รายงานประจาปี 2556
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
NATIONAL POWER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ของบริ ษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

สารบัญ
ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและการแข่งขัน
ปั จจัยความเสีย่ ง
ผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
โครงสร้ างการจัดการ
การกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
รายการระหว่างกัน
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
งบการเงิน

หน้ าที่
8
17
44
45
52
88
89
90
111
120
125
127
128
131
154

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

คานิยาม
เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ คาต่อไปนี ้มีความหมายดังนี ้
คา

ความหมาย

304 IP

:

บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยลปาร์ ค จากัด

AA

:

บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

AGF

บริ ษัท อะโกร ไฟเบอร์ จากัด

AL

:

บริ ษัท แอช ลีซซิ่ง จากัด

ASTM

:

American Society for the Testing of Materials

Availability Factor

:

ดัชนีความพร้ อม

BECO

:

บริ ษัท ไฟฟ้ าชีวมวล จากัด

BFB

:

BOI

:

Bubbling Fluidized Bed หรื อ เครื่ องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์แบบฟอง
ก๊ าซ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

BPKPS

:

บริ ษัท บีพีเค เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด

BE PRO

บริ ษัท บี โปรเพสชัน่ นอล คอนซัลแทนท์ จากัด

BTU/KWh

:

บีทียตู อ่ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง

Capacity Factor

:

ดัชนีกาลังการผลิต

Capacity PPA

:

กาลังไฟฟ้ าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาว

CFB Boiler

:

COD

:

Circulating Fluidized Bed Boiler หรื อ หม้ อไอน ้าแบบฟลูอิไดซ์
เบดแบบหมุนเวียน
วันเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์

CP

:

Capacity Payment หรื อ อัตราค่าพลังไฟฟ้ า

CPI
CHP 1
CHP 3

:
:
:

Consumer Price Index หรื อ ดัชนีราคาผู้บริ โภค
บริ ษัท ซีเอชพี 1 จากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 3 จากัด

CHP 5

:

บริ ษัท ซีเอชพี 5 จากัด

DARC

:

บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จากัด

DSCR

:

DSM

:

Debt Service Coverage Ratio หรื อ อัตราส่วนความสามารถใน
การชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
Demand Side Management หรื อ การจัดการด้ านอุปสงค์

E85
EASTW

:
:

บริ ษัท อี 85 จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ เอทานอล จากัด)
บริ ษั ท จัด การและพัฒ นาทรั พ ยากรน า้ ภาคตะวัน ออก จ ากัด
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

คา

ความหมาย

EGCO

:

EGG

:

EHIA

:

EIA

:

EP

:

(มหาชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
Equivalent Gross Generation หรื อ ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าและไอน ้า
ที่ผลิตได้ เทียบเท่า
Environmental Health Impact Assessment หรื อ รายงานการ
ประเมินผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ
Environmental Impact Assessment หรื อ มาตรฐานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
Energy Payment หรื อ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ า

ESL

:

Eversky Company Limited

ESP

:

Electrostatic Precipitators หรื อ เครื่ องดักฝุ่ นระบบไฟฟ้ าสถิต

FMO

:

Force Maintenance Outage หรื อ ดัชนีการหยุดซ่อมบารุงฉุกเฉิน

Ft

:

Glencore

:

Fuel Transfer Charge หรื อ สูตรการปรั บอัตราค่าไฟฟ้ าโดย
อัตโนมัติ
Glencore International AG

GDP

:

Gross Power Output

:

Gross Domestic
ภายในประเทศ
กาลังผลิตไฟฟ้ า

GWh

:

Gigawatt-Hour หรื อ กิกะวัตต์-ชัว่ โมง

Heat Rate

:

ค่าเฉลีย่ อัตราความร้ อนของกระแสไฟฟ้ าและไอน ้า

IPP

:

IPP IP2

:

Independent Power Producer หรื อ โครงการโรงไฟฟ้ าเอกชนราย
ใหญ่ของ กฟผ.
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด

ITS5

:

JPU

:

บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ ง 5 จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโด
ริ่ ง 2 จากัด)
Japanese Power Utility Index

KN

:

บริ ษัท คันนา จากัด

KNKT

:

บริ ษัท คันนาและเขตที่ จากัด

KPI

:

Key Performance Indicator หรื อ ดัชนีวดั ประสิทธิภาพการทางาน

KWh

:

Kilowatt-Hour หรื อ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง

LNS

:

บริ ษัท เลิศนภา บริ การ จากัด

LP

:

Low Pressure หรื อ ไอน ้าแรงดันต่า
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Products

หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

คา

ความหมาย

Marubeni

:

Marubeni Corporation

MCF

:

Monthly Capacity Factor หรื อ ดัชนีกาลังไฟฟ้ ารายเดือน

MP

:

Medium Pressure หรื อ ไอน ้าแรงดันปานกลาง

MW

:

Megawatt หรื อ เมกะวัตต์

MWh

:

Megawatt-Hour หรื อ เมกะวัตต์-ชัว่ โมง

Noble

:

Noble Resources Pte Ltd

NPP11

:

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จากัด

NPP12

:

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จากัด

NPP2

:

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จากัด

NPP3

:

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จากัด

NPP5

:

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จากัด

NPP5A

:

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จากัด

NPS Cape

:

บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จากัด

NPS IPP

:

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จากัด

NPS O&M

:

บริ ษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จากัด

NPS OR

:

NPS OS

:

บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์
ซัพพลาย พีพี 10 จากัด)
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชียน สตาร์ จากัด

NPS PP9

:

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 9 จากัด

NS304

:

บริ ษัท น ้าใส 304 จากัด

Output Factor

:

อัตรากาลังผลิตไฟฟ้ า

PDP 2010

:

แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยฉบับปี 2553 – 2573

PMC

:

บริ ษัท โปรมีโก้ เซอร์ วิส จากัด

PMO

:

PP11

:

Plant Maintenance Outage หรื อ เวลาหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่
เป็ นไปตามแผนการผลิต
โรงไฟฟ้ า 11

PP2

:

โรงไฟฟ้ า 2

PP3

:

โรงไฟฟ้ า 3

PP4

:

โรงไฟฟ้ า 4

PP5

:

โรงไฟฟ้ า 5

PP5A

:

โรงไฟฟ้ า 5A
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

คา

ความหมาย

PP6

:

โรงไฟฟ้ า 6

PP7

:

PP8

:

PPA

:

โรงไฟฟ้ า 7 หรื อ โครงการโรงไฟฟ้ าเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
โครงการ 1
โรงไฟฟ้ า 8 หรื อ โครงการโรงไฟฟ้ าเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
โครงการ 2
Power Purchase Agreement หรื อ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาว

PT Utami

:

PT. Utami Jaya Mulia

SCOD

:

SHSC

:

Scheduled Commercial Operation Date หรื อกาหนดการจ่าย
ไฟฟ้ าเข้ าระบบ
บริ ษัท เกษตรรุ่งเรื องพืชผล จากัด

SNB

:

บริ ษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จากัด

SNST

:

บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จากัด

SPP

:

Small Power Producer หรื อ ผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก

TPG

:

บริ ษัท ไทยเพาเวอร์ เจนเนอเรติ ้ง จากัด

TPS

:

บริ ษัท ไทย เพาว์เวอร์ ซัพพพลาย จากัด

VSPP

:

Very Small Power Producer หรื อ ผู้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก

กกพ.

:

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

กปภ.

:

การประปาส่วนภูมิภาค

กพช.

:

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟน.

:

การไฟฟ้ านครหลวง

กฟผ.

:

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ.

:

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

กลุม่ ที่มีความเกี่ยวโยงกัน

:

กลุม่ บริ ษัทฯ

:

บุคคลหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวโยงกันโดยมีผ้ บู ริ หาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรื อผู้มีอานาจร่วมกันกับกลุม่ บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่วม แล้ วแต่กรณี

กังหันไอน ้า

:

Extraction Condensing Turbine

ก๊ าซเชื ้อเพลิง

:

Fuel Gas

การผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานหมุ น เวี ย น :
สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก
การประกันความเสียหายต่อ
:
บุคคลที่ 3

SPP Renewable Energy
Public and Products Liability Insurance
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

คา

ความหมาย

การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่ง :
ทางทะเลและประกันภัย ความล่าช้ าจาก
การขนส่งทางทะเล
การประกั น ภั ย ความเสี่ ย งทุ ก ชนิ ด ต่ อ :
ทรัพย์สนิ และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

Marine Cargo & Marine Delay in Start Up Insurance

การประกันภัยต่อบุคคลที่ 3 และประกันภัย :
ความล่าช้ าในการเริ่ มดาเนินธุรกิจ

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

การประกันภัยทรัพย์สนิ ที่เพิ่มเติม

:

Disbursement / Increased Value

กาลังผลิตพึง่ ได้

:

Dependable Capacity

กาลังผลิตสารอง

:

Reserve Margins

เขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

:

เขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัด :
ฉะเชิงเทรา
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูงสุด
:

เขตอุตสาหกรรม 304 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรี มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 ตาบลเขาหินซ้ อน อาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Peak Demand

ความต้ องการพลังงานไฟฟ้ า

:

Energy Demand

ความรับผิดในส่วนแรก

:

Deductible

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าแบบกังหันไอน ้า
ตารางบารุงรักษา

:
:

Steam Turbine Generator
Preventive Maintenance Plan

ปตท.

:

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

:

แผงท่ออุน่ น ้า

:

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในฐานะผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่ออก
และเสนอขายในครัง้ นี ้ (รวมถึงสถาบันการเงินรายอื่นๆ ที่ได้ รับการ
แต่ ง ตั ง้ ให้ เป็ นผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหุ้ นกู้ เพิ่ ม เติ ม หรื อที่
เปลีย่ นแปลงในภายหลัง (ถ้ ามี))
Economizer

ฟอสเตอร์ วีลเลอร์

:

Foster Wheeler Service (Thailand) company limited

โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วม

:

Cogeneration

ลูกค้ าอุตสาหกรรม

:

สนพ.

:

ลูกค้ าที่มีสถานที่ประกอบการตังอยู
้ ใ่ นเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สผ.

:

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

Property All Risks and Business Interruption Insurance
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บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

คา

ความหมาย

สัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า :

Forward Contract

สารป้องกันตะกรัน

:

Anti-scaling

สารป้องกันตะไคร่น ้า

:

Non-oxidizing Biocides

หม้ อไอน ้า

:

Boiler

หม้ อไอน ้าแบบนาสารเคมีกลับ

:

Chemical Recovery

อัลสตอม

:

อัลสตอม (ประเทศไทย) จากัด
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบุคคลอ้ างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
: บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 206 หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0107553000123
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208841-49
โทรศัพท์
: (66) 2-6591464
โทรสำร
: www.doubleapower.com
โฮมเพจ
: 10,000.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 9,354.04 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
2. บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้ อง
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จากัด (“NPP2”)
: บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 57/5-9 หมู่ที่ 11 ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24130
: 0245554001309
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 38-532833
โทรศัพท์
: (66) 38-532829
โทรสำร
: 150.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 138.30 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
:
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
:
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
:

แพลนท์ 3 จากัด (“NPP3”)
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จากัด
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
94/1 หมู่ที่ 3 ตาบลเขาหินซ้ อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว

:
:
:
:
:

0245554001317
(66) 38-855087 (66) 38-855089
(66) 38-855087 (66) 38-855089
350.00 ล้ านบาท
262.50 ล้ านบาท

3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จากัด (“NPP5”)
: บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 217 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255551000786
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208800 ต่อ 6955
โทรศัพท์
: (66) 2-6591412
โทรสำร
: 1,360.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 1,229.82 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จากัด (“NPP5A”)
: บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 218 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255551000794
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208841-48
โทรศัพท์
: (66) 2-6591464
โทรสำร
: 1,218.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 1,105.50 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
5) บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จากัด (“NPS PP9”)
ชื ่อบริ ษัท
: บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จากัด
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 206 หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0255555000969
โทรศัพท์
: (66) 37-208841-49
โทรสำร
: (66) 2-6591464
ทุนจดทะเบียน
: 1,825.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
: 673.00 ล้ านบาท
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

6) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จากัด (“NPP11”)
: บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 125 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255551000620
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208800-39 ต่อ 3636
โทรศัพท์
: (66) 2-6591410 (66) 2-6591412
โทรสำร
: 950.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 950.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
:
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
:
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
:
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสำร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว

แพลนท์ 12 จากัด (“NPP12”)
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จากัด
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
355 หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000270
(66) 37-208800
(66) 2-6591412
900.00 ล้ านบาท
225.00 ล้ านบาท

8) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด (“IPP IP2”)
: บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้ กบั กฟผ. ภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้ า
จากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 94/1 หมู่ที่ 3 ตาบลเขาหินซ้ อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
: 0245555000985
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208841-49
โทรศัพท์
: (66) 2-6591464
โทรสำร
: 1,278.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 1,278.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
9) บริษัท ซีเอชพี 1 จากัด (“CHP1”)
ชื ่อบริ ษัท
: บริ ษัท ซีเอชพี 1 จากัด
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 206 หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
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บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว

:
:
:
:
:

0255555000471
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
10.00 ล้ านบาท
7.70 ล้ านบาท

10) บริษัท ซีเอชพี 3 จากัด (“CHP3”)
ชื ่อบริ ษัท
: บริ ษัท ซีเอชพี 3 จากัด
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 125 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0255556001519
โทรศัพท์
: (66) 37-208800-39 ต่อ 3636
โทรสำร
: (66) 2-6591410 (66) 2-6591412
ทุนจดทะเบียน
: 1.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
: 0.25 ล้ านบาท
11) บริษัท ซีเอชพี 5 จากัด (“CHP5”)
ชื ่อบริ ษัท
: บริ ษัท ซีเอชพี 5 จากัด
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 125 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0255556001527
โทรศัพท์
: (66) 37-208800-39 ต่อ 3636
โทรสำร
: (66) 2-6591410 (66) 2-6591412
ทุนจดทะเบียน
: 1.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
: 0.25 ล้ านบาท
12) บริษัท อี 85 จากัด (“E85”)
(เดิมชื่อ “บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ เอทานอล จากัด”)
: บริ ษัท อี 85 จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายเอทานอล
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 1 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255550000081
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208800
โทรศัพท์
: (66) 2-6591417
โทรสำร
: 1,725.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 1,725.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

13) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จากัด (“SNB”)
: บริ ษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายน ้ามันราดิบและน ้ามันราสกัด
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 107/1 หมู่ที่ 2 ตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24180
: 0105531003578
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 38-538801
โทรศัพท์
: (66) 38-539754
โทรสำร
: 30.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 30.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
14) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จากัด (“AL”)
: บริ ษัท แอช ลีชชิ่ง จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: แยกสารเคมีออกจากขี ้เถ้ า
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 217 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255555000543
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208841-49
โทรศัพท์
: (66) 2-6591464
โทรสำร
: 45.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 45.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
15) บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์ เอ็ม จากัด (“NPS O&M”)
: บริ ษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: บริ หารจัดการกิจการโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษัทฯที่จะนาเข้ ากองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 206 หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255556001098
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208841-49
โทรศัพท์
: (66) 2-6591464
โทรสำร
: 1.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 0.25 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
กลุ่มธุรกิจต้ นนา้
16) บริษัท นา้ ใส 304 จากัด (“NS304”)
: บริ ษัท น ้าใส 304 จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ผลิตและจาหน่ายน ้าดิบและน ้าประปา
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บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

355 หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255548000037
(66) 37-208800 ต่อ 6392
(66) 2-659-1432
160.00 ล้ านบาท
160.00 ล้ านบาท

17) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จากัด (“DARC”)
: บริ ษัท ดี.เอ.รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต้นกระดาษและต้ นพลังงาน รวมไปถึง
เยื่อกระดาษและกระดาษ
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 122 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255550000235
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208800
โทรศัพท์
: (66) 2-6591424
โทรสำร
: 30.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 7.50 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
18) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)
: PT. Utami Jaya Mulia
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: Jl. Pendreh, Komplek Perhubungan Gang Bandara No. 184, RT.
33-A, Kel. Melayu, Muara Teweh Barito Utara 73811
: 2090.2011
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (62) 511-4773096
โทรศัพท์
: (62) 511-4773096
โทรสำร
: 4.00 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
ทุนจดทะเบียน
: 2.00 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
19) บริษัท คันนา จากัด (“KN”)
:
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
:
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
:
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสำร

บริ ษัท คันนา จากัด
สนับสนุนและส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน
355 หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000468
(66) 37-208841-48
(66) 2-6591464
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว

:
:

