญัชี โดยค่าใ
ดบัลดลงจํานวน
าอบรมพนกังาน

ละกาํไรสุทธิ 

กลุ่มบริษัทฯมีกํ
ท หรือร้อยละ 4
ลําดบั ลดลง 1
ปริมาณและราค

และ ณ วนัท่ี 31
จากสิน้ปี 2557

ธันวาคม 2557
รับปรุงใหม่)(1) 

4,278.26 

28,153.84 

32,432.10 

นแปลงนโยบายกา
วา่บริษัทฯและบริษั

 61.02 ล้านบา
สด และ การลด

 

ากค่าใช้จ่ายใน
ลําดบั เพิ่มขึน้จํ
ขึน้ 

ฯ ได้แก่ ค่าตอ
ใช้จ่ายในการบ ิ
น 27.84 ล้าน
น อยา่งไรก็ตาม

กําไรจากการดํา
45.29 และใน
,258.78 ล้าน
คาขายเฉล่ีย แล

1 ธันวาคม 255
7 จํานวน 1,49

7 
 

31 

ารบญัชี เร่ือง ผลปร
ษัทย่อยใช้นโยบายบั

ท หรือคิดเป็นร้
ดลงของลกูหนีก้

บริษัท เนช่ันแ

นการขายแป้งมั
จํานวน 0.85 ล้า

อบแทนผู้ บริห
ริหารของปี 25
นบาท หรือลดล
มมีคา่ใช้จ่ายใน

าเนินงาน 1,5
นปี 2558 แล
นบาท หรือคิดเป
ละอตัราคา่บริก

57 กลุม่บริษัทฯ
5.20 ล้านบาท

ธันวาคม 255

4,217.24 

29,710.06 

33,927.30 

ระโยชน์ของพนกังา
บญัชีนีม้าตัง้แตแ่รก

ร้อยละ 1.43 โด
การค้าและลกูห

แนล เพาเวอร์ ซั

นัสําปะหลงัเป็
านบาทสาเหตหุ

หาร เงินเดือนพ
558 และปี 255
งร้อยละ 2.74
นการผลติคงท่ีใ

577.59 ล้านบา
ละ 2557 กลุ่
ป็นร้อยละ 71.
การขนสง่ลดลง 

ฯ มีสินทรัพย์รว
 หรือคิดเป็นร้อ

58 เพิ่ม

(61

1,5

1,4

านและได้ทําการปรั
ก 

ดยมีสาเหตหุลกั
หนีอ่ื้น ณ วนัสิน้

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

นหลกั โดยในปี
หลกัมาจากค่า

พนักงาน ค่าเ
57 เป็นจํานวน
4 โดยมีสาเหตหุ
ในช่วงหยดุปรับ

าทและ 2,883.
มบริษัทฯมีกําไ
32 โดยมีสาเห
 ตามท่ีได้กลา่ว

วมทัง้สิน้ 33,92
อยละ 4.61 โดย

ม(ลด) 

1.02) 

56.22 

95.20 

รับย้อนหลงังบการ

กมาจากการลด
นงวด  
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ปี 2558 และปี
ขนส่งท่ีเพิ่มขึน้

บีย้ประกันภัย
น 987.84 ล้าน
หลกัมาจากการ
บปรุงเคร่ืองจกัร

.29 ล้านบาท
ไรสทุธิ 506.19
หตหุลกัมาจาก
วมาแล้วข้างต้น

27.30 ล้านบาท
ยมีสามเหตหุลกั

ร้อยละ 

(1.43) 

5.53 

4.61 

เงินปี 2557 ท่ีนําม

ดลงของเงินสด

7 

ป 
น

ย  
น
ร
ร 

ท 
9  
ก
น 

ท 
ก

า



 

 

2
ก่อสร้างโรง
Rhapsody

 
ห
ณ

ล้านบาท ห

ร

หนีส้ิ

หนีส้นิ

ห

หมายเหต:ุ:(1)  