530.00 ล้ านบาท
530.00 ล้ านบาท

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
20) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จากัด (“NPS OS”)
: บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 206 หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0245552001221
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208841-48
โทรศัพท์
: (66) 2-6591464
โทรสำร
: 310.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 310.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
21) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จากัด (“NPS OR”)
(เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จากัด”)
: บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 206 หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255551000301
เลขทะเบียนบริ ษัท
: (66) 37-208841-48
โทรศัพท์
: (66) 2-6591464
โทรสำร
: 100.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 100.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
22) บริษัท เอ็นพีเอส เคป จากัด (“NPS Cape”)
ชื ่อบริ ษัท
: บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จากัด
ประเภทธุรกิ จ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 206 หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0255556000601
โทรศัพท์
: (66) 37-208841-48
โทรสำร
: (66) 2-6591464
ทุนจดทะเบียน
: 1.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
: 0.25 ล้ านบาท
23) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จากัด (“ITS5”)
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ ง 5 จากัด
บริ การทุน่ ขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล
187/3 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
0245544000792
(66) 38-538968
(66) 38-538869
68.00 ล้ านบาท
68.00 ล้ านบาท

:

:
:
:

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(66) 2-264-0777
(66) 2-264-0789-90
www.ey.com

:
:
:
:
:

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(662) 638-8000, (662) 626-7000
(662) 657-3333
www.cimbthai.com

ชื ่อบริ ษัท
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
โฮมเพจ
3) ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

:
:
:
:
:

ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(662) 296-2000
(662) 683-1304
www.krungsri.com

ชื ่อบริ ษัท
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร

:
:
:
:

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(662) 638-8000, (662) 626-7000
(662) 657-3333

ชื ่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
3. บุคคลอ้ างอิง
1) ผู้สอบบัญชี
ชื ่อบริ ษัท
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
โฮมเพจ
2) นายทะเบียน
ชื ่อบริ ษัท
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
โฮมเพจ

:
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

โฮมเพจ

:

www.cimbthai.com

ชื ่อบริ ษัท
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(662) 296-2000
(662) 683-1304
www.krungsri.com

4) ที่ปรึกษากฎหมาย
-ไม่มี5) ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
: บริ ษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
ชื ่อบริ ษัท
ทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่
: 900 อาคารต้ นสนทาวเวอร์ ชัน้ 9บี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
: (662) 257-0550
โทรศัพท์
: (662) 639-3600
โทรสำร

ฝ่ ำยองค์กรสัมพันธ์

:

ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์

:

6) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ติ ดต่อ

:

อีเมลล์
7) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ติ ดต่อ
สำยด่วนนักลงทุน
อีเมลล์

:

:
:
:

นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศักดิ์
pr@npp.co.th
นางสาวภัทรา ปรุงธัญญพฤกษ์
ir@npp.co.th
นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศักดิ์
ผู้อานวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
pr@npp.co.th

นางสาวภัทรา ปรุงธัญญพฤกษ์
ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
1759 กด 9
ir@npp.co.th

ข้ อมูลสาคัญอื่น ที่มีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่พบว่ามีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“เราเชื่อว่า...พลังงานทดแทนที่ยงั่ ยืน คือ พลังงานที่สามารถปลูก หมุนเวียนเปลี่ยนใหม่ สร้ างใช้ ได้ ไม่จากัด ”
เพราะกลุม่ บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งพลังงาน เพื่อนามาทดแทนน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติที่จะหมดไปใน
อนาคต กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างแหล่งพลังงานทดแทนที่ยงั่ ยืนขึ ้นมารองรับความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของคนไทย และ
เสริ มสร้ างความมัน่ คงทางพลังงานให้ กบั ประเทศ ภายใต้ แนวคิด “ปลูกพลังงาน เพื่อความยัง่ ยืนแห่งอนาคต” ด้ วยความ
เชื่อมัน่ ว่า พลังงานทดแทนที่ยงั่ ยืน คือ พลังงานที่ปลูกหรื อสร้ างขึ ้นเองได้ เพื่อให้ ประเทศพึ่งตนเองได้ ในฐานะประเทศที่มี
การเกษตร เป็ นรากฐาน การปลูกวัตถุดิบเพื่ อใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ า จึงนับเป็ นหนึ่งทางเลือกของพลังงาน
หมุนเวียนที่จะช่วยเสริ มสร้ างความมัน่ คง ด้ านพลังงานให้ กบั ทุกคนในประเทศ
เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ตัง้ เป้ าหมายที่ จ ะเป็ นผู้ผ ลิ ต ไฟฟ้ าแบบครบวงจร โดยครอบคลุม ทัง้ การผลิ ต และจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้ าและไอนา้ รวมถึงธุรกิ จอื่นที่เกี่ ยวเนื่องและสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้ า เช่น ธุรกิ จการขนส่งเชื อ้ เพลิง
ทางทะเล อีกทัง้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดนโยบายขยายการลงทุนในโครงการอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จเชือ้ เพลิง
ธุร กิ จ พลัง งานทดแทน และธุ รกิ จ ส่ง เสริ มการปลูก ต้ น กระดาษและพลัง งาน เพื่อ สร้ างมูลค่า เพิ่ มในระยะยาวให้ แ ก่
ผู้ถื อ หุ้น โดยกลุ่ม บริ ษั ทฯ มุ่ง เน้ น ที่จ ะเป็ นผู้น าในการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้ เ ชื อ้ เพลิงชี ว มวลแบบผสมผสาน โดยการใช้
วัสดุเ หลือใช้ อ ย่า งมี ประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษั ทฯ ยังให้ ค วามสนใจในเรื่ อ งการเติ บโตอย่ า งยั่งยื นทางด้ า น
พลัง งานทดแทน ควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพทัง้ ในด้ า นการผลิ ต และการให้ บ ริ ก าร รวมทัง้ การสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
 เป็ นผู้ น าด้ านการผลิ ต จั ด ส่ ง และรั ก ษาความมั่ น คงของระบบไฟฟ้ าและไอน า้ โดยใช้ เชื อ้ เพลิ ง
แบบผสมผสาน โดยมีการใช้ วสั ดุเหลือใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่ง เสริ ม ก ากับ และดูแ ลให้ มี ไฟฟ้ าและไอน า้ อย่ า งเพี ย งพอและต่อ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี สะอาดและ
มี ป ระสิท ธิ ภาพ เพื่ อ การพัฒ นากลุ่ม โรงงานอุต สาหกรรมเขตอุต สาหกรรม 304 จัง หวัด ปราจี น บุรี
และในเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 สร้ างวัฒนธรรมในการปรับเปลีย่ นตัวเอง อย่างมีดลุ ยภาพทังทางเศรษฐกิ
้
จ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นนิติบุคคลประเภท
บริ ษัทจากัด กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1.00 ล้ านบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอน ้า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน เมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2553 ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้ า รวมทังได้
้
ลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ธุรกิจต้ นน ้า และธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้ รับการบริ หารจัดการภายใต้ การดาเนินงาน
ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมแต่ละแห่งที่บริ ษัทฯ จัดตังขึ
้ ้นมาสาหรับการลงทุนในแต่ละโครงการ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ ทาการ
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เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน
ทังสิ
้ ้น 10,000.00 ล้ านบาท โดยเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วรวมทังสิ
้ ้น 9,354.04 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ พัฒนาการที่สาคัญของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงอานาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบ
ธุรกิจในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี ้
ปี 2554
 บริ ษัทฯ เพิ่มทุนที่ออกและชาระแล้ วเป็ นจานวน 9,354.03 ล้ านบาท
 ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน จานวน 3,000 ล้ าน
บาท
 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญร้ อยละ 99.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วใน PT. Utami Jaya
Mulia (“PT Utami”) เพื่อเข้ าไปดาเนินโครงการเหมืองถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย
 จัดตัง้ บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จากัด (“NPP2”) โดยถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว เพื่อรองรับกิจการโรงไฟฟ้ าซึ่งมีกาลังผลิตไฟฟ้ า
รวมที่ 10.40 เมกะวัตต์ และมีพลังไฟฟ้ าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยาวกับ กฟผ.
ที่ 8.00 เมกะวัตต์
 จัดตัง้ บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จากัด (“NPP3”) โดยถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว เพื่อรองรับกิจการโรงไฟฟ้ าซึง่ มีกาลังผลิตไฟฟ้ า
รวมที่ 47.55 เมกะวัตต์ และมีพลังไฟฟ้ าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยาวกับ กฟผ.
ที่ 41.00 เมกะวัตต์
 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วใน บริ ษัท น ้าใส 304
จากัด (“NS304”) ซึ่งเป็ นผู้ผลิตและจ าหน่ายนา้ เพื่อการอุตสาหกรรมในเขต
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญร้ อยละ 51.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วใน บริ ษัท เอส.เอ็น.บี.
ผลิตผลการเกษตร จากัด (“SNB”)
 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญร้ อยละ 50.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วใน บริ ษัท ดี.เอ.รี เซิร์ซ
เซ็นเตอร์ จากัด (“DARC”)
 รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานประเภทใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้ าและ
ใบอนุญาตระบบจาหน่ายไฟฟ้ า ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มา
จาก บริ ษัท ไฟฟ้ าชีวมวล จากัด (“BECO”)
ปี 2555
 ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน จานวน 3,000 ล้ าน
บาท
 นายโยธิ น ดาเนินชาญวนิชย์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ ขายหุ้นสามัญที่ถือ
ครองอยู่ทงั ้ หมดร้ อยละ 63.80 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วในบริ ษัทฯ ให้ แก่
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ปี 2556






Fastgain Limited และต่อมา Fastgain Limited ได้ ทาการขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ทังจ
้ านวนให้ แก่ บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิง้ จากัด ทาให้ บริ ษัท เซอร์ วิส โฮ
ลดิ ้ง จากัด กลายเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ
63.80 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วในบริ ษัทฯ
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) (“AA”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้
เข้ าซื ้อหุ้นสามัญร้ อยละ 18.21 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว ทังจ
้ านวนจาก บริ ษัท
แอ๊ ดวานซ์อะโกร โฮลดิ ้ง จากัด ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ทาให้ ภายหลังการเข้ า
ซื ้อหุ้น AA มีสดั ส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 17.99 เป็ นร้ อยละ 36.20 ของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
จัดตัง้ บริ ษัท ซีเอชพี 1 จากัด (“CHP1”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออก
และชาระแล้ ว เพื่อดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานงานความร้ อนร่ วมจากก๊ าซ
ธรรมชาติ
จัดตัง้ บริ ษัท ไอพีพี ไอพี2 จากัด (“IPPIP2”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนที่
ออกและชาระแล้ ว เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ที่รับโอนมา
จาก บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซพั พลาย ไอพีพี จากัด (“NPS IPP”) ตามแนวทาง
การปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ
จัดตัง้ บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซพั พลาย พีพี9 จากัด (“NPS PP9”) โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลที่
รับโอนมาจาก BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ
จัดตัง้ บริ ษัท แอช ลีซซิ่ง จากัด (“AL”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว เพื่อดาเนินโครงการแยกคลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีที่จาเป็ น
ในการผลิตเยื่อออกจากขี ้เถ้ าขาว
เปลี่ยนชื่ อบริ ษัทย่อย จาก บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี10 จากัด
(“NPS PP10”) เป็ น บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จากัด (“NPS OR”)และใช้ บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเล เพื่อบริ หารจัดการเรื อเทกองที่
บริ ษัทฯ ซื ้อมาระหว่างปี เพื่อรองรับการขนส่งเชื ้อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้ าในกลุม่
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10,000.00 ล้ านบาท
บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จากัด ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ได้ จาหน่ายหุ้นสามัญ
ร้ อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว ให้ กบั บริ ษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด และต่อมา บริ ษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้ จาหน่ายหุ้นดังกล่าว
ทัง้ จ านวนให้ กับ บริ ษั ท โคเจน อิ น เวสเมนท์ จ ากัด ท าให้ ภายหลัง การขายหุ้น
บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จากัด มีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 63.80 เป็ นร้ อย
ละ 53.80 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
จัดตัง้ บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จากัด (“NPP12”) โดยถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว เพื่อดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล
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จัดตัง้ บริ ษัท ซีเอชพี 3 จากัด (“CHP3”) และ บริ ษัท ซี เอชพี 5 จากัด (“CHP5”)
โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว เพื่อดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานงานความร้ อนร่วมจากก๊ าซธรรมชาติ
เปลีย่ นชื่อบริ ษัทย่อย จาก บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ เอทานอล จากัด (“AAE”) เป็ น บริ ษัท
อี 85 จากัด (“E85”)
จัดตัง้ บริ ษัท เอ็นพี เอส โอแอนด์เอ็ม จากัด (“NPS O&M”) โดยถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว และได้ เปลี่ยนชื่ อเป็ นบริ ษัทมาเป็ นบริ ษัท
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จากัด (“NPS Cape”) เพื่อบริ หารจัดการเรื อเทกองที่บริ ษัทฯ
ซื ้อมาระหว่างปี เพื่อรองรับการขนส่งเชื ้อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้ าในกลุม่
จัดตัง้ NPS O&M ใหม่ แทน NPS O&M ที่ถกู เปลี่ยนชื่อเป็ น NPS Cape โดยถือ
หุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว เพื่อรองรับโครงการจัดตังกองทุ
้
น
รวมโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ และเพื่อทาหน้ าที่ในการบริ หารจัดการกิจการ
โรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่จะนาเข้ ากองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ ใน
อนาคต
ขายหุ้นที่ถือครองอยู่ทงหมดใน
ั้
BECO และ NPS IPP ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ โดยขายในราคาต้ นทุนของบริ ษัทฯ
โดยมีมลู ค่าเท่ากับทุนที่ออกและชาระแล้ วของทังสองบริ
้
ษัท จานวน 735.00 ล้ าน
บาท และ 1,647.40 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดและมูลค่าทาง
บัญชีของทังสองบริ
้
ษัทที่ประเมินไว้ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัทย่อยทังสิ
้ ้น 22 บริ ษัท และบริ ษัทร่ วม 1 บริ ษัท โดยแบ่งการ
ดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ธุรกิจ ได้ แก่ กลุม่ ธุรกิจโรงไฟฟ้ าและพลังงานที่เกี่ยวข้ อง กลุม่ ธุรกิจต้ นน ้า
และกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
กลุ่ มธุรกิ จโรงไฟฟ้าและพลั งงานที่เกี่ ยวข้ อง

บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
แพลนท์ 2 จากัด
(“NPP 2”)

99.99%

บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
แพลนท์ 3 จากัด
(“NPP 3”)

99.99%

บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
แพลนท์ 5จากัด
(“NPP 5”)

บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
แพลนท์ 11 จากัด
(“NPP 11”)
บริ ษัท แอช ลิชชิ่ง จากัด
(“AL”)

50.00%

99.99%

บริ ษัท ซีเอชพี 1 จากัด
(“CHP 1”)

99.00%

PT Utami Jaya Mulia
(“ PT. Utami”)

99.99%

บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จากัด
(“NPSOR”)

99.99%

บริ ษัท ซีเอชพี 3 จากัด
(“CHP 3”)

99.99%

บริ ษัท น ้าใส 304 จากัด
(“Nam Sai 304”)

99.99%

บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จากัด
(“NPS Cape”)

บริ ษัท ซีเอชพี 5 จากัด
(“CHP 5”)

48.00%

บริ ษัท คันนา จากัด
(“KN”) (3)

99.99%

99.99%
99.99%
99.99%

บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพ ี 9 จากัด
(“NPS PP9”)

99.99%

บริ ษัท อี 85 จากัด
(“E85”)

99.99%

บริ ษัท อินเตอร์
สตีวโี ดริ่ ง 5 จากัด
(“ITS 5”)

บริ ษัทร่ วม

ร่ วมทุนกับบริ ษัทญี่ ปนุ่ ได้ แก่ บริษัท โซจิสซึ คอร์ ปอร์ เรชั่น จากั ด ถือหุ้น ร้ อยละ 29.00
ของทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว และ บริ ษัท โบโซ ออยล์แอนด์แฟต จากั ด ถือหุ้น ร้ อยละ
20.00 ของทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
(2) DAH ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ย วข้อ งถื อ หุ้นอีก ร้ อ ยละ 49.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
(3) AAH ซึ่งเป็ นบริ ษัททีเ่ กี่ย วข้อ งถือ หุ้นอี กร้ อยละ 49.00 ของทุนทีอ
่ อกและชาระแล้ว
(1)

51.00%

99.99%
99.99%

บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน
สตาร์ จากัด
(“NPSOS”)

บริ ษัท ไอพีพ ี ไอพี 2 จากัด
(“ PP IP2”)

99.99%

99.99%

บริ ษัท ดี.เอ.รี เซิร์ช
เซ็นเตอร์ จากัด
(“DARC”) (2)

กลุ่ มธุรกิ จโลจิสติกส์

99.99%

99.99%

บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
แพลนท์ 5เอ จากัด
(“NPP 5A”)

บริ ษัท เอ็นพีพ ี 12 จากัด
(“NPP 12”)

กลุ่ มธุรกิ จต้นนา้

บริ ษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผล
การเกษตร จากัด
(“SNB”) (1)
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอ แอนด์
เอ็ม จากัด
(“NPS O&M”)

ณ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ : * เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ขายหุ้นที่ถืออยูท่ งหมดร้
ั้
อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วใน
BECO และ NPSIPP ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯตามแนวทางการ
ปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ
1. บริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้ อง
กลุ่ม ธุร กิ จโรงไฟฟ้ าและพลังงานที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นธุร กิ จ หลัก ของกลุ่มบริ ษั ทฯ ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษัท ฯ ตระหนักถึ ง
ความสาคัญในการสร้ างความมัน่ คงทางพลังงานให้ กบั ประเทศเพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมุ่งมัน่ ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานอื่นเพื่อรองรับความต้ องการของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยให้
ความสาคัญกับพลังงานที่ยงั่ ยืน ภายใต้ วิสยั ทัศน์ “เราเชื่ อว่า ... พลังงานทดแทนที่ยงั่ ยืน คือ พลังงานที่สามารถปลูก
หมุนเวียนเปลีย่ นใหม่ สร้ างใช้ ได้ ไม่จากัด” โดยธุรกิจโรงไฟฟ้ าและพลังงานที่เกี่ยวข้ อง แบ่งเป็ น ธุรกิจโรงไฟฟ้ า ธุรกิจผลิต
และจาหน่ายเอทานอล และธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ามันราข้ าว โดยกลุ่มบริ ษัทฯ มองว่าเอทานอลและน ้ามันราข้ าว
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สามารถนามาพัฒนาเป็ นพลังงานหมุนเวียนได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจโรงไฟฟ้ าและพลังงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 15 บริ ษัท รวมทังสิ
้ ้น 16 บริ ษัท ดังนี ้
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2538 เพื่อดาเนินการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2553 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 10,000.00 ล้ านบาท โดยเป็ นทุนที่ออก
และชาระแล้ วรวมทังสิ
้ ้น 9,354.04 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้ าที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ มีจานวนทังสิ
้ ้น 2
โรง ได้ แก่ PP7 และ PP8 ซึง่ มีกาลังการผลิตโรงละ 164.00 เมกะวัตต์ คิดเป็ นกาลังการผลิตรวมทังสิ
้ ้น 328.00 เมกะวัตต์
โดยโรงไฟฟ้ าทัง้ 2 แห่ง ตังอยู
้ ใ่ นเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ ใช้ ถ่านหินและเชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นเชื ้อเพลิงใน
กระบวนการผลิต สาหรับลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ คือ กฟผ. AA และลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตอุตสาหกรรม 304
จังหวัดปราจีนบุรี โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า กับ กฟผ. จานวน 2 ฉบับ โดยมีกาลังการผลิตตามสัญญาแต่
ละฉบับอยูท่ ี่ 90.00 เมกะวัตต์ อายุสญ
ั ญา 25 ปี และจะสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2567 สาหรับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ AA
นัน้ มี อายุสญ
ั ญา 5 ปี และจะสิน้ สุด อายุสญ
ั ญาในปี 2557 ในส่ว นของลูกค้ า อุต สาหกรรม บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ได้ รั บโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ประเภทกิจการใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้ า และกิจการระบบจาหน่ายไฟฟ้ าในเขต
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี จาก BECO ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมที่
ตังอยู
้ ใ่ นเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ โดยตรง สาหรับไอน ้าที่บริ ษัทฯ ผลิตได้ สว่ นหนึง่ จะถูกนาไปใช้ ภายในกิจการ และส่วน
ที่เหลือทางบริ ษัทฯ จะจาหน่ายให้ แก่ AA ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไอน ้า ซึง่ มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี และจะสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี
2565
สาหรั บถ่านหินซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่สาคัญในการผลิตไฟฟ้ า บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญาซือ้ ขายถ่านหินระยะยาว
กับผู้จดั หาถ่านหินที่มีประสบการณ์และมีความชานาญในธุรกิจจัดหาถ่านหินจานวนถึง 2 ราย ซึง่ มีแหล่งถ่านหินหลักจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ในส่วนของเชือ้ เพลิงชีวมวลนัน้ บริ ษัทฯ ได้ รับโอนพนักงานจาก KNKT เพื่อทาหน้ าที่ในการจัดหา
เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น เช่น ชิ ้นไม้ สบั เปลือกไม้ ให้ กบั โรงไฟฟ้ าโดยตรง ทังนี
้ ้ พนักงานที่ได้ รับการโอนย้ ายมาจาก KNKT เป็ น
พนักงานบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่มีประสบการณ์และเครื อข่ายในการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นอย่างกว้ างขวาง ซึ่งเดิม KNKT
ทาหน้ าที่ จะรับผิดชอบในการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นที่ต้องใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าของบริ ษัทฯ จากกลุ่ม
เกษตรกรหรื อผู้ผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นตามปริ มาณและคุณภาพที่ระบุไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้การใช้ เชื อ้ เพลิงผสมระหว่างถ่าน
หินและเชื ้อเพลิงชีวมวลส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษาอัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานให้ มีเสถียรภาพได้ เป็ นอย่างดี
เนื่องจากเชื ้อเพลิงชีวมวลมีต้นทุนค่อนข้ างต่า

2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จากัด (“NPP2”)
NPP2 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2554 เพื่อดาเนินการผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPP2 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 150.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออก
และชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 138.30 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้ าที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP2 มีจานวนทังสิ
้ ้น 1 โรง ได้ แก่ PP2 ซึ่งได้ ซื ้อมาจาก BPKPS
ตามสัญญาจะซื ้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้ า ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยมีที่ตงอยู
ั ้ ่ที่อาเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้ า 10.40 เมกะวัตต์ และใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้ แก่ ชิน้ ไม้ สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็ น
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เชื ้อเพลิงหลักในการผลิต ซึง่ กระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จะถูกจาหน่ายให้ กบั กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาวมีอายุ
สัญญา 21 ปี และสัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2563 ซึ่งพลัง งานไฟฟ้ าตามสัญญาดัง กล่าวอยู่ที่ 8.00 เมะกะวัตต์ สาหรั บ
กระแสไฟฟ้ าส่วนที่เหลือจะถูกจาหน่ายให้ แก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียง
3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จากัด (“NPP3”)
NPP3 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2554 เพื่อดาเนินการผลิต
และจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPP3 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 350.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุน
ที่ออกและชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 262.50 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระ
แล้ ว ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้ าที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP3 มีจานวนทังสิ
้ ้น 2 โรง ได้ แก่ PP3 และ PP4 ซึ่งได้ ซื ้อมาจาก
TPS ตามสัญญาจะซื ้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้ าลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยโรงไฟฟ้ าดังกล่าวตังอยู
้ ่ในเขตอุตสาหกรรม
304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของ PP3 มีขนาดกาลังการผลิต 10.40 เมกะวัตต์ ในขณะที่ PP4 มีขนาดกาลังการ
ผลิต 37.15 เมกะวัตต์ ทัง้ PP3 และ PP4 ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิต ได้ แก่ ชิ ้นไม้ สบั เปลือกไม้ และ
แกลบ ซึ่งกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้ าทัง้ 2 แห่งดังกล่าวจะถูกจาหน่ายให้ กบั กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ า
ระยะยาว มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี ซึง่ จะสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2567 โดยมีพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญาอยู่ที่ 41.00 เมะกะวัตต์
สาหรับกระแสไฟฟ้ าส่วนที่เหลือจะถูกจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าภายในเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
นอกจากนี ้ NPP3 ยังมีโรงกรองน ้าสาหรับผลิตและจาหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งมีขนาดกาลังการผลิต
25,200.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ จะถูกนาไปใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าของ NPP3
ส่วนหนึง่ และส่วนที่เหลือจะถูกจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จากัด (“NPP5”)
NPP5 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อดาเนินการผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPP5 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1,360.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่
ออกและชาระแล้ ว1,229.82 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้ าที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5 มีจานวนทังสิ
้ ้น 2 โรง ได้ แก่ PP5 และ PP6 ซึ่งเป็ นธุรกิจ
ที่ซื ้อมาจาก AA ตามสัญญาจะซื ้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้ าลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2552 โดยโรงไฟฟ้ าดังกล่าวตังอยู
้ ่ในเขต
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5 นัน้ มีขนาดกาลังการผลิต 37.15 เมกะวัตต์ และใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล
อื่น ได้ แก่ ชิ ้นไม้ สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิต ในขณะที่ PP6 มีขนาดกาลังการผลิต 37.15 เมกะ
วัตต์ และใช้ น ้ามันยางดาเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้ าทัง้ 2 แห่ง ดังกล่าว จะถูก
จาหน่ายไปให้ กบั กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาว มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี ซึ่งจะสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2571 โดย
มีพ ลัง งานไฟฟ้ าตามสัญ ญารวมอยู่ที่ 50.00 เมะกะวัต ต์ สาหรั บ กระแสไฟฟ้ าส่ว นที่ เ หลือ จะถูก จ าหน่ายให้ แ ก่ AA
นอกจากนี ้ NPP5 ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไอน ้ากับ AA เพื่อจาหน่ายไอน ้าที่ได้ จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าดังกล่าว
5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จากัด (NPP5A”)
NPP5A เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPP5A มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1,218.00 ล้ านบาท
ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 1,105.50 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99
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ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว ปั จจุบนั NPP5A อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาดกาลังการผลิต 98.00 เมกะวัตต์ ในเขต
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 2,772.00 ล้ านบาท โดยโรงไฟฟ้ าดังกล่าวใช้
เทคโนโลยีหม้ อไอน ้าแบบ CFB และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าเป็ นแบบกังหันไอน ้า โดยใช้ ชิน้ ไม้ สบั และเปลือกไม้ ซึ่งเป็ น
เชือ้ เพลิงชีวมวลเป็ นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิต ทัง้ นี ้ NPP5A ได้ วางแผนการดาเนินโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง โดย
โครงการในช่วงแรกจะเป็ นหน่วยการผลิตไอน ้าคือในส่วนของหม้ อไอน ้า ซึ่งมีกาลังการผลิต 300 ตันต่อชัว่ โมง ซึ่งปั จจุบนั
ได้ ดาเนินการก่อสร้ างในส่วนของโรงผลิตไอน ้าเสร็ จสิ ้นแล้ ว และเริ่ มดาเนินการผลิตในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 และ
จาหน่ายไอน ้าแรงดันสูงให้ แก่ บริ ษัทฯ NPP5 และ NPP11 แล้ ว เพื่อให้ โรงไฟฟ้ าที่อยู่ภายใต้ การดาเนินงานของบริ ษั ทฯ
และบริ ษัทย่อยทัง้ 2 แห่งดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้ าได้ เต็มกาลังการผลิต ส่วนโครงการในช่วงที่ 2 จะเป็ นหน่วยการผลิต
ไฟฟ้า ซึง่ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง โดยคาดว่าจะเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าในเชิงพาณิชย์ได้ ในไตรมาส 4 ปี 2557
สาหรับความคืบหน้ าของโครงการนัน้ NPP5A ได้ รับอนุมตั ิสิทธิ ประโยชน์จาก BOI และได้ รับอนุมตั ิรายงาน
การศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจาก สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (“สผ.”) รวมทัง้
ได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างและการประกอบกิจการโรงงานสาหรับการดาเนินโครงการในช่วงแรกเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมทัง้ ได้ ลงนามในสัญญาซือ้ ขายไอนา้ กับ NPP5 และ NPP11 ปั จจุบัน NPP5A อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการขอรับอนุมตั ิ BOI ของโครงการในช่วงที่ 2 (หน่วยผลิตไฟฟ้ า)
6) บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จากัด (“NPS PP9”)
NPS PP9 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เพื่อรับโอน
โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดกาลังผลิต 125.00 เมกะวัตต์ จาก BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPS PP9 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1,825.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
673.00 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว ปั จจุบนั NPS PP9
ได้ รับโอนโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด 125.00 เมกะวัตต์จาก BECO เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณเขตอุตสาหกรรม
304 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะใช้ พื ้นที่ในการก่อสร้ างโครงการทังสิ
้ ้น 55 ไร่ ซึ่งโรงไฟฟ้ า
ดังกล่าวจะใช้ เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิต และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าเป็ นแบบ
กังหันไอนา้ ซึ่งเชื อ้ เพลิงหลักที่ใช้ ใ นการผลิตกระแสไฟฟ้ าจะเป็ นเชื อ้ เพลิงชี วมวล ได้ แก่ ชิ น้ ไม้ สบั และเปลือกไม้ ซึ่ง
โครงการดังกล่าวมีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้น 5,400.00 ล้ านบาท ซึ่งมีแหล่งเงินทุนสาหรับโครงการนี ้ในรู ปของเงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินภายในประทศ และเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ แก่ลกู ค้ าใน
เขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
ส่วนแผนการเดิมที่จะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าฟ้ ากับ กฟผ. นัน้ เนื่องจากความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิงได้
ส่งผลกระทบต่อสูตรการคานวณราคาค่าไฟฟ้ าที่จะได้ รับจาก กฟผ. ที่จะต้ องผูกพันตามสัญญาเป็ นระยะเวลาถึง 25 ปี
ซึง่ BECO ได้ เจรจากับ กฟผ. ถึงความเหมาะสมของสูตรในการคานวณราคาค่าไฟฟ้ าแล้ ว แต่เนื่องจาก กฟผ. ไม่เห็นชอบ
การปรับเปลี่ยนสูตรการคานวณดังกล่าว ทาง BECO จึงพิจารณาไม่เข้ า ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. อย่างไรก็ดี
การไม่เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. ไม่ได้ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล
มีเพียงการถูกริ บเงินค ้าประกันการยื่นข้ อเสนอจานวน 40.00 ล้ านบาท เท่านัน้ ซึ่งสัดส่วนมูลค่าเงินค ้าประกัน ที่ถูกริ บ
ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนความเสียหายที่น้อยเมื่อเทียบกับภาระผูกพันตามสูตรการคานวณราคาค่าไฟฟ้ าตามสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลาถึง 25 ปี
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ทังนี
้ ้ ความคืบหน้ าในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าชีวมวลของ NPS PP9 อยูท่ ี่ร้อยละ 59.00 โดยส่วนการผลิตเครื่ องจักร
หลัก อันได้ แก่ การผลิตหม้ อไอน ้า กังหัน และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ดาเนินไปแล้ วกว่าร้ อยละ 90.00 ทังนี
้ ้ คาดว่าจะสามารถ
ทดสอบเครื่ องจักรทังหมดได้
้
ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2557
7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จากัด (“NPP11”)
NPP11 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPP11 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 950.00 ล้ านบาท
ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วเต็มทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสั ดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนที่
ออกและชาระแล้ ว ปั จจุบนั โรงไฟฟ้ าที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP11 คือ PP11 ซึ่งได้ ซื ้อมาจาก AA ตามสัญญา
จะซื ้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้ า ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2552 ที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
าดังกล่าวอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจี นบุรี โดยมีข นาดกาลังการผลิต ไฟฟ้ า 32.90 เมกะวัตต์ และใช้ นา้ มัน ยางดาเป็ นเชื อ้ เพลิงหลัก ในการผลิต ซึ่ง
กระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จะถูกจาหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะ
ยาว โดยมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี และสัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2571 ซึง่ พลังงานไฟฟ้ าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที่ 25.00 เมกะวัตต์
นอกจากนี ้ NPP11 ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไอน ้ากับ AA เพื่อจาหน่ายไอน ้าที่ได้ จากระบวนการผลิตไฟฟ้ าดังกล่าว
8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จากัด (“NPP12”)
NPP12 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPP12 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 900.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่
ออกและชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 225.00 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออก
และชาระแล้ ว ปั จจุบนั NPP12 อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดกาลังการผลิต 98 เมกะ
วัตต์ (Full Condensing) ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 9,000 ล้ านบาท
โดยโรงไฟฟ้ าดังกล่าวใช้ เทคโนโลยี หม้ อไอน ้าชนิดนาสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) โดยใช้ น ้ามันยางดาเป็ น
เชื ้อเพลิงหลักในการผลิต
9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด (“IPP IP2)
IPP IP2 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้ าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 600.00 เมกะวัตต์ ที่รับโอนมาจาก NPS IPP ตามแนวทางการปรับโครงสร้ าง
กลุม่ บริ ษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 IPP IP2 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1,278.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออก
และชาระแล้ วเต็มทังจ
้ านวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
โครงการโรงไฟฟ้ าดังกล่าวใช้ เทคโนโลยีไอน ้าแบบ CFB และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าเป็ นแบบกังหันไอน ้า โดยใช้
ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก และคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าแห่งนี ้ ประมาณ 24,693.00 ล้ านบาท
ปั จจุบนั โครงการได้ ยื่นเสนอรายงานการประเมินผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ (Environmental Health
Impact Assessment: EHIA) ต่อ สผ. แล้ ว และมีมติชี ้แจงรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมเพื่อ พิจารณาอีกครัง้ รวมถึง
การเจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาว (PPA) กับ กฟผ. และเจรจาเปลี่ยนแปลงกาหนดวันเริ่ มต้ นจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD)