 1
ให้กบัผู้ลงท
กําหนดไถ่ถ
ครบกําหนด

2
สว่นท่ีถงึกํา

 ทั ้
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รายการ 

สนิหมนุเวียน 

นไมห่มนุเวียน 

นีส้นิรวม 
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แสดงเป็นข้อมลูเป

 
) หนีส้ินหมนุเวี
ทุนสถาบนัและ
ถอนบางส่วน แ
ดไถ่ถอนบางสว่
) หนีส้นิไมห่มนุ
าหนดชําระภาย

ทัง้นี ้รายละเอีย

หนีส้นิที่มีส

นบญัชี 

ะยะสัน้จากสถ

าใช้เงิน 

ทส์ 

าแลกเงิน 

์ไม่หมนุเวียนเพิ
โรงไฟฟ้า PP9 โ

วาคม 2558 กล
ละ 10.87 โดยมี

31 
(ปรั

58 บริษัทฯได้เปล่ีย
ปรียบเทียบเสมือนว

วียนเพิ่มขึน้ 1,8
ะผู้ลงทนุรายให
และมีเงินกู้ ยืมร
วน 
นเวียนมีจํานวน
ยในหนึง่ปี 

ดของหนีส้นิท่ีมี

สาระสาํคัญ 

าบนัการเงิน 

พิ่มขึน้ 1,556.2
โรงเอทานอล E

ลุม่บริษัทฯ มีหนี
มีสาเหตหุลกัม

ธันวาคม2557
รับปรุงใหม่)(1)

7,401.32 

14,186.87 

21,588.18 

นแปลงนโยบายกา
วา่บริษัทฯและบริษั

864.54 ล้านบา
หญ่ จํานวน 2,6
ระยะสัน้จากธน
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

หลกัมาจากกา
ช่ือ M.V. Stella

านวน 2,346.37

ร้อยละ 

25.19 

3.40 
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เงินปี 2557 ท่ีนําม

ออกตัว๋แลกเงิน
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ครบกาํหนด 
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เงินกู้ ยืมระ
ท่ีถงึกําหน

หนีส้นิตาม
การเงิน (ร

หุ้นกู้ ยืมระ

 
ส่
ณ

1,000,000
สามญัจําน
บาท หรือคิ
มีการจ่ายปั
ให้ณ วนัท่ี 

โครงสร้าง
แ

ธันวาคม 2
ณ วนัท่ี 31
ตา่งๆ ของก
การเงินทัง้ร
สว่นหนึง่มา

 
การวเิครา

เงิ
สทุธิลดลง 
ทําให้เงินสด

 
 
 
 

หนีส้นิที่มีส

ะยะยาวจากสถ
นดชําระภายใน

มสญัญาเช่าซือ้
รวมสว่นท่ีถงึกํา

ะยะยาวสกลุบา

รว

ส่วนของผู้ถือหุ้
ณ วนัท่ี 31 ธัน
,000 หุ้น มลูคา่
นวน 935,403,9
ดเป็นอตัราร้อย
ปันผลระหว่างก
31 ธนัวาคม 25
 
เงนิทุน 
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558 ณ วนัท่ี 3
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ระยะสัน้และระ
าจากการจ่ายปั
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สาระสาํคัญ 
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อและสญัญาเช่
าหนดชําระภาย
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หุ้น 
ันวาคม 2558 
าท่ีตราไว้หุ้นละ
920 หุ้นและมี
ยละ 7.85 โดยส
กาลสําหรับปี 2
558 กลุม่บริษัท

งินทนุของกลุ่ม
31 ธันวาคม 25
558 กลุ่มบริษั
ากการออกและ
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นสด 
การเทียบเท่าเงิ
ท โดยบริษัทฯ 
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าทาง
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ส่วนของผู้ ถือหุ้
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นสดปลายงวด
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จาํนวนเงนิ 
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มท่ียงัไมไ่ด้จดัส

ากเงินกู้ ยืมจาก
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งผลกระทบตอ่ก
558 ทําให้มีสว่น
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92.82 ล้านบาท
ทฯได้จดัสรรเงิน
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นทนุเพ่ือใช้ในก
สถาบนัและผู้ล
การเพิ่มขึน้ของ
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สนิต่อสว่นของผ