-25-

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

10) บริษัท ซีเอฟพี 1 จากัด (“CHP1”)
CHP1 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจาหน่ายไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 CHP1 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 10.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ ว 7.70 ล้ านบาท โดยมี
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
CHP1 ได้ มีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า CHP-1 ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชื อ้ เพลิงธรรมชาติเป็ นเชื อ้ เพลิง ปั จจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment) รวมถึงจัดเตรี ยมข้ อมูลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
(Feasibility Study) เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องต่างๆ (BOI) และสาหรับการทา Funding
11) บริษัท ซีเอฟพี 3 จากัด (“CHP3”)
CHP3 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจาหน่ายไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 CHP3 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ ว 0.25 ล้ านบาท โดยมี
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
CHP3 ได้ มีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า CHP-3 ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชื อ้ เพลิงธรรมชาติ เ ป็ นเชื อ้ เพลิง ปั จ จุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดหาที่ ป รึ ก ษาเพื่ อจัดท ารายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม รวมถึงจัดเตรี ยมข้ อมูลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ (Feasibility Study) เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องต่างๆ (BOI) และสาหรับการทา Funding
12) บริษัท ซีเอฟพี 5 จากัด (“CHP5”)
CHP5 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจาหน่ายไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 CHP5 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ ว 0.25 ล้ านบาท โดยมี
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
CHP5 ได้ มีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า CHP-5 ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชื อ้ เพลิงธรรมชาติ เ ป็ นเชื อ้ เพลิง ปั จ จุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดหาที่ ป รึ ก ษาเพื่ อจัดท ารายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม รวมถึงจัดเตรี ยมข้ อมูลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ (Feasibility Study) เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องต่างๆ (BOI) และสาหรับการทา Funding
13) บริษัท อี 85 จากัด (“E85”)
E85 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื่อบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ เอทานอล จากัด (“AAE”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อผลิตและจาหน่ายเชื ้อเพลิงเอทานอล โดย AAE ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทเป็ น
E85 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 E85 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1,725.00 ล้ านบาท ซึ่ง
เป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วเต็มทังจ
้ านวน ซึ่งมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระ
แล้ ว ปั จจุบนั E85 อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอล 2 หน่วยการผลิต ซึง่ มีกาลังการผลิตรวม 500,000 ลิตรต่อ
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วัน สถานที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และโรงงานผลิตแป้งหมาด 6 โรง เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทานอล โดยคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 4,700.00 ล้ านบาท
สาหรับความคืบหน้ าในการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลนัน้ ปั จจุบนั หน่วยการผลิตหน่วยแรกขนาด 250,000
ลิตรต่อวัน ได้ ดาเนินการก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์เริ่ มดาเนินการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม ปี 2556 ส่วนหน่วยการผลิต
หน่วยที่ 2 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน กาลังอยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง และคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในไตรมาส 4 ปี
2557 ทังนี
้ ้ ณ 31 ธันวาคม 2556 ความคืบหน้ าในการก่อสร้ างหน่วยการผลิตที่ 2 ของ E85 อยูท่ ี่ร้อยละ 59.70
ในส่ ว นของความคื บ หน้ าในการก่ อ สร้ างโรงงานผลิ ต แป้ งหมาดนั น้ ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ างแล้ วเสร็ จ
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 3 โรง เพื่อรองรับหน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที่ 1 โดยโรงงานทัง้ 3 โรง จะสามารถดาเนินการผลิต
ในเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2556 สาหรับโรงงานผลิตแป้งหมาดที่เหลืออีก 3 โรง กาลังอยู่ระหว่างเตรี ยมการก่อสร้ าง
เพื่อรองรับหน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที่ 2 นัน้ คาดว่าจะเริ่ มดาเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ ในไตรมาส 4 ปี 2557
14) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจากัด (“SNB”)
SNB เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 เพื่อผลิตและจาหน่าย
น ้ามันราดิบและราสกัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 SNB มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 30.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ออก
และชาระแล้ วเต็มทังจ
้ านวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว ทังนี
้ ้
โรงงานของ SNB ตัง้ อยู่ในอาเภอบางสมัคร จังหวัด ฉะเชิ ง เทรา ซึ่งอยู่ใกล้ กับแหล่งปลูกข้ าวซึ่งเป็ นวัตถุดิ บที่ใช้ ใ น
กระบวนการผลิต โดยมีกาลังการผลิต 200.00 ตันราดิบต่อวัน ซึง่ จะสามารถผลิตน ้ามันราดิบได้ ประมาณ 40.00 ตันต่อวัน
และราสกัดได้ ประมาณ 160.00 ตันต่อวัน สาหรับลูกค้ าหลักของ SNB คือ กลุม่ ลูกค้ าที่นาน ้ามันราดิบไปผลิตเป็ นวัตถุดิบ
สาหรับอุตสาหกรรมผลิตน ้ามันราข้ าวเพื่อการบริ โภคและอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และกลุม่ ลูกค้ าที่นาราสกัดไปเป็ น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์
15) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จากัด (“AL”)
AL เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจแยก
คลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีที่จาเป็ นในการผลิตเยื่อออกจากขี ้เถ้ าขาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 AL มีทนุ
จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 45.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ ว 45.00 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
16) บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จากัด (“NPS O&M”)
NPS O&M เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โดย วันที่ 31
ธันวาคม 2556 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ ว จานวน 0.25 ล้ านบาท โดยมี
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว เพื่อรองรับโครงการจัดตัง้ กองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ และเพื่อทาหน้ าที่ในการบริ หารจัด การกิจการโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่จะนาเข้ ากองทุน
รวมโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ ในอนาคต

-27-

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

2. บริษัทในกลุ่มธุรกิจต้ นนา้
เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบหลักสาหรับการดาเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้ า บริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าไป
ลงทุนในธุรกิจต้ นน ้าต่างๆ ได้ แก่ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ธุรกิจส่งเสริ มการปลูกต้ นพลังงาน ธุรกิจ
วิจยั และพัฒนาต้ นพลังงาน และธุรกิจเหมืองถ่านหิน ทังนี
้ ้ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจต้ นน ้า ประกอบด้ วย บริ ษัทย่อย จานวน 3
บริ ษัท และบริ ษัทร่วม จานวน 1 บริ ษัท รวมทังสิ
้ ้น 4 บริ ษัท ดังนี ้
1) บริษัท นา้ ใส 304 จากัด (“NS304”)
NS304 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และรับ
บริ หารจัดการน ้าดิบให้ แก่ NPP3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NS 304 มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 160.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุน
ที่ออกและชาระแล้ วเต็มทัง้ จานวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ปั จจุบนั NS304 มีโรงกรองน ้าจานวน 2 โรง ตังอยู
้ ่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีกาลังการผลิต 80,000
ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ทัง้ นี ้ น า้ เพื่อการอุตสาหกรรมที่จัดหามาได้ จะถูกจาหน่ายออกไปให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯ และลูกค้ า
อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
2) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จากัด (“DARC”)
DARC เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อทาการศึกษา
วิจัย และพัฒ นาเกี่ ย วกับสายพันธุ์ ต้ น พลัง งานและต้ น กระดาษ เยื่ อ กระดาษ กระดาษ ผลิต ภัณ ฑ์ จากการเกษตร
สิ่งแวดล้ อม ไฟฟ้ า พลังงาน และอื่นๆ พร้ อมทังมี
้ การให้ บริ การทดสอบทางวิ ทยาศาสตร์ ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 DARC มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 30.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ ว 7.50
ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว
สาหรับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทาง DARC ได้ มีการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างก้ าวกระโดด ด้ วยนโยบายของ
บริ ษัทฯ ที่ม่งุ ให้ ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา ปั จจุบนั DARC ได้ มีการพัฒนาต้ นพลังงานให้ มีค่าความร้ อนสูง
เหมาะแก่การใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง ลักษณะลาต้ นตรงมีความหนาแน่นของเนื ้อไม้ สงู ทาให้ ได้ ปริ มาณผลผลิตต่อน ้าหนักวัตถุดิบ
ที่ใช้ มากขึ ้น สะดวกต่อการขนส่งและยังทนต่อสภาพแวดล้ อม โรค และแมลงต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ DARC ยังมี
การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยพืช พลังงานทางเลือกใหม่ๆ ได้ แก่ สายพันธุ์หญ้ าเนเปี ยร์ โดยได้ รับการสนับสนุนทางวิชาการ
จากหน่ว ยงานของรั ฐ คือ กระทรวงพลังงาน กรมปศุสตั ว์ และมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ท าให้ มี ผลิต ผลต่อไรสูง
เจริ ญเติบโตเร็ ว รอบการเก็บเกี่ยวสัน้ หญ้ าอายุเพียง 3 เดือนก็สามารถใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงได้ และเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่องได้
ถึง 5 ปี เหมาะกับทุกสภาพพื ้นที่ของประเทศไทย รวมทังมี
้ การพัฒนาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิ ภาพการเผาไหม้ และ
กระบวนการต่างๆในการผลิตไฟฟ้ า โดยทาง DARC มุ่งมัน่ ในการพัฒนางานวิจยั ต่างๆ ให้ กบั บริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ธุรกิจพลังงานอย่างยัง่ ยืนต่อไป
3) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)
PT Utami เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัดของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2552 เพื่อประกอบกิจการเหมืองถ่านหินประเภทบิทมู ินสั บนเกาะกาลิมนั ตัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 PT Utami มี
ทุนจดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 4.00 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ (Authorized Capital) ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วเป็ น
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จานวน 2.00 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ (Issued Capital) โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.00 ของทุน
ที่ออกและชาระแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถนุ ายน 2554 เพื่อลงทุนในธุรกิจ
เหมืองถ่านหินบิทนู สั ซึ่งเป็ นถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพสูง และมีส่วนประกอบของกามะถันต่า จึงเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดย
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปเพื่อจัดหาแหล่งถ่านหินสาหรับใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงของโรงไฟฟ้ าภายในกลุ่ม
บริ ษัทฯ ซึง่ จะช่วยให้ การดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมจากการ
สารวจเบื ้องต้ นได้ มีการประเมินว่า เหมืองถ่านหินดังกล่าวจะมีปริ มาณถ่านหินสารองเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 13.00 ล้ านตัน
และจะสามารถขุดขึ ้นมาจาหน่ายได้ ประมาณปี ละ 600,000 - 800,000 ตันต่อปี ส่วนความคืบหน้ าในการดาเนินงาน
เหมืองถ่านหินนัน้ ปั จจุบนั PT Utami ได้ รับสัมปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อสนับสนุน การผลิตถ่านหิน
ของโครงการ
4) บริษัท คันนา จากัด (“KN”)
KN เป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุนการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 KN มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 530.00
ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วเต็มทังจ
้ านวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 48.00 ของทุนที่
ออกและชาระแล้ ว ทังนี
้ ้ KN ดาเนินการสนับสนุนให้ เกษตรกรเช่าคันนาในพื ้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดาเนินการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน เมื่อครบอายุ 3 ปี ต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน
จะเติบโตเต็มที่และพร้ อมสาหรับการตัดโค่น ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากต้ นกระดาษและต้ นพลังงานจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนโคนไม้ และส่วนปลายไม้ หรื อไม้ ที่ไม่ได้ ขนาด โดยทาง KN จะจาหน่ายส่วนโคนไม้ ให้ แก่ทาง AA เพื่อนาไปใช้ เป็ น
วัตถุดิบสาหรับการผลิตกระดาษและจะจาหน่ายส่วนปลายไม้ หรื อไม้ ที่ไม่ได้ ขนาดให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อนาไปใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ทังนี
้ ้ การส่งเสริ มและสนับสนุนการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงานดังกล่าว
นอกจากจะเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ แล้ ว ยังเป็ นการช่วยส่งเสริ ม
การจ้ างงานและสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
3. บริษัทในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
เพื่อให้ สามารถควบคุมต้ นทุนการขนส่งซึง่ เป็ นหนึง่ ในต้ นทุนหลักในการดาเนินงาน บริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าไปลงทุนใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งได้ แก่ ธุรกิจขนส่งทางทะเล และธุรกิจบริ การทุ่นขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล ทังนี
้ ้ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจโลจิ
สติกส์ประกอบด้ วย บริ ษัทย่อย จานวน 4 บริ ษัท ดังนี ้
1) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จากัด (“NPS OS”)
NPS OS เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบ
ธุรกิจขนส่งทางทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPS OS มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 310.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่
ออกและชาระแล้ วเต็มทังจ
้ านวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว ปั จจุบนั
NPS OS เป็ นเจ้ าของเรื อสินค้ าเทกอง 1 ลา ภายใต้ ชื่อ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนาด 53,075 เมตตริ กตัน
(Supramax Size) โดยเรื อลานี ้ถูกนามาใช้ เพื่อขนส่งถ่านหินจากต่างประเทศมายังท่าเรื อในประเทศไทย และขนส่งต่อไป
ยังโรงไฟฟ้ าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ าต่อไป ซึ่งเรื อดังกล่าวสามารถขนส่งถ่านหินได้ ประมาณ
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ครัง้ ละ 52,000 ตันต่อเที่ยว หรื อคิดเป็ นจานวนรวม 624,000 ตันต่อปี ปั จจุบนั NPS OS ได้ เข้ าทาสัญญาชาร์ เตอร์ เรื อแก่
ESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 8 ปี และจะสิ ้นสุดสัญญาในปี 2563 ทังนี
้ ้ ESL เป็ นบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นผู้บริ หาร
จัดการการขนส่งถ่านหินทางเรื อให้ แก่บริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ใช้ บริ การมาตลอดเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
2) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จากัด (“NPS OR”)
NPS OR เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื่อบริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จากัด (“NPSPP10”)
จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เพื่อดาเนินการก่อสร้ างและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้ าภายใต้
โครงการประมูลการก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก โดย NPSPP10 ได้ จ ดทะเบี ย นเปลี่ย นแปลงชื่ อ บริ ษั ท และ
วัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล เพื่อรองรับการขนส่ง
เชื ้อเพลิงให้ กบั กิจการโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPS OR มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 100.00
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วเต็มทังจ
้ านวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออก
และช าระแล้ ว ปั จ จุบัน NPSOR เป็ นเจ้ า ของเรื อ สิน ค้ า เทกอง 1 ลา ภายใต้ ชื่ อ M.V. NPS ORANA มี ข นาด
44,849.00 เมตริ กตัน (Handymax Size) โดยเรื อลานี ้ถูกนามาใช้ เพื่อขนส่งถ่านหินและไม้ สบั ซึง่ สามารถขนส่งถ่านหินได้
ประมาณครัง้ ละ 40,000 ตันต่อเที่ยว โดยมีแผนการขนส่งจานวนรวม 120,000 ตันต่อปี นอกจากนี ้ สามารถขนไม้ สบั ได้
ประมาณครัง้ ละ 20,000 ตันแห้ ง (Bone dry MT) ต่อเที่ยว โดยมีแผนการขนส่งจานวนรวม 80,000 ตันแห้ งต่อปี ปั จจุบนั
NPS OR ได้ เข้ าทาสัญญาชาร์ เตอร์ เรื อแก่ ESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะสิ ้นสุดสัญญาในปี 2559 ทังนี
้ ้ ESL
เป็ นบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรื อให้ แก่บริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ ใช้ บริ การมาตลอดเป็ น
ระยะเวลากว่า 10 ปี
3) บริษัท เอ็นพีเอส เคป จากัด (“NPS CAPE”)
NPS CAPE เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื่อบริ ษัทเอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จากัด (“NPS O&M’) จดทะเบียน
เป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2556 ได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
บริ ษัท โดยมีวตั ถุประสงค์บริ ษัทเพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NPS CAPE มีทนุ จด
ทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วจานวน 0.25 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว ปั จจุบนั NPS CAPE เป็ นเจ้ าของเรื อสินค้ าเทกอง 1 ลา ภายใต้ ชื่อ MV.
NPS CENTURY มีขนาด 172,036 เมตริ กตัน (Cape Size) โดยบริ ษัทฯ ซื ้อเรื อลานี ้เพื่อรองรับการขนส่งถ่านหินจาก
ต่างประเทศเพื่อมายังท่าเรื อในประเทศไทย สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ่งเรื อดังกล่าวสามารถ
ขนส่งถ่านหินได้ ประมาณครัง้ ละ 170,000 ตันต่อเที่ยว โดยมีแผนการขนส่งจานวนรวม 1,020,000 ตันต่อปี ปั จจุบนั NPS
CAPE ได้ เข้ าทาสัญญาชาร์ เตอร์ เรื อแก่บริ ษัทภายนอก โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 13 เดือน และจะสิ ้นสุดสัญญาในเดือน
มีนาคม 2558
4) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จากัด (“ITS5”)
ITS5 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบกิจการ
ทุ่นขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล (Floating Crane) โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซือ้ หุ้นของ ITS5 จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรั บและ
สนับสนุนกิจการขนส่งทางทะเลของกลุม่ บริ ษัทฯ และการขนส่งเชื ้อเพลิงสาหรับใช้ ในโรงไฟฟ้ าภายในกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ITS5มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 68.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วเต็มทังจ
้ านวน
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โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว ปั จจุบนั ITS5 มีท่นุ ขนถ่ายสินค้ าอยู่
บริ เวณกลางทะเลบริ เวณ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 1 ทุ่น ซึ่งมีเครื่ องหนีบยกของ (Grab) จานวน 2 ตัว โดย
สามารถขนถ่ายสินค้ าได้ ประมาณ 2.50 ล้ านตันต่อปี ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของสินค้ าที่ดาเนินการขนถ่าย
4. บริษัทอื่น
เดิมเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ขายหุ้นที่ถือครองอยู่ทงหมดให้
ั้
กบั
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้
1) บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จากัด (“BECO”)
BECO จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็ นวันที่
บริ ษัทฯ ขายหุ้น BECO ออกไปนัน้ BECO มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 2,433.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ ว
735.00 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BECO จาก ผู้ถือหุ้นเดิมทังจ
้ านวน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า
ให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 ที่ผา่ นมา BECO ได้ โอนงานระหว่างดาเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด 125.00
เมกะวัตต์ ภายในบริ เวณเขตอุตสาหกรรม 304 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้ กบั NPS PP9 เพื่อ
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าแทน BECO รวมถึง BECO ได้ โอนสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริ มการลงทุน และใบอนุญาตที่สาคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องให้ กับ NPS PP9 และปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิ จของ BECO เป็ นดาเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ ตามแผนการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจภายในกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั สินทรัพย์หลักของ BECO เป็ น
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ พิจารณาดาเนินการขายหุ้นของ BECO ที่ถือครองอยู่ทงหมดให้
ั้
กับ
ให้ กบั I-TOWN ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้ รับ
อนุญาตจากสานักงานฯ ได้ แก่ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จากัด เพื่อประเมินราคาหุ้นตามวิธีประเมินราคาตลาด
ยุติธรรม โดยผลของการประเมินราคาตลาดยุติธรรมของหุ้น BECO คือ 542.78 ล้ านบาท และมีมลู ค่าตามบัญชีอยู่ที่
515.97 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาต้ นทุนของหุ้น BECO ปั จจุบนั นัน้ มีมลู ค่าเท่ากับทุนที่ออกและชาระแล้ วของ
BECO บริ ษัทฯ จึงได้ ขายหุ้น BECO ในราคาต้ นทุน คือ 735.00 ล้ านบาท ซึ่งถือเป็ นราคาที่เหมาะสมและเป็ นปกติในทาง
ธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับชาระราคาค่าหุ้นของ BECO ครบถ้ วนทังจ
้ านวนแล้ ว
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จากัด (“NPS IPP”)
NPS IPP จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ ายื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
(IPP) กับ กฟผ. เมื่อปี 2550 ซึ่งบริ ษัทฯ ผ่านการคัดเลือกจาก กฟผ. และได้ จดั ตัง้ NPS IPP ขึ ้นเป็ นผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงไฟฟ้ าดังกล่าว ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 600.00 เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้ NPS IPP ได้ มีการจัดหาที่ดินจานวน 2,390 ไร่ เพื่อ
สารองไว้ สาหรับรองรับการก่อสร้ างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ จึงทาให้ NPS IPP ครอบครองกรรมสิทธิ์
ในที่ดินจานวนมาก ต่อมา NPS IPP ได้ โอนโครงการโรงไฟฟ้ าดังกล่าวพร้ อมกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่คาดว่าจะก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ าให้ แก่ IPP IP2 ตามแผนการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจภายในกลุม่ บริ ษัทฯ โดยแยกธุรกิจผลิตไฟฟ้ าออกจาก
NPS IPP และปรับเปลีย่ นลักษณะการประกอบธุรกิจของ NPS IPP เป็ นดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และได้ ลดทุน
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จดทะเบียนรวมจาก 4,600.00 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนรวม 1,980.00 ล้ านบาท โดย ณ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็ น
วันที่บริ ษัทฯ ขายหุ้น NPS IPP ออกไปนัน้ NPS IPP มีทนุ ที่ออกและชาระแล้ ว 1,647.40 ล้ านบาท
โดย บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานฯ ได้ แก่ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
จากัด เพื่อประเมินราคาหุ้นตามวิธีประเมินราคาตลาดยุติธรรม โดยใช้ หลักการประเมินราคาหุ้นตามตลาดยุติธรรม
เช่นเดียวกับ BECO กล่าวคือ ผลการประเมินราคาตลาดยุติธรรมของหุ้น NPS IPP คือ 206.51 ล้ านบาท และมีมลู ค่าตาม
บัญชีอยู่ที่ 512.94 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ราคาต้ นทุนของหุ้น NPS IPP ปั จจุบนั นันมี
้ มลู ค่าเท่ากับทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ ขายหุ้น NPS IPP ในราคาต้ นทุน คือ 1,647.40 ล้ านบาท ซึ่งถือเป็ นราคาที่เหมาะสมและเป็ นปกติ
ในทางธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ รับชาระเงินค่าหุ้นจาก บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“I-TOWN”) จานวน 668.00
ล้ านบาท ณ วันที่ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น โดยส่วนที่เหลือจานวน 979.40 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ได้ รับชาระค่าหุ้นค้ างรับ
ดังกล่าวแล้ วเต็มจานวนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น
ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
AA มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 36.20 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีการทารายการ
ระหว่างกันกับ AA ซึง่ ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ จาก AA คิดเป็ นร้ อยละ 27.10 ร้ อยละ
22.36 และร้ อยละ 17.86 ตามลาดับ เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้า ตลอดจนเป็ นผู้
ให้ บ ริ ก ารในการจัด หาและจ าหน่า ยน า้ เพื่ อ การอุต สาหกรรมในสวนอุต สาหกรรม 304 จัง หวัด ปราจี น บุรี และสวน
อุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั ้ AA ดังนัน้ AA จึงมีความจาเป็ นต้ องซื ้อไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้า
จากกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้การจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้า เป็ นการค้ าตามธุรกิจปกติ โดยราคาขายไฟฟ้ าอ้ างอิงอัตราค่าไฟฟ้ า
ของ กฟภ. ส่วนราคาขายไอน ้าอ้ างอิงจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า เช่น ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิ น เป็ น
ต้ น รวมถึงดัชนีราคาผู้บริ โภค ส่วนราคาน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมนันอ้
้ างอิงตามอัตราค่าน ้าของ การประปาส่วนภูมิภาค
(“กปภ.”) อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กบั ลูกค้ ารายอื่นได้ เช่น กฟผ.และลูกค้ าอุตสาหกรรมอื่น
ในกรณีที่ AA มีความต้ องการใช้ ปริ มาณไฟฟ้ าลดลง
ในด้ านการจัดหาวัตถุดิบ กลุม่ บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อน ้ามันยางดาซึ่งเป็ นเชือ้ เพลิงหลักของโรงไฟฟ้ า 6 (“PP6”) ซึ่งอยู่
ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5 และโรงไฟฟ้ า 11 (“PP11”) ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP11 มีกาลังผลิต
รวม 70.05 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ14.20 ของกาลังการผลิตทังหมดในปั
้
จจุบนั ของกลุม่ บริ ษัท ฯ โดยใช้ ราคาอ้ างอิง
ตามราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ น ้ามันยางดาเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเยื่อ กระดาษ
ของ AA ซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ลดความเสีย่ งจากการจัดหาน ้ามันยางดาด้ วยการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้ามันยางดาระยะยาว
กับ AA และการจัดให้ มีถงั สารองน ้ามันยางดา นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้ าทัง้ 2 แห่ง สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหม้ อไอ
น ้าให้ รองรับการใช้ เชื ้อเพลิงอื่น เช่น น ้ามันเตา หรื อก๊ าซธรรมชาติ แทนน ้ามันยางดาได้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้ อ 3
เรื่ องปั จจัยเสีย่ ง
ในด้ านการซ่อมบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาจ้ างบริ การงานซ่อมบารุ งโรงไฟฟ้ ากับ
PMC ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญในการบารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ ามายาวนาน และมีความเข้ าใจเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้ าในกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี เพื่อ รับผิดชอบดาเนินการซ่อมบารุ งรักษาทัว่ ไปให้ แก่โรงไฟฟ้ าในกลุ่มบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้
PMC เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จากัด
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้ อ 3 เรื่ องปั จจัยเสีย่ ง
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วมแบบกังหันไอน ้า รายได้ หลักมาจากการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าและไอน า้ ภายใต้ สัญญาซื อ้ ขายไฟฟ้ าระยะยาว และการผลิต และจ าหน่า ยไอนา้ เพื่ อการอุตสาหกรรม
นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในธุรกิจการให้ บริ การที่เอื ้อประโยชน์และสนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจหลัก และ
ธุรกิจที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและสามารถสร้ างรายได้ ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดของลักษณะผลิตภัณฑ์และ
บริ การดังต่อไปนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและไอนา้
โรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม สามารถผลิตได้ ทงไฟฟ้
ั ้ าและไอน ้า ปั จจุบนั กลุ่ม
บริ ษัทฯมีโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่ วมที่ดาเนินการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าแล้ ว จานวนรวมทังสิ
้ ้น 8 โรง โดยมี
กาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 493.15 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่ดาเนินการผลิตไอน ้าแล้ ว มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น
9 โรง มีกาลังผลิตไอน ้ารวม 1,180.00 ตันต่อชัว่ โมง ดังนี ้
ชื่อโรงไฟฟ้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดาเนินงานโดย

PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP11
PP5A(2)

หมายเหตุ

NPP2
NPP3
NPP3
NPP5
NPP5
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ
NPP11
NPP5A
รวม

ประเภทเชือ้ เพลิง
ชีวมวลอื่น(1)
ชีวมวลอื่น(1)
ชีวมวลอื่น(1)
ชีวมวลอื่น(1)
น ้ามันยางดา
ถ่านหินและชีวมวลอื่น(1)
ถ่านหินและชีวมวลอื่น(1)
น ้ามันยางดา
ชีวมวลอื่น(1)

กาลังการผลิต
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์ )
ไอนา้ (ตัน/ชม.)
10.40
50.00
10.40
50.00
37.15
180.00
37.15
100.50
37.15
100.50
164.00
100.50
164.00
100.50
32.90
198.00
300.00
493.15
1,180.00

(1)

เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น หมายถึง เชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่นนอกเหนือจากถ่านหินและนา้ มันยางดา ซึ่งประกอบไปด้ วยชิ ้นไม้
สับ เปลือกไม้ แกลบ และอื่นๆ
(2)
PP5A เริ่มดาเนินการเฉพาะหน่วยผลิตไอนา้ ส่วนหน่วยผลิตไฟฟ้า ขนาดกาลังผลิต 98.00 เมะวัตต์ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้ าง ซึง่ คาดว่าจะเริ่มดาเนินการได้ ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2557

นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้ าระหว่างก่อสร้ างอีก 3 แห่ง ดังนี ้
ชื่อโรงไฟฟ้า
1. Turbine 9.9 MW
2. PP5A
3. PP9

ดาเนินงานโดย ประเภทเชือ้ เพลิง
บริ ษัทฯ
NPP5A
NPSPP9
รวม

ถ่านหินและชีวมวล
อื่น(2) ่น(1)
ชีวมวลอื
ชีวมวลอื่น(1)
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กาลังการผลิต
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์ )

ปี ที่คาดว่ าจะเริ่มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ (COD)

9.90
98.00
125.00
232.90

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

(1)

เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น หมายถึง เชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่นนอกเหนือจากถ่านหินและน ้ามันยางดา ซึง่ ประกอบไปด้ วยชิ ้นไม้
สับ เปลือกไม้ แกลบ และอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น
ธุรกิจอื่นมีสดั ส่วนรายได้ ไม่ถึงร้ อยละ 10 ทังนี
้ ้ รายได้ จากการขายน ้าและรายได้ คา่ บริ การมาจากกลุม่ ธุรกิจต้ นน ้า
และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัทฯ เกิดจากการให้ บริ การแก่
ลูกค้ าภายนอกในกรณีที่มีกาลังผลิตเหลือ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้ างรายได้ และบริ หารต้ นทุน
1. นา้ ดิบและนา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การในการจัดหาและจาหน่ายน ้าดิบและน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม
304 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทังนี
้ ้ ในส่วนของเขตอุตสาหกรรม 304
จังหวัดปราจีนบุรี นัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ โดย NS304 มีโรงกรองน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 2 โรง ซึ่งมีกาลังการผลิต 80,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสาหรับในเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุม่ บริ ษัทฯ โดย NPP3 มีโรงกรอง
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมอีก 1 โรง ซึง่ มีกาลังการผลิต 25,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ บริ หารจัดการน ้าดิบ
และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมโดยผันน ้าดิบจากพื ้นที่รอบอ่างเก็บน ้าในช่วงน ้าหลากเป็ นหลัก และผันน ้าดิบจากแม่น ้าใน
บริ เวณใกล้ เคียงในช่วงที่มีน ้ามากเป็ นตัวเสริ มเข้ าอ่างเก็บน ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ จากนันน
้ ้าดิบดังกล่าวจะถูกส่งต่อเข้ าสูโ่ รง
กรองนา้ โดยนา้ เพื่อ การอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ จะถูกจาหน่ายให้ กับกลุ่มบริ ษัทฯ และกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมในเขต
อุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจี นบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยราคาน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมอ้ างอิงตามอัตราค่าน ้าของ กปภ.
2. นา้ มันราข้ าว
กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตอยูท่ ี่ 200.00 ตันราดิบต่อวัน ซึง่ จะสามารถผลิตน ้ามันราดิบได้ ประมาณ 40.00 ตัน
ต่อวัน และราสกัดได้ ประมาณ 160.00 ตันต่อวัน สาหรับน ้ามันราดิบจะถูกจาหน่ายไปให้ กบั กลุ่มลูกค้ าในอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อนาไปจาหน่ายในรูปของน ้ามันราข้ าว หรื อนาไปผสมเป็ นสารอาหารเสริ มในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ต่อไป และ
ในส่วนของราสกัดจะถูกจาหน่ายไปให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อนาไปผลิตเป็ นอาหารสัตว์ ที่มีคณ
ุ ค่า
ทางอาหารสูงต่อไป
3. การบริการ
การบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ มี ประกอบไปด้ วย
 การวิจัยและพัฒนา
DARC ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ถูกจัดตัง้ เพื่อทาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ ยวกับสายพันธุ์ต้นพลังงานและต้ น
กระดาษ เยื่อกระดาษ และกระดาษ ให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯ และบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนาผลที่ได้ จากการวิจัยไปใช้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากนี ้ DARC ยังมีการให้ บริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ แก่ลกู ค้ าภายนอก
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 การบริการการทุ่นขนถ่ ายสินค้ ากลางทะเล
ITS5 ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ย มี ก ารให้ บริ ก ารขนถ่ า ยสิ น ค้ ากลางทะเล โดยใช้ ทุ่ น ขนถ่ า ยสิ น ค้ าจ านวน
1 ทุ่น อยู่บริ เวณ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเครื่ องหนีบยกของ จานวน 2 ตัว สามารถขนถ่ายสินค้ าได้ ประมาณ
2.50 ล้ านตันต่อปี ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของสินค้ าที่ดาเนินการขนถ่าย
 การให้ เช่ าเรือขนส่ งสินค้ า
กลุม่ บริ ษัทฯ มีการให้ บริ การเช่าเรื อสินค้ าเทกอง 3 ลา ดังนี ้
ดาเนินงาน
ชื่อเรือ
ประเภทเรือ
โดย
1. M.V. NPS OCEAN
NPSOS
เทกอง
STAR
(Supramax Size)