ันวาคม 2558 
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 

ครบกาํหนด 
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วน 851.09 ล้าน
มระหว่างปี และ
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รายการ 
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เงินสดจาก
เงินสดสทุ
เงินสดแล
เงินสดแล
เงนิสดแล
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ดงัตอ่ไปนี ้
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ธิจาก (ใช้ไปใน
ก (ใช้ไปใน) กิจ
ธิจาก (ใช้ไปใน
ะรายการเทียบ
ะรายการเทียบ
ละรายการเทยี

พันและหนีส้นิที

ณ วนัท่ี 31 ธนัว

) สัญญาข
(“กฟผ.”
มีระยะเว

2) สญัญาซื
สญัญาล
สญัญาข
ด้วย 

3) สญัญาที
2 Shipp
Manage
จัดการก
สญัญาดั
วนัท่ี 25 
คูส่ญัญา

4) สญัญารั
ซึง่เป็นบ ิ
โรงงานผ
การอนรัุก
แบ่งจ่าย
แล้วจําน

น) กิจกรรมดําเนิ
จกรรมลงทนุ 
น) กิจกรรมจดัห
บเทา่เงินสดเพิ่ม
บเทา่เงินสดณ วั
ยบเท่าเงนิสด

ที่อาจเกดิขึน้ใ

าคม 2558 กลุ่

ขายไฟฟ้าท่ีบริ
) โดยมีกําลั
วลาตัง้แต ่21-2

ซือ้ไฟฟ้าสํารอง
ละ1 ปี โดยหาก
ขายไฟฟ้าสิน้สดุ

ท่ีเก่ียวข้องกบัก
ping S.A.ซึง่เป็น
ement  Agree
กระบวนการท่ีส
ดงักลา่วมีผลบงั
 กุมภาพนัธ์ 
าฝ่ายหนึง่ฝ่ายใ

รับเงินสนบัสนนุ
ริษัทยอ่ยของบ ิ
ผลิตแป้งมนัสํา
กษ์พลงังานกบั
ยตามงวดและเงื
นวน 13 ล้านบา

นินงาน 

หาเงิน 
มขึน้ (ลดลง) 
วนัต้นงวด 
เพิ่มขึน้ (ลดล

ในอนาคต 

มบริษัทฯ มีภา

ริษัทฯและบริษั
ลงัไฟฟ้ารวมตา
25 ปีและระยะเ

งท่ีบริษัทฯและบ
กไมมี่ฝ่ายใดบอ
ดลงก่อนวนัท่ีสั

ารขนสง่ โดย N
นบริษัทย่อยขอ
ement) กบับริษ
สําคัญต่างๆ ค่
งคบัใช้ตัง้แต่วนั
2558 ตามลําด
ใดอยา่งเป็นลาย

นจากกองทนุเพื
บริษัทฯมีภาระผู
ปะหลงัจํานวน
บสํานกันโยบาย
ง่ือนไขท่ีระบใุน
ท  

 

ลง) สุทธิ 

ระผกูพนัภายใ

ษัทย่อยได้ทําสั
ามสญัญาขายไ
วลาสิน้สดุสญัญ

บริษัทย่อยได้ทํ
กเลิกสญัญา สั
สญัญาซือ้ไฟฟ้า
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องบริษัทฯ ได้ทํ
ษัทในประเทศ
าธรรมเนียมก
นท่ี 10 เมษายน
ดบั และจะสิน้ผ
ยลกัษณ์อกัษร 

พ่ือสง่เสริมการอ
ผกูพนัเก่ียวกบัก
น 3 โครงการ จ
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บริษัท เนช่ันแ
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ไฟฟ้า 6 ฉบั
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ทําสญัญาซือ้ไฟ
สญัญานีจ้ะมีผล
าสํารองจะสิน้ส
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าสญัญาการบ ิ
และต่างประเท
ารบริหารจัดก
น 2555 วนัท่ี 3 
ผลบงัคบัใช้ภา
 