ขนาด
(เมตริกตัน)
53,075.00

แผนการขนส่ ง
ขนส่ง ถ่ า นหิ น ประมาณครั ง้ ละ
52,000
ตั น ต่ อ เที่ ย วหรื อ
624,000 ตันต่อปี

2. M.V. NPS ORANA

NPSOR

เทกอง
(Supramax Size)

44,849.00

ขนส่ง ถ่ า นหิ น ได้ ป ระมาณครั ง้
ละ 40,000 ตัน ต่อ เที่ ย ว โดยมี
แผนก ารขนส่ ง จ า นว นรว ม
120,000 ตันต่อปี และขนส่งไม้
สับได้ ประมาณครั ง้ ละ 20,000
ตันแห้ ง (Bone dry MT) ต่อ
เที่ ย ว โดยมี แ ผนการขนส่ ง
จานวนรวม 80,000 ตันแห้ งต่อ
ปี

3. M.V NPS Century

NPS Cape

เทกอง
(Cape Size)

172,036.00

ขนส่ง ถ่ า นหิ น ได้ ป ระมาณครั ง้
ละ 170,000 ตันต่อเที่ยว โดยมี
แผนก ารขนส่ ง จ า นว นรว ม
1,020,000 ตันต่อปี

รวม

269,960.00

ลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ แก่ ESL ซึ่งเป็ นบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรื อ
ให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ มาตลอดเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี และลูกค้ าภายนอก โดย NPS OS ได้ เข้ าทาสัญญาชาร์ เตอร์ เรื อ
แก่ ESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 8 ปี และจะสิ ้นสุดสัญญาในปี 2563 ส่วน NPS OR ได้ เข้ าทาสัญญาให้ เช่าชาร์ เตอร์ เรื อ
แก่ ESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะสิ ้นสุดสัญญาในปี 2559 และ NPS CAPE ได้ เข้ าทาสัญญาชาร์ เตอร์ เรื อแก่
บริ ษัทภายนอก โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 13 เดือน และจะสิ ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2558
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4. เอทานอล
กลุ่มบริ ษัทฯ ผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังซึ่งสามารถนามาผลิตเป็ นน ้ามันก๊ าซโซฮอลล์ประเภทต่างๆ เช่น
E10, E20, E85 เป็ นต้ น ได้ ตามความต้ องการของตลาด และถือเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มรายได้ ให้ แก่เกษตรกรไทย
ด้ วย โดยมีกาลังผลิตในปั จจุบนั อยู่ที่ 250,000 ลิตรต่อวัน โดยได้ จาหน่ายเอทานอลให้ กบั กลุม่ ผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 7
ตามพระราชบัญญัติ การค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 เช่น ปตท. บางจาก เป็ นต้ น
ลักษณะลูกค้ า
กลุม่ บริ ษัทฯ จาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. AA และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ และ
ลูกค้ า สาหรับกระแสไฟฟ้ าที่กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ายให้ แก่ กฟผ. จะถูกส่งเข้ าระบบหลักของ กฟผ. เพื่อนาไปจาหน่ายต่อ
ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคทังในส่
้ วนของภาคครัวเรื อนและภาคธุรกิจ ในส่วนของกระแสไฟฟ้ าที่กลุม่ บริ ษัทฯ จาหน่ายให้ แก่ AA จะถูก
จัดส่งเข้ าระบบเชื่อมโยงที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของ AA โดยตรง เพื่อนาไปใช้ ดาเนินธุรกิจภายในกลุม่ ของ AA และกระแสไฟฟ้ าที่
จาหน่ายให้ แก่กลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมนันจะถู
้
กจัดส่งผ่านระบบสายส่งของเขตอุ ตสาหกรรมแต่ละแห่ง เพื่อนาไปใช้ ใน
กระบวนการผลิตและการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนไอน ้าที่กลุม่ บริ ษัทฯ ผลิตได้ จะถูกส่งไปจาหน่ายให้ กบั
AA และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2
จังหวัดฉะเชิงเทรา
การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การผลิต
โรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 493.15 เมกะวัตต์ และมีกาลังผลิตไอน ้ารวม 1,180.00 ตัน
ต่อชัว่ โมง โดยจาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่ลกู ค้ า 3 กลุม่ หลัก คือ กฟผ. AA และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตอุตสาหกรรม
304 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ จะจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กับ
กฟผ. ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาวระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ กับ กฟผ. และกาลังการผลิตที่เหลือ
กลุ่มบริ ษัทฯ จะจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กับลูกค้ ารายอื่น โดยกลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารจัดการกระบวนการผลิตที่
สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล ทังในส่
้ วนของนโยบายด้ านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เช่น ISO 9001, ISO 14001,
TIS 18001 และ OHSAS 18001 เป็ นต้ น รวมไปถึงการควบคุมดูแลให้ กระบวนการผลิตของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด และกลุม่ บริ ษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการใช้ กาลังการผลิตด้ วยดัชนีกาลังการผลิต (Capacity
Factor) ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ธุรกิจโรงไฟฟ้ าใช้ ในการประเมินศักยภาพของกระบวนการผลิต โดยการใช้ กาลังการผลิต
สะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถของโรงไฟฟ้ าในการเดินเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการสร้ าง
รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ กล่าวคือ หากโรงไฟฟ้ าสามารถใช้ กาลังการผลิตสูงสุดได้ อย่างเต็มที่ ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ได้ จาก
การผลิตดังกล่าวก็จะมีเสถียรภาพ และสามารถจัดส่งกระแสไฟฟ้ าจากโรงงานไปให้ กับลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ตาม
สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า ซึ่ง จะส่ง ผลให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ สามารถรั ก ษาระดับ อัต ราก าไรให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ ค่ อ นข้ า งคงที่ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

กำลังผลิ ตไฟฟ้ ำ (Gross Power Output): ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ทงหมดตามจ
ั้
านวนชัว่ โมง
ที่สามารถเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ จริ ง
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อัตรำกำลังผลิ ตไฟฟ้ ำ (Output Factor): สัดส่วนปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ทงหมดตามจ
ั้
านวน
ชั่วโมงที่สามารถเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ จริ งต่อปริ มาณกระแสไฟฟ้ าของกาลังการผลิต
ติดตังตามจ
้
านวนชัว่ โมงที่สามารถเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ จริ ง ทังนี
้ ้ ค่าของ Output Factor
จะขึ ้นอยู่กับเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น การอุดตันภายในระบบเผาไหม้ เชือ้ เพลิง การชารุ ดของเครื่ องจักร
เป็ นต้ น
Capacity Factor
หน่ วย
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
3,256,889.47
Gross Power Output
MWh
3,010,211.00
2,984,983.00
Output Factor(1)

ร้ อยละ

79.89

83.07

85.33

(1)

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักด้ วยกาลังการผลิตติดตังของทั
้
งกลุ
้ ม่ บริษัทฯ

2. การจัดหาวัตถุดิบ
โรงไฟฟ้ ามีวตั ถุดิบหลัก คือ เชื ้อเพลิง น ้าและวัตถุดิบหลักอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) การจัดหาเชือ้ เพลิง
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เชื ้อเพลิงหลักอยู่ 3 ประเภทในการผลิตไฟฟ้ า ได้ แก่ ถ่านหิน น ้ามันยางดา และเชื ้อเพลิง
ชีวมวลอื่น โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการใช้ เชือ้ เพลิงหลักแต่ละประเภทคิดเป็ นปริ มาณเชื ้อเพลิง
เทียบเท่าค่าความร้ อนทังหมด
้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ประเภทเชือ้ เพลิง

ปี 2554
(ล้ านล้ านแคลอรี่ )

ร้ อยละ

ปี 2555
(ล้ านล้ านแคลอรี่ )

ร้ อยละ

ปี 2556
(ล้ านล้ านแคลอรี่ )

ร้ อยละ

ถ่านหิน

4,906.98

46.38

4,590.06

41.14

4,753.26

40.86

น ้ามันยางดา

2,672.05

25.26

2,693.51

24.14

2,665.49

22.91

เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น(1)

2,973.79

28.11

3,749.89

33.61

3,851.65

33.11

26.32

0.25

123.58

1.11

362.62

3.12

10,579.13

100.00

11,157.05

100.00

11,633.02

100.00

อื่นๆ(2)
รวม
หมายเหตุ:

(1)
(2)

เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้ แก่ ชิ ้นไม้ สบั เปลือกไม้ แกลบ และอื่นๆ
น ้ามันเตา น ้ามันดีเซล และอื่นๆ

ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเชือ้ เพลิงหลักแต่ละประเภทโดยการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายเชือ้ เพลิง
กับผู้จดั หาและ/หรื อผู้จดั จาหน่ายโดยตรง โดยมีรายละเอียดในการจัดหาเชื ้อเพลิงหลักแต่ละประเภทดังนี ้
1.1) ถ่ านหิน
กลุม่ บริ ษัทฯ มีโรงไฟฟ้ า 2 โรง ที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต คือ PP7 และ PP8 ซึง่ อยูภ่ ายใต้
การบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ โดยถ่านหินที่บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นถ่านหินคุณภาพสูงและมีสว่ นประกอบของกามะถันต่าประเภท
ของถ่านหินที่มีลกั ษณะดังกล่าวประกอบไปด้ วย ซับบิทูมินสั บิทมู ินสั และแอนทราไซต์ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีผ้ จู ัดหาและ
จาหน่ายถ่านหินหลักจานวน 2 ราย ได้ แก่ Glencore International AG (“Glencore”) และ Noble Resources
International Pte Ltd (“Noble”) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีผ้ จู ดั หาและจาหน่ายถ่านหินเสริ มในกรณีที่ผ้ จู ัดหาหลักไม่
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สามารถจัดหาถ่านหินให้ กบั บริ ษัทได้ ไว้ อีก 1 ราย คือ PT. Advance Marketing and Services (“PT AMS”) ทังนี
้ ้ ผู้จดั หา
และจาหน่ายถ่านหินทัง้ 3 ราย มีแหล่งจัดหาถ่านหินหลักจากประเทศอินโดนีเซีย
ทัง้ นี ้ ผู้จัด หาถ่ า นหิ น ทุก รายจะต้ อ งจัด ท าการทดสอบและวิ เ คราะห์ คุณ ภาพของถ่ า นหิ น ก่ อ นที่ จ ะจัด ส่ง
ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อให้ ถ่านหินดังกล่าวมีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายถ่านหิน อาทิเช่น ISO
และ American Society for the Testing of Materials (“ASTM”) เป็ นต้ น หากถ่านหินที่จดั ส่งมามีคณ
ุ ภาพไม่ตรงตาม
เงื่ อนไขที่ก าหนดไว้ ใ นสัญญา กลุ่มบริ ษัทฯ มีสิท ธิ เรี ย กร้ องให้ ผ้ ูจัดหาถ่านหิ นจัด ส่งถ่า นหินที่ มีคุณ ภาพมาให้ ใ หม่ได้
นอกจากนี ้ ผู้จดั หาถ่านหินยังมีหน้ าที่ในการจัดส่งถ่านหินตามปริ มาณที่กาหนดไว้ ในสัญญา และในกรณีที่ผ้ จู ดั หาถ่านหิน
ไม่สามารถจัดส่งถ่านหินในปริ มาณที่ตกลงกันไว้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจัดซื ้อถ่านหินจากแหล่งอื่นได้ โดยผู้จดั หาถ่านหินที่
เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบริ ษัทฯ จะต้ องชาระต้ นทุนค่าถ่านหินและค่าขนส่งถ่านหินที่บริ ษัทฯ จัดหาเองดังกล่าวตามราคาที่เกิดขึ ้น
จริ ง สาหรับราคาซื ้อขายถ่านหินที่ระบุไว้ ในสัญญานัน้ จะอ้ างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน JPU โดยบริ ษัทฯ ได้ ตกลงที่จะ
ชาระค่าถ่านหินให้ กบั คูส่ ญ
ั ญาเป็ นเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ
1.2) นา้ มันยางดา
โรงไฟฟ้ าที่ใช้ น ้ามันยางดาเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการดาเนินธุร กิจ ได้ แก่ PP6 ซึ่งดาเนินการโดย NPP5 และ PP11
ซึ่ง ด าเนิ น การโดย NPP11 ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากน า้ มัน ยางด าเป็ นผลพลอยได้ จ ากกระบวนการผลิต ภายในโรงงานผลิ ต
เยื่อกระดาษ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั หาน ้ามันยางดาจาก AA ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
สาหรั บราคาซื ้อขายที่ระบุไว้ ในสัญญาจะอ้ างอิงตามราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก ในส่วนของการจัดส่ง
น ้ามันยางดานัน้ AA มีหน้ าที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ การจัดส่งน ้ามันยางดาให้ แก่โรงงานของกลุม่ บริ ษัทฯ และเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดส่งทังหมดจนถึ
้
งจุดส่งมอบที่ได้ ตกลงกันไว้ นอกจากนี ้ NPP5 และ NPP11 ได้ จดั ให้ มีถงั เก็บน ้ามันยางดาสารอง
รวม 3 ใบ ปริ มาณรวม 88,000 ตัน เพื่อใช้ เก็บสารองน ้ามันยางดาร่ วมกัน โดยสามารถสารองน ้ามันยางดาเพื่อใช้ ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ เฉลีย่ ประมาณ 5 วัน
1.3) เชือ้ เพลิงชีวมวลอื่น
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น เช่น ไม้ สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็ นเชื ้อเพลิงหลักสาหรับการผลิตไฟฟ้ าของ
PP2 ซึ่งบริ หารจัดการโดย NPP2 ในส่วนของการผลิตไฟฟ้ าของ PP3 และ PP4 ซึ่งบริ หารจัดการโดย NPP3 การผลิต
ไฟฟ้ าของ PP5 ซึ่งบริ หารจัดการโดย NPP5 และการผลิตไอน ้าของ PP5A ซึ่งบริ หารจัดการโดย NPP5A และใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงรองในกระบวนการผลิตสาหรับโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทฯ
ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ NPP2 และ NPP3 ได้ จดั หาเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นผ่านทาง KNKT ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่มี
ประสบการณ์ และเครื อข่ายในการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นอย่างกว้ างขวาง ต่อมา บริ ษัทฯ NPP2 และ NPP3 ได้ รับ
โอนย้ ายพนักงานของ KNKT เข้ ามาทาหน้ าที่ในการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ โดยตรง ส่วนบริ ษัทอื่นได้ ลงนามในสัญญา
ซื ้อขายเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นกับ KN และ AA ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนที่กลุม่ บริ ษัทฯ ชาระให้ กบั AA และ KN จะอ้ างอิงจากราคา
ถ่านหินแล้ วปรับด้ วยค่าความร้ อนของถ่านหิน และค่าความร้ อนของเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น
นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน โดยต้ นกระดาษ
ดังกล่าวเป็ นกล้ าไม้ เนือ้ เยื่อพันธุ์คุณภาพที่ได้ จากการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัสโดยกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง
ทาให้ ได้ กล้ าไม้ พนั ธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกตามสภาพดินฟ้ าอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย
ใช้ เวลาปลูกเพียง 3 – 5 ปี และให้ เนื ้อเยื่อที่เหมาะกับการนามาผลิตกระดาษคุณภาพสูง ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมีแผนที่จะ
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ขายผลิตภัณฑ์จากต้ นกระดาษให้ แก่ AA เป็ นหลัก ในส่วนของต้ นพลังงานนันอยู
้ ร่ ะหว่างการวิจยั และพัฒนา เพื่อปรับปรุ ง
สายพันธุ์ให้ เติบโตไวกว่าต้ นกระดาษ สามารถให้ เนื ้อไม้ ที่มีความหนาแน่นสูง และให้ ค่าพลังงานความร้ อนที่สงู กว่าสาย
พันธุ์ดงเดิ
ั ้ ม ซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ จะนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้ า อีกทัง้ จากการที่เทคโนโลยีหม้ อไอ
น ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุน่ ในการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมีแผนที่จะทาการวิจยั และพัฒนาวัตถุดิบอื่น
เพื่อนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นในกระบวนการผลิต เพื่อนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นในกระบวนการผลิต
2) การจัดหานา้ ดิบและนา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจัดหาน ้าดิบและน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมสาหรับใช้ ในกระบวนการผลิตได้ จากภายในกลุม่
บริ ษัทฯ และจัดหาน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมบางส่วนจากภายนอก สาหรับการจัดหาน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมจากภายในกลุม่
บริ ษัทฯ นัน้ จะจัดหาผ่านทาง NS304 ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการจัดการและจัดหาน ้าในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี และรับบริ หารจัดการน ้าดิบให้ แก่ NPP3 และ NPS PP9 ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ การเข้ าทาสัญญากับผู้จดั หาน ้า
เพื่อการอุตสาหกรรม จานวน 3 ราย ได้ แก่ NS304 AA และ EASTW
ในส่วนของอัตราค่าน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริ ษัทฯ ต้ องชาระให้ แก่ผ้ จู ัดหานา้ ประปานัน้ เป็ นราคาที่
อ้ างอิงตามอัตราค่าน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบ่อน ้าภายในพื ้นที่
ของตนเอง สาหรับกักเก็บน ้าไว้ ใช้ ในการดาเนินงาน ซึ่ งสามารถสารองน ้าไว้ ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ นานประมาณ
12 เดือน
3) การจัดหาวัตถุดิบหลักอื่น
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ หินปูน และ สารเคมีตา่ งๆ อันได้ แก่ กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโดคลอไรด์ กรด
เกลือ ไตรโซเดียมฟอสเฟต แอมโมเนีย ไฮดราไซต์ สารป้องกันตะกรัน และสารป้องกันตะไคร่ น ้า เพื่อใช้ เป็ นส่วนประกอบ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบดังกล่าวในระยะยาวกับผู้จดั หาวัตถุดิบรายใด
เนื่ อ งจากสารเคมี ดังกล่าวส่ว นใหญ่ มี ผ้ ูจัดจ าหน่า ยภายในประเทศเป็ นจานวนมาก และมี ม าตรฐานที่ ใกล้ เ คีย งกัน
กลุม่ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว และบริ หารจัดการการจัดซื ้ออย่างเป็ นระบบ
โดยกาหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบทุกรายการอย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายเสนอราคาวัตถุดิบเข้ ามาให้ กลุ่มบริ ษัทฯ
พิจารณา ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ จะทาการสัง่ ซื อ้ ต่อครัง้ เป็ นจานวนมาก จึงทาให้ มีอานาจการต่อรองค่อนข้ างสูง นอกจากนี ้
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกับผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวมาโดยตลอด ปั จจุบันกลุ่มบริ ษัทฯ มีผ้ จู ัดหา
วัตถุดิบหลักอื่นมากกว่า 5 ราย
3. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นการผลิตกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันและควบคุมผลกระทบจาก
การด าเนิ น ธุ รกิ จ ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ด้ ว ยการก าหนดนโยบายด้ า นสิ่งแวดล้ อ มที่ รั ดกุม และมี ก ารจั ด ตัง้ คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม เพื่อดูแลจัดการนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงไฟฟ้ าในกลุม่ บริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมในด้ านต่างๆ อาทิเช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน ้า และ
ระดับ เสี ย ง เป็ นต้ น โดยการก ากับ ควบคุม ดูแ ล และปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ควบคุม ให้ ร ะดับ
มลภาวะต่างๆ อยูภ่ ายในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
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ปั จ จุบัน กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ ค วบคุม มลพิ ษ ทางอากาศ โดยการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเผาไหม้ ที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพสูง
ในอุณหภูมิต่าเพื่อลดการเกิดก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ การเลือกใช้ เชือ้ เพลิงที่มีคุณภาพสูงเพื่อลดการเกิดก๊ าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ และจัดให้ มี ระบบดักจับ ฝุ่ นแบบไฟฟ้ าสถิ ตเพื่อดัก จับฝุ่ นละอองจากการเผาไหม้ ในส่วนของการจัดการ
มลภาวะทางเสียง กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตังระบบควบคุ
้
มระดับเสียงที่เกิดจากกระบวนการผลิตภายในโรงงานให้ อยู่ใน
ระดับที่เป็ นมิตรต่อชุมชม รวมทัง้ ได้ มีการควบคุมคุณภาพน ้า ด้ วยการจัดให้ มีบอ่ ตกตะกอนน ้าทิ ้งก่อนส่งไปบาบัดในระบบ
บาบัดน ้าของเขตอุสาหกรรม 304 นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
โดยการกาหนดตัวแปร (Parameter) ที่จะทาการตรวจวัด และความถี่ของระยะเวลาในการตรวจวัด ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ผา่ นมา ผลการตรวจวัดระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนด
นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการจัดการด้ านความปลอดภัยและอาชี วอนามัยของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ กาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ ด้ วยการระบุตวั แปรต่างๆ ที่จะตรวจวัด อาทิเช่น ระดับเสียง สารเคมี
ฝุ่ นละออง ระดับ ความร้ อน และความเข้ มข้ น ของก๊ าซไวไฟในสถานที่ ท างาน เป็ นต้ น และมี ก ารก าหนดความถี่
ในการตรวจวัดเช่นเดียวกับการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม รวมทัง้ ยังได้ จดั ให้ มีการตรวจสุขภาพให้ แก่บคุ ลากรภายในโรงงาน
เป็ นประจ า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งานและลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
กลุม่ บริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษั ทฯ ได้ มี การกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการดูแลรั ก ษาสิ่งแวดล้ อ ม
ในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
หัวข้ อ
แนวทางการดาเนินงาน
การปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมาย  ดูแลการผลิตและการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบด้ านสิ่งแวดล้ อมของ
กฎระเบียบ
ภาครัฐอย่างเคร่งครัด
 ให้ การสนับสนุนหน่วยงานราชการในเรื่ องการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมอย่างเต็มที่
การควบคุ ม และป้ องกั น  เลือกใช้ กระบวนการ อุปกรณ์ และวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
สภาพแวดล้ อมน้ อยที่สดุ
 สนับสนุนผู้จดั หาวัตถุดิบและผู้ให้ บริ การที่แสดงความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานสิง่ แวดล้ อม
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง  ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานและผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างใกล้ ชิด
อย่างต่อเนื่อง
 เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพการด าเนิ นงาน โดยก าหนดวัตถุป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายทาง
สิง่ แวดล้ อม และตรวจสอบการดาเนินงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมายดังกล่าว
เป็ นระยะ
 นาผลการดาเนินงานในอดีตมาปรับปรุ งและพัฒนาผลการดาเนินงานในปั จจุบนั
ให้ ดีขึ ้นอยูเ่ สมอ
การสื่ อ สารภายในองค์ ก ร  จัดโครงการสนับสนุนการปลูกจิตสานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมในหมูพ่ นักงาน
และการนาไปปฎิบตั ิ
 ฝึ กอบรมให้ พนักงานมีความเข้ าใจเรื่ องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นได้
จากกระบวนการผลิต
 จัดหามาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมให้ เหลือน้ อยที่สดุ
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หัวข้ อ
การเผยแพร่สสู่ าธารณชน