อนรัุกษ์พลงังาน
การจดัทําโครงก
จากการทําสญั
งานในวงเงินสนั
ณ วนัท่ี 31 ธั

แนล เพาเวอร์ ซั

หน
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จาํปี 2558 
(มหาชน) 
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 303.61  
 358.71  
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ห่งประเทศไทย
ตต์ อายุสญัญา

3 ฉบบั อาย
ปี และในกรณีที
องสิน้สดุลงตาม
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ปัจจัยและ
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การกําหน
สอดคล้องก
ในอนาคตซึ
รายได้ในอน

2

ค
นํา้ของลกูค้
การเปล่ียน
บริษัทฯได้ 

3

ร
ของบริษัทฯ
เตา และอตั

5) ภาระผกู
โรงงานผ
โรงไฟฟ้า

6) ภาระผูก
ท่ีเก่ียวข้อ
ต้องจ่าย

7) การคํา้ป
ในนามข
ย่อย โดย
ส่งเสริมก
ธันวาคม
ตามสญั

ะอทิธิพลหลักท

. นโยบายข

การเปล่ียนแปล
การดําเนินโครง
าครอบคลมุปัจ
ทฯต้องใช้เวลา
มมากขึน้ หรือ 
ตอ่ชมุชนอยา่งรุ
ดแผนพัฒนาก
กบัการเติบโตท
ซึง่แต่ละรัฐบาล
นาคตของกลุม่

2. ภาวะเศรษ

ความผนัผวนขอ
ค้าอตุสาหกรรม
นแปลงความต้อ

3. ราคาจาํหน

ายได้จากการจ
ฯ สําหรับราคา
ตราแลกเปล่ียน

กพนัเก่ียวกบัรา
ผลิตเอทานอลแ
าและการซือ้เครื

กพันเก่ียวกับส
องกบัการเช่าท่ี
ในอนาคตตาม

ประกัน โดย ณ
ของบริษัทฯและ
ยมีวงเงินคํา้ปร
การอนรัุกษ์พลั
ม 2558 มีบริ
ญาขายไฟฟ้า แ

ที่อาจมีผลกระ

องภาครัฐ 

ลงกฎระเบียบ 
งการต่างๆของ
จจยัหลายๆด้าน
ในการจดัเตรีย
การออกประกา
รุนแรงจดัทํารา
กําลังผลิตไฟฟ้
ทางเศรษฐกิจเป็
ลสามารถให้กา
บริษัทฯ 

ษฐกจิ 

องเศรษฐกิจโลก
มของกลุ่มบริษั
องการใช้ไฟฟ้าแ

น่ายไฟฟ้า 

จําหน่ายไฟฟ้า 
จําหน่ายไฟฟ้า
นเงินตราตา่งปร

ายจ่ายฝ่ายทนุ 
และการซือ้เคร่ือ
ร่ืองจกัรประมา

สัญญาเช่าดํา
ท่ีดิน พืน้ท่ีในอา
มสญัญาเช่าดงัก

ณ วันท่ี 31ธันว
ะบริษัทยอ่ย ซึง่
ระกันให้กับ กฟ
ลงังาน ประมาณ
รษัทย่อยทัง้สาม
และคํา้ประกนัก

ะทบต่อผลกา

 หรือมาตรการ
กลุม่บริษัทฯ เช
นทัง้สิ่งแวดล้อม
ยมข้อมลูโครงก
าศของกระทรว
ยงาน EHIA สง่
ฟ้าของประเทศ
ป็นหลกัอาจสง่ผ
ารสนบัสนนุและ

กและภาวะเศร
ษัทฯ เน่ืองจากก
และไอนํา้ดงักล

 เป็นรายได้หลั
าให้กบักฟผ. รา
ระเทศ ตามแตก่

 

 โดย ณ วนัท่ี 3
องจกัรประมาณ
ณ 1,308 ล้านบ

เนินงาน โดยบ
าคาร และรถยน
กลา่วเป็นจํานว

วาคม 2558 มี
เก่ียวเน่ืองกบัภ
ฟผ. ประมาณ 
ณ 6 ล้านบาท 
มแห่งใช้วงเงินอ
การใช้ไฟฟ้ากบั

รดาํเนินงานใ

รใดๆ หรือการป
ช่น การพิจารณ
มและชมุชน แล
การท่ีเก่ียวข้องเ
วงทรัพยากรธรร
งผลกระทบให้โ
ศ (PDP) จากน
ผลต่อแผนการส
ะให้ความสําคญั

รษฐกิจในประเท
การลงทนุและก
ลา่ว อาจสง่ผลก

กัของกลุ่มบริษั
าคาค่าไฟฟ้าจ
กรณีซึง่เป็นตวัแ

บริษัท เนช่ันแ

31 ธันวาคม 
ณ 41 ล้านบา
บาท และการซื ้

บริษัทย่อยขอ
นต์อายสุญัญามี
วนประมาณ 91

หนังสือคํา้ปร
ภาระผกูพนัทาง
 1,183 ล้านบา
และรายการอ่ืน
ออกหนงัสือคํา้
บ กฟภ. ในวงเงิ

ในอนาคต 

ประกาศกฎหม
ณารายงานวิเคร
ละขัน้ตอนการข
เพิ่มขึน้ อาจสง่
รมชาติและสิ่งแ
โครงการของกล
นโยบายของรั
สร้างโรงไฟฟ้าป
ญกบัการผลิตพ

ทศไทย อาจสง่
การบริโภคในป
กระทบต่อผลก

ษัทฯ โดยราคาจ
ะผนัแปรตามร
แปรในสตูรการ

แนล เพาเวอร์ ซั

 2558 แบ่งเป็น
าท และ 63 ล้าน
ซือ้ท่ีดินจํานวน 

งบริษัทฯ ได้เข
มีระยะเวลาตัง้
 ล้านบาท 

ะกันท่ีออกโด
ปฏิบติัตามปก
าท กฟภ. ประม
นๆ ประมาณ 5
าประกนัร่วมกบั
นรวมประมาณ

มายใหม่จากห
ราะห์ผลกระทบ
ขอใบอนญุาติต
งผลให้มีภาระค
แวดล้อมท่ีกําหน
ลุม่บริษัทฯ เกิด
รัฐบาลชุดต่าง
ประเภทโรงไฟฟ้
พลงังานประเภ

งผลต่อความต้อ
ประเทศแปรผนั
ารดําเนินงานแ

จําหน่ายไฟฟ้า
ราคาถ่านหิน รา
คํานวณอตัราค

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

นภาระผกูพนัจ
นบาทตามลําดั
71 ล้านบาท 

ข้าทําสัญญาเ
แต่ 1-21 ปี โดย

ยสถาบันการ
ติธุรกิจของบริษ
มาณ 63 ล้า
5 ล้านบาท ทั
บบริษัทฯ เพ่ือคํ
ณ 169 ล้านบาท

น่วยงานภาครั
บทางสิ่งแวดล้อ
ต่างๆจากหน่วย
ค่าใช้จ่ายก่อนที
นดให้โครงการ
ดความลา่ช้า เป็
ๆท่ีจะต้องกําห
ฟ้าและปริมาณ
ภทต่างๆ ซึ่งจะส

องการใช้พลงังา
นตามภาวะเศร
และฐานะทางก

จะแตกต่างไป
าคาก๊าซธรรมช
ค่าไฟฟ้าท่ีได้รับ
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ากการก่อสร้าง
ดบั การก่อสร้าง

เช่าดําเนินงาน
ยมีจํานวนเงินที

เงินในประเทศ
ษัทฯ และบริษัท
านบาท กองทุน
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31
คํา้ประกนั กฟผ
ท 

รัฐซึ่งอาจส่งผล
อม EIA ของสผ
ยงานภาครัฐ ซึ่ง
ท่ีจะมีรายได้เชิง
ท่ีอาจก่อให้เกิด
ปนต้น รวมไปถงึ
หนดทิศทางให้
ณไฟฟ้าท่ีจะผลติ
สง่ผลกระทบต่อ