แนวทางการดาเนินงาน
 แจ้ งสมาชิ กชุมชน ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงลูกค้ าให้ ทราบถึงมาตรการ
การดาเนินงานและแผนการด้ านสิง่ แวดล้ อมของกลุม่ บริ ษัทฯ

ทังนี
้ ้ การดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ การควบคุมของพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยกลุม่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่จดั ทารายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ าต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อจัดส่งให้ แก่สานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอนุมัติ
การดาเนินกิ จการ ซึ่งโรงไฟฟ้ าทัง้ หมดของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ได้ รับการอนุมัติรายงานดังกล่าว
เป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว และตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา กลุ่ม บริ ษั ท ไม่เ คยมี ข้ อพิ พ าทหรื อ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี(เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ ประกอบธุรกิจในลักษณะเป็ นโครงการหรื อชิ ้นงาน ดังนันกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ จึงไม่มีงานที่
ยังไม่สง่ มอบ)
กลยุทธ์ ทางการตลาด
งานด้ านการตลาดถื อเป็ นงานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้ นไปที่การรักษา
และพัฒนาความสัมพันธ์ กับลูกค้ าปั จจุบัน รวมไปถึงการแสวงหาลูกค้ ารายใหม่เพื่อขยายฐานธุรกิ จของกลุ่มบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ด้ วยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่เน้ นไปที่การผลิตไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
จึงทาให้ ลกู ค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ทงหมด
ั้
ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
และข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อขายระหว่างกลุ่มบริ ษัทฯ กับลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และให้ ความร่ วมมือในการแก้ ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นมาโดยตลอด ซึง่ ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจและเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ ามาเป็ นระยะเวลายาวนาน
ทังนี
้ ้ กลยุทธ์ ทางการตลาดที่สาคัญของธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย กลยุทธ์ ด้านสินค้ า กลยุทธ์
ด้ านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) กลยุทธ์ ด้านสินค้ า
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการสร้ างกลยุ ท ธ์ ด้ านสิ น ค้ าที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปตามประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์
อันได้ แก่ กระแสไฟฟ้ าและไอน ้า กล่าวคือ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดจุดขายให้ แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทกระแสไฟฟ้ า โดยมุ่งเน้ น
ด้ า นความมี เ สถี ย รภาพในการผลิ ต และจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ด้ ว ยการก าหนดนโยบายบริ ห ารจัด การ อย่ า งรอบคอบ
เพื่อให้ สามารถส่งมอบกระแสไฟฟ้ าให้ แก่ลกู ค้ าตามปริ มาณที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจ
ในคุณภาพของการให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไอนา้ นัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ เน้ นทา
การตลาดในเชิงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามความต้ องการของลูกค้ า กล่าวคือ
กลุม่ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการควบคุมกระบวนการผลิตไอน ้าด้ วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะทาให้
กลุ่มบริ ษั ทฯ สามารถปรั บ สัด ส่ว นการดึงไอน า้ ออกมาได้ หลายระดับ แรงดัน ผ่า นวาล์ว ควบคุ ม กัง หัน ไอน า้ ส่ง ผลให้
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กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถผลิตไอน ้าได้ ในปริ มาณที่เพิ่มมากขึ ้นในขณะที่ใช้ พลังงานเท่าเดิม และช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ
2) กลยุทธ์ ด้านราคา
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์การตังราคาที
้
่สามารถแข่งขันได้ และเหมาะสมกั บลูกค้ าแต่ละประเภท โดยกาหนดอัตรา
ราคาเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษรภายใต้ สัญ ญาซื อ้ ขายระยะยาวระหว่ า งกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ กั บ ลู ก ค้ า ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
แตกต่างกันตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
2.1) กระแสไฟฟ้า
 กฟผ. : การกาหนดราคาจาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. จะเป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าสาหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก โดย กฟผ. เป็ นผู้กาหนดราคาและจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
หลัก คือ ค่า CP และค่า EP
 AA: การกาหนดราคาจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้ แก่ AA จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้ า โดยอัตราค่าไฟฟ้ าที่กาหนดในสัญญาจะอ้ างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. ซึ่งประกอบไป
ด้ วย 3 ส่วนหลัก ได้ แก่ ค่า CP ค่า EP และค่า Ft
 ลูกค้ำอุตสำหกรรม: การกาหนดราคาจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้ แก่ลกู ค้ าในเขตอุตสาหกรรมแต่ละ
รายอาจแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อย แต่โครงสร้ างหลักของสัญญาจะมีความ
คล้ ายคลึงกัน โดยอัตราค่าไฟฟ้ าในสัญญาจะอ้ างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. เช่นเดียวกับกรณี
ของ AA
2.2) ไอน้า
สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไอน ้า กลุม่ บริ ษัทฯ จะกาหนดราคาขายในสัญญาระยะยาวให้ อ้างอิงตาม
ราคาน ้ามัน หรื อราคาก๊ าซธรรมชาติ หรื อราคาถ่าหิน และดัชนีราคาผู้บริ โภค (Consumer Price Index: CPI)
3) กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกันไปตามลักษณะของลูกค้ าและผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ใน
การจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าผ่าน กฟผ. นัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจาหน่าย เนื่องจาก กฟผ. เป็ น
รัฐวิสาหกิจที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นผู้ประกอบการหลักในกิจการไฟฟ้ าของประเทศ โดยนอกจากจะเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ ารายใหญ่
ที่สดุ แล้ ว ยังเป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้ าแบบขายส่งเพียงรายเดียวและควบคุมระบบส่งไฟฟ้ าทังหมดของประเทศไทย
้
ดังนัน้ กลุ่ม
บริ ษัทฯ สามารถที่จะเพิ่มช่องทางการขายผ่ านโครงการของ กฟผ. ภายใต้ การสนับสนุนของภาครัฐได้ หลายโครงการ
สาหรับการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าให้ แก่ AA และลูกค้ าในเขตอุตสาหกรรม 304 กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์ ช่อง
ทางการจาหน่ายแบบอาศัยความได้ เปรี ยบของทาเลที่ตงั ้ เนื่องจากลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงงาน
ของกลุม่ บริ ษัทฯ
4) กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์ สง่ เสริ มการขายแบบประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ าปั จจุบนั พร้ อม
กับ การแสวงหาลูก ค้ า รายใหม่ โดยอาศัย ภาพลัก ษณ์ แ ละชื่ อ เสีย งที่ ดี ข องกลุ่ม บริ ษั ท ฯ นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

อาจพิจารณาส่วนลดการขายให้ แก่ลกู ค้ าซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ชาระเงิ นให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯ ล่วงหน้ า ซึ่งจะช่วยให้
กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารเงินทุนหมุนเวียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างรายได้
กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักมาจากรายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอน ้าจากกลุม่ ธุรกิจไฟฟ้ า ส่วนรายได้ จากกลุ่ม
ธุรกิจอื่นมีสดั ส่วนไม่ถึงร้ อยละ 10 ทังนี
้ ้ รายได้ จากการขายน ้าและรายได้ ค่าบริ การมาจากกลุ่มธุรกิจต้ นน ้าและกลุ่ม
ธุรกิจโลจิ สติกส์ ซึ่งเป็ นกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบธุรกิ จหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ เกิดจากการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ภายนอกในกรณีที่มีกาลังผลิตเหลือ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้ างรายได้ และบริ หารต้ นทุน โดยโครงสร้ าง
รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริ การในช่วงระหว่างปี 2554 - 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ปี 2554 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ปี 2555 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ จากการขายไฟฟ้ าและ
ไอน ้า
รายได้ จากการขายน ้า
รายได้ จากการขายน ้ามันราข้ าว

9,814.32
207.94
718.64

87.47
1.85
6.40

10,752.85
269.33
473.04

89.61
2.24
3.94

11,299.49
350.34
386.36

87.45
2.71
2.99

รายได้ คา่ บริ การ(1)
รายได้ จากการขายเอทานอล

391.22
-

3.49
-

365.22
-

3.04
-

462.02
321.64

3.58
2.49

88.68
11,220.80

0.79
100.00

139.5
11,999.94

1.16
100.00

101.71
12,921.56

0.79
100.00

แหล่ งที่มาของรายได้

รายได้ อื่น(2)
รายได้ รวม
หมายเหตุ:

(1)

รายได้ คา่ บริการ คือ รายได้ จากการทาวิจยั และพัฒนา รายได้ จากการให้ บริการทุน่ ขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล และรายได้ จาก
การให้ เช่าเรือขนส่งสินค้ า
(2)
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ โอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่าของที่ดิน และอื่นๆ

ส่วนโครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งตามลูกค้ าในช่วงระหว่างปี 2554-2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
รายชื่อลูกค้ า
ปี 2554 (ปรับปรุ งใหม่ )
ปี 2555 (ปรับปรุ งใหม่ )
ปี 2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
กฟผ.
4,049.90
36.09
3,612.71
30.11
5,078.99
39.31
AA
3,040.87
27.10
2,683.08
22.36
2,307.32
17.86
(1)
ลูกค้ าอุตสาหกรรม
3,200.85
28.53
5,018.87
41.82
4,485.54
34.71
อื่นๆ(2)
929.17
8.28
685.27
5.71
1,049.71
8.12
รวม
11,220.80
100.00
11,999.94
100.00
12,921.56
100.00
หมายเหตุ:

(1)

ลูกค้ าอุตสาหกรรม ประกอบไปด้ วย บริษัทจากภายนอก และบริ ษัทที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในเขตอุตสาหกรรม 304
จังหวัดปราจีนบุรี และเขต อุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
(2)
อื่นๆ คือ ลูกค้ าที่อยูน่ อกเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
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บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่ งขัน
สภาพการแข่ งขันในปั จจุบัน
กฟผ. มี ห น้ า ที่ ใ นการจัดหาพลัง งานไฟฟ้ าแก่ ป ระชาชน โดยการผลิต และจ าหน่า ยพลัง งานไฟฟ้ าให้ แ ก่
การไฟฟ้ านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และผู้ใช้ พลังงานไฟฟ้ ารายอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
รวมทังประเทศใกล้
้
เคียง และดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านพลังงาน ตลอดจนงานอื่นๆ ที่สง่ เสริ มกิจการของ กฟผ.
โดยมีนโยบายหลักคือการผลิตไฟฟ้ าให้ เพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน มีระบบไฟฟ้ าที่มั่นคงเชื่อถื อได้ และ
กาหนดราคาไฟฟ้ าให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดย กฟผ. เป็ นผู้บริ หารและวางแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้ าให้ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย (PDP) ซึง่ รวมถึงการผลิตเอง และการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (SPP) ตลอดจนการเจรจาซื ้อขายไฟฟ้ ากับประเทศเพื่อนบ้ าน

SPPs(1)

กฟผ.