านไฟฟ้าและไอ
รษฐกิจซึ่งหากมี
การเงินของกลุม่

ตามกลุ่มลกูค้า
ชาติราคานํา้มนั
บจากกฟผ. ตาม
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สญัญาซือ้ข
กฟภ. ซึ่งแป
เฟ้อ และอั
เปล่ียนแปล
ดงักลา่วจะ

ทั ้
สะท้อนถงึต้
บางส่วนเท
จําหน่ายให้

4
 ร
ซึ่งอุปสงค์ข
ดงักลา่วจะ

5

ปั

(ก
ถ่านหินจะ
ไฟฟ้าของก

(ข
ดําจากโรงง
สามารถจดั
กลุม่บริษัท

(ค
ซึ่งอาจมีคว
ส าม า ร ถ
กลุม่บริษัท

6

 น
เสนอขายหุ้
บาท  ส่งผ
เข้าไปในผล

 

ขายไฟฟ้าระย
ปรผนัตามอตัร
อัตราแลกเปล่ี
ลงราคาราคาถ
ะสง่ผลผลกระท

ทัง้นี ้เน่ืองจากก
ต้นทนุเชือ้เพลงิ
ท่านัน้ ดังนัน้ ห
ห้แก่ลกูค้าให้สอ

4. ราคาจาํห
าคาขายเอท
ของเอทานอลใ
ะสง่ผลกระทบโด

5. การจัดหา

ปัจจยัท่ีมีผลกระ

ก) ถ่านหิน: ก
เปล่ียนแปลงต
กลุม่บริษัทฯ ทํา

ข) นํา้มนัยาง
งานผลิตเย่ือกร
ดสง่นํา้มนัยางด
ฯ ได้ 

ค) ชีวมวล:กล
วามไม่แน่นอน
นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น อ
ฯและกระทบต่

6. การออกแ

นอกจากการกู้ ยื
หุ้นกู้ ในวงกว้าง
ผลให้บริ ษัทฯ
ลดําเนินงานใน

ะยาวกับ กฟผ
ราค่าไฟฟ้าโดย
ยน รวมถึงปัจ
ถ่านหิน ราคาก๊
บตอ่รายได้แล

การอ้างอิงกบัดชั
งท่ีแท้จริงของก
หากในช่วงเวล
อดคล้องกบัราค

หน่ายเอทานอ
านอลภายใน
ในประเทศส่ว
ดยตรงตอ่รายไ

วัตถุดบิ 

ะทบตอ่วตัถดิุบ

กลุ่มบริษัทฯ ได้
ามอปุสงค์และ
าให้กระทบตอ่กํ

ดํา: โรงไฟฟ้า 
ระดาษของ AA
ดําได้ ย่อมส่งผ

ลุม่บริษัทฯ ได้จั
นทางด้านผลผลิ
อุ ต ส าหก ร ร
อผลการดําเนิน

และเสนอขายห

มจากธนาคาร
ซึ่งทําให้ยงัคงมี
 ต้อง ชําระด

นแตล่ะปี  

ผ.ส่วนราคาจํา
อตัโนมติั (Ft)ซึ
จจัยอ่ืนๆผ่านสู
ก๊าซธรรมชาติร
ะกําไรของกลุม่

ชันีราคาเชือ้เพ
ลุม่บริษัทฯ ดงัน
ลาท่ีต้นทุนเชือ้
คาเชือ้เพลงิท่ีเพิ

ล 

นประเทศนัน้อ้
นมากมาจากค
ได้จากการขายเ

ของกลุม่บริษัท

ด้จดัหาถ่านหิน
ะอปุทาน ซึ่งหา
กําไรโดยรวมได้ 

PP6 และ PP1
A ซึ่งเป็นบริษั
ลต่อกระบวนก

ดัหาชีวมวล เช่
ลิต เน่ืองจากแ
ม อ่ื น ไ ด้ อี ก ด้
นงานของกลุม่บ

หุ้นกู้ 

พาณิชย์โดยตร
มีภาระหุ้นกู้คง
อกเ บี ย้ ร้อยล

 

หน่ายไฟฟ้าให้
ซึ่งถกูกําหนดขึน้
สูตรการปรับอั
ราคานํา้มันเตา
มบริษัทฯ  

ลิงและตวัแปร
นัน้ กลุม่บริษัท
เพลิงเพิ่มสูงขึ ้
พิ่มสงูขึน้ได้ ซึง่อ

อ้างอิงกับปัจ
ความต้องการ
เอทานอลของก

ทฯ ได้แก่ 

นจากผู้จัดจําหน
ากราคาถ่านหิน
 

11 ใช้นํา้มนัยา
ษัทท่ีเก่ียวข้อง 
การผลิตกระแส

ช่น ชิน้ไม้สบั แก
ปรผนัไปตามส
ด้ ว ย อ า จส่ ง ผ
บริษัทฯ 

รงแล้ว หลายปี
เหลือก่อนครบ
ละ  3.88-5.55 

บริษัท เนช่ันแ

ห้กับกลุ่มลกูค้า
น้เพ่ือสะท้อนถึ
ัตราค่าไฟฟ้าโ
า อัตราแลกเป

ต่างในการกําห
ทฯ จึงผลกัภาระ
น้ กลุ่มบริษัทฯ
อาจสง่ผลกระท

จัยด้านอุปสง
เอทานอลเพ่ือ
กลุม่บริษัทฯ 

น่ายทัง้ในประ
นมีความผนัผว

างดําเป็นเชือ้เพ
ซึ่งหากเกิดกรณ
สไฟฟ้าของกลุม่

กลบ เปลือกไม้ 
สภาพแวดล้อม
ผลต่ อ ร า ค า แ

ท่ีผ่านมาบริษัท
กําหนดไถ่ถอน
ต่อ ปี  และสะ

แนล เพาเวอร์ ซั

าอุตสาหกรรมจ
ถึงความผนัผวน
โดยอัตโนมัติ 
ปล่ียนเงินตราต

หนดราคาจําหน
ะต้นทนุเชือ้เพลิ
ฯ จะไม่สามาร
ทบตอ่อตัรากําไร

งค์และอุปทา
ใช้เป็นเชือ้เพลิ

เทศและต่างป
วน จะส่งผลกระ

พลิงหลกั โดยกล
ณีท่ีการดําเนิน
มบริษัทฯ อาจส

 กะลาปาล์ม เป็
มทางธรรมชาติ
แ ล ะ ก า ร จั ด ห

ทฯ ยงัได้จดัหา
น อีกจํานวน 4 
ะท้อนภาระต้

รายงานประจํ
ซัพพลาย จาํกัด (

จะอ้างอิงราคา
นของราคาเชือ้
(Ft) ขายส่งเฉ
ต่างประเทศแล

น่ายไฟฟ้าไม่ได้
ลงิท่ีเพิ่มขึน้ให้แ
รถปรับราคาจํา
รของกลุม่บริษัท

นภายในประ
ลิงเป็นหลักซึ่งร

ระเทศ โดยปริ
ะทบต่อต้นทนุที

ลุม่บริษัทฯ ได้จั
นธุรกิจของ AA 
ส่งผลกระทบต่อ

ป็นต้น จากการ
 ประกอบกบัผ
ห า เ ชื ้อ เ พ ลิ ง

แหลง่เงินทนุจา
 ชุด มลูค่าหนีร้
นทุนทางกา
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าขายไฟฟ้าของ
เพลิง อตัราเงิน
ฉล่ีย ดังนัน้กา
ละค่าเอฟที (Ft

ด้ถกูออกแบบให้
แก่ลกูค้าได้เพียง
าหน่ายไฟฟ้าที
ัทฯ ได้ 

ะเทศเป็นหลัก
ราคาเอทานอล

รมาณและราคา
ท่ีใช้ในการผลิต

จดัหานํา้มนัยาง
 หยดุชะงกัไม
ออตัรากําไรของ

รทําเกษตรกรรม
ผลผลิตดงักล่าว
ง ชี ว ม ว ล ข อ ง

ากการออกและ
รวม 8,938 ล้าน
รเ งินดังกล่าว
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