EGCO(2)

IPPs(3)
VSPPs(4)

กฟผ.

ระบบสายส่งไฟฟ้ า

การจาหน่ายไฟฟ้ า

กฟน.

ลูกค้าทางตรง

ลูกค้าผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
หมายเหตุ :

กฟภ.

คณะกรรมการนโยบายและพลังงานแห่ งชาติ

การผลิตไฟฟ้ า

(1)

Small Power Producer (SPP) : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก มีปริ มาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้าอยู่ระหว่าง
10.00 – 90.00 เมกะวัตต์
(2)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
(3)
Independent Power Producer (IPP) : ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ หรื อผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ มีปริ มาณการเสนอ
ขายกระแสไฟฟ้ามากกว่า 90.00 เมกะวัตต์
(4)
Very Small Power Producer (VSAPP): ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก มีปริ มาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน
10.00 เมกะวัตต์
ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”)

ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าเอกชนภายในประเทศอยู่จานวนมาก และมีการพึ่งพาจาก
ต่างประเทศค่อนข้ างน้ อย โดย ณ สิ ้นปี 2556 กาลังผลิตติดตังในส่
้ วนที่รับซื ้อจากต่างประเทศเพียงร้ อยละ 7 จากกาลังการ
ผลิตติดตังไฟฟ้
้ าทังหมดจ
้
านวน 33,681 เมกะวัตต์ ส่วนการผลิตไฟฟ้ าภายในประเทศ กฟผ. เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าหลักของ
ประเทศ ซึง่ มีจานวนกาลังการผลิตติดตังไฟฟ้
้ าอยูท่ ี่ร้อยละ 45 รองลงมาเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่มีสดั ส่วนการผลิต
ติดตังไฟฟ้
้ าร้ อยละ 38 และผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กมีสดั ส่วนการผลิตติดตังไฟฟ้
้ าร้ อยละ 10
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กาลังการผลิตติดตัง้ แยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2556 รวมทัง้ สิน้ 33,681 เมกะวัตต์

IPP
12,742 MW
38%

EGAT
15,010 MW
45%

SPP

3,525 MW
10%

2,405 MW
7%

ที่มา : กองสารสนเทศ ฝ่ ายสื่อสารองค์การ กฟผ.

1. การแข่ งขันในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
กฟผ. จะรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ซึ่งมีปริ มาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้ ามากกว่า 90.00 เม
กะวัตต์ โดยวิธีการเปิ ดประมูล โดยจะมีคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้ อเสนอจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนเป็ นผู้
กากับดูแลการประเมินและคัดเลือกข้ อเสนอจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ยังไม่มีโรงไฟฟ้ าในกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เริ่ มดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
แต่กลุม่ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ IPP IP2 ซึง่ ผ่านการคัดเลือกการประมูลโรงไฟฟ้ า IPP จากสานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (“สนพ.”) ในปี 2550 โดยมีกาลังการผลิตติดตังรวมอยู
้
่ที่ 600.00 เมกะวัตต์ โดยโครงการอยู่ระหว่าง
การเจรจาเงื่อนไขในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า (PPA) กับ กฟผ. และโครงการได้ ยื่นรายงานการประเมินผลกระทบด้ าน
สิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ต่อ สผ.
ทังนี
้ ้ ณ 31 ธันวาคม 2556 มีโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ที่ทาสัญญากับ กฟผ.และจ่ายไฟฟ้ าเข้ า
ระบบเชิงพาณิชย์รวมทังสิ
้ ้น 11 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ลาดับ

โรงไฟฟ้า

กาลังผลิตติดตัง้
(เมกะวัตต์ )

เชือ้ เพลิง

1

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

1,174.99

ก๊ าซธรรมชาติ

2

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าขนอม จากัด

748.20

ก๊ าซธรรมชาติ/น ้ามันเตา

3

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า ราชบุรี จากัด

3,481.00

ก๊ าซธรรมชาติ

4

บริ ษัท ไตร เอ็นเนอยี่ จากัด

700.00

ก๊ าซธรรมชาติ
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ลาดับ

โรงไฟฟ้า

กาลังผลิตติดตัง้
(เมกะวัตต์ )

เชือ้ เพลิง

5

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าอิสระ (ประเทศไทย) จากัด

700.00

ก๊ าซธรรมชาติ

6

บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จากัด

713.00

ก๊ าซธรรมชาติ

7

บริ ษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คตริ ค จากัด

350.00

ก๊ าซธรรมชาติ

8

บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด

1,346.50

ถ่านหินบิทมู ินสั

9

บริ ษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด

1,468.00

ก๊ าซธรรมชาติ

10

บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด

1,400.00

ก๊ าซธรรมชาติ

11

บริ ษัท เก็คโค่-วัน จากัด

660.00

ก๊ าซธรรมชาติ

รวม

12,741.69

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝ่ ายสื่อสารองค์การ กฟผ.

2. การแข่ งขันในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)
กฟผ. จะรั บ ซื อ้ กระแสไฟฟ้ าจากที่ ผ้ ูผลิ ต ไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ ก ซึ่ง มี ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ าใช้ ในโรงงาน
ของตนเองหรื อ ขายให้ กับ ลูก ค้ า ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งส่ว นหนึ่ ง ซึ่ ง มี ป ริ ม าณการเสนอขายกระแสไ ฟฟ้ าอยู่ร ะหว่ า ง
10.00 – 90.00 เมกะวัตต์ โดยใช้ ระบบการผลิตไฟฟ้ าและความร้ อนร่วม (Cogeneration) ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน หรื อพลังงานหมุนเวียน เช่น กากหรื อเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ขยะ ก๊ าซชีวภาพ หรื อพลังงานแสงอาทิตย์
มาเป็ นเชือ้ เพลิง ซึ่งจะทาให้ การใช้ ทรัพยากรภายในประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น ในส่วนของสัญญา
รับซื ้อกระแสไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กนัน้ แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ สัญญาประเภท Firm เป็ นการทาสัญญา
ซื ้อขายไฟฟ้ าที่มีอายุสญ
ั ญาตังแต่
้ 20 – 25 ปี และมีการจ่ายค่า CP ส่วนสัญญาประเภท Non-firm เป็ นการทาสัญญา
ซื ้อขายไฟฟ้ าที่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 5 ปี และมีการจ่ายเฉพาะค่า EP
Firm

พลังความร้ อนร่ วม

Non-Firm

พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน

พลังความร้ อนร่ วม

กาลังการผลิตรับซื ้อไม่เกิน 90 MW

กาลังการผลิตรับซื ้อไม่เกิน 90 MW

อายุสญ
ั ญา 20-25 ปี

อายุสญ
ั ญา 5 ปี

ที่มา: สนพ.

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในประเทศไทยทังหมด
้
157 ราย มีกาลังการผลิต
ติดตังตามสั
้
ญญารวม 13,999.51 เมกะวัตต์ และปริ มาณพลังไฟฟ้ าตามสัญญารวม 9,974.52 เมกะวัตต์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

จานวนผู้ผลิตทัง้ หมด
สัญญาประเภท Firm
สัญญาประเภท Non-Firm
จ านวนผู้ ผ ลิ ต ที่ จ่ า ยไฟฟ้ าเข้ า ระบบ
แล้ วทัง้ หมด
สัญญาประเภท Firm
สัญญาประเภท Non-Firm

จานวน
(ราย)
157

กาลังผลิตติดตัง้
(เมกะวัตต์ )
13,999.51

ปริมาณพลังไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์ )
9,974.52

100

10,243.30

7,236.60

57

3,756.21

2,737.92

98

7,137.19

4,435.52

58

5,344.32

3,524.60

25

1,792.87

910.92

กลุม่ บริ ษัทฯ มีโรงไฟฟ้ าที่ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในกลุม่ SPP ทังสิ
้ ้น 8 โรง โดยมีกาลังการผลิตติดตัง้
ไฟฟ้ารวมอยูจ่ านวน 493.15 เมกะวัตต์ และมีปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญาประเภท Firm รวมอยู่จานวน 304.00 เม
กะวัตต์ ซึ่งดาเนินงานโดย บริ ษัทฯ NPP2 NPP3 NPP5 และ NPP11 คิดเป็ นร้ อยละ 9.23 และ 8.63 ของกาลังผลิตติดตัง้
และปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญาของโรงไฟฟ้ าที่มีสญ
ั ญาประเภท Firm ที่จ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบแล้ ว โดยกลุม่ บริ ษัทฯ มี
กาลังการผลิตติดตัง้ และปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญาสูงเป็ นอันดับที่ 5 ในกลุ่ม SPP ที่มีสญ
ั ญาประเภท Firm
ทังหมดที
้
่จ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบแล้ ว รองจากกลุม่ โกลว์ กลุม่ กัลฟ์ กลุม่ อมตะ และกลุม่ เอ็กโก ตามลาดับ และสูงสุดเป็ นอันดับ
ที่ 1 ในกลุม่ SPP ที่มีสญ
ั ญาประเภท Firm แบบ Renewable โดยรายชื่อกลุม่ บริ ษัท/บริ ษัท 5 อันดับแรกของกลุม่ SPP ที่มี
สัญญาประเภท Firm ทังหมดที
้
่จ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบแล้ ว ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นดังนี ้
บริษัท

1. กลุ่มโกลว์

กาลังผลิตติดตัง้
(เมกะวัตต์ )

ร้ อยละ

1,192.21

22.31

ปริมาณพลังไฟฟ้าตาม ร้ อยละ
สัญญา (เมกะวัตต์ )
844.00

ประเภท

23.95

- บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

377.00

254.00

Cogeneration

- บริษัท โกลว์ เอส พีพี 1 จากัด

134.03

110.00

Cogeneration

- บริษัท โกลว์ เอส พีพี 2 จากัด

140.00

120.00

Cogeneration

- บริษัท โกลว์ เอส พีพี 3 จากัด

320.00

180.00

Cogeneration

- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด

221.18

180.00

Cogeneration

2. กลุ่มกัลฟ์

785.61

14.70

630.00

17.87

- บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จากัด

106.20

90.00

Cogeneration

- บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จากัด

113.30

90.00

Cogeneration

- บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จากัด

106.20

90.00

Cogeneration

-บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จากัด

107.79

90.00

Cogeneration

-บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด

124.13

90.00

Cogeneration

- บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์ เอ็น จากัด

118.89

90.00

Cogeneration
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
บริษัท

กาลังผลิตติดตัง้
(เมกะวัตต์ )

- บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จากัด
3. กลุ่มอมตะ

ร้ อยละ

109.10
716.38

ปริมาณพลังไฟฟ้าตาม ร้ อยละ
สัญญา (เมกะวัตต์ )
90.00

13.40

450.00

ประเภท
Cogeneration

12.77

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จากัด

168.00

90.00

Cogeneration

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จากัด

108.00

90.00

Cogeneration

- บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 3 จากัด
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)
1 จากัด
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)
2 จากัด

165.82

90.00

Cogeneration

165.82

90.00

Cogeneration

108.74

90.00

Cogeneration

4. กลุ่มเอ็กโก

522.90

9.78

359.00

10.19

- บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ จากัด

120.00

60.00

Cogeneration

- บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชัน่ จากัด
- บริ ษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

131.00

90.00

Cogeneration

128.00

90.00

Cogeneration

- บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชัน่ จากัด(1)

111.00

90.00

Cogeneration

- บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จากัด(1)

23.00

20.20

Renewable

- บริษัท ร้ อยเอ็ด กรีน จากัด

9.90

8.80

Renewable

5. กลุ่มเอ็นพีเอส (กลุ่มบริษัทฯ)
- บริ ษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด
- บริ ษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 2
จากัด
- บริ ษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 3
จากัด
- บริ ษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 5
จากัด
- บริ ษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ แพลนท์ 11
จากัด
รวม SPP ประเภทสัญ ญา Firm 5
อันดับแรก

493.15

3,710.25

รวม SPP ประเภทสัญญา Firm ทัง้ หมด

5,344.32

9.23

304.00

8.63

328.00

180.00

Cogeneration

10.4

8.00

Renewable

47.55

41.00

Renewable

74.3

50.00

Renewable

32.9

25.00

Renewable

69.42

2,587.00
3,524.60

(1)

หมายเหตุ กลุม่ เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50
ที่มา: ฝ่ ายสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า กฟผ.
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการใช้ เชื ้อเพลิงผสมระหว่างถ่านหินและเชื ้อเพลิงชีว
มวล ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษาอัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานให้ มีเสถียรภาพได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากเชื ้อเพลิงชีว
มวลมีต้นทุนค่อนข้ างต่า และกลุม่ บริ ษัทฯ ยังได้ มีการกาหนดนโยบายขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
พลังงานเชื ้อเพลิง ธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อมุง่ เน้ นที่จะเป็ นผู้นาในการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลแบบผสมผสาน
โดยการใช้ วสั ดุเหลือใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในส่วนของประสิทธิภาพ
ในการทากาไรสูงสุด (Profit Maximization)
นอกจากนี ้การขายไฟฟ้ าและไอน ้าให้ แก่ลกู ค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ นันเป็
้ นไปตามเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายระยะ
ยาว ซึ่งโดยหลัก เป็ นการทาสัญญาซื ้อขายกับทาง AA ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และกับทางลูกค้ าอุตสาหกรรมในเขต
อุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้ แก่ เขตอุตสาหกรรม 304 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม
304 ส่วนที่ 2 ตาบลเขาหินซ้ อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทางกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนเพี ยง
รายเดียวในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังนันกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ จึงประเมินว่า การแข่งขันในธุรกิจที่กลุม่ บริ ษัทฯ ดาเนินการอยู่ใน
ระดับที่คอ่ นข้ างต่า
นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันมาโดยตลอดทังในด้
้ านคุณภาพและการให้ บริ การ ด้ วย
การกาหนดนโยบายการดาเนินงานในด้ านต่างๆไม่ว่าจะเป็ นการรักษาเสถียรภาพในการผลิตและการจัดส่งกระแสไฟฟ้ า
การปรับปรุ งและพัฒนาระบบสายส่ง การบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบเชื อ้ เพลิง การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อรองรับทังความต้
้
องการกระแสไฟฟ้ าภายในประเทศที่เพิ่มมาก
ขึ ้นมาโดยตลอดและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิ ดประชาคมอาเซียน
อย่างเป็ นทางการในปี 2558 ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลให้ ธุรกิจผลิตไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ ้นอีกใน
อนาคต
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
การผลิตไฟฟ้ าในปี 2556 มีจานวนทังสิ
้ ้น 179,201 ล้ านหน่วย ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 1.3 โดยการผลิต
ไฟฟ้านันสามารถแบ่
้
งตามวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตได้ ดงั นี ้ การใช้ ก๊าซธรรมชาติซงึ่ มีสดั ส่วนอยู่ที่ร้อยละ 67.0 การใช้ ลิกไนต์
และ/หรื อถ่านหินซึ่งมีสดั ส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20.0 การนาเข้ าและการใช้ พลังงานหมุนเวียนซึ่งมีสดั ส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9.0
การใช้ พลังน ้าซึง่ มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ 3.0 และการใช้ น ้ามันซึง่ มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ 1.0
ในส่วนการใช้ ไฟฟ้ าในปี 2556 มีจานวนทังสิ
้ ้น 165,560 ล้ านหน่วย หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.3 โดยการใช้ ไฟฟ้ า
ดังกล่าวสามารถแบ่งได้ โดย ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนร้ อยละ 46 ภาคครัวเรื อนในสัดส่วนร้ อยละ 23.0 ภาคธุรกิจใน
สัดส่วนร้ อยละ 23.0 และภาคเกษตรกรรมและอื่นๆ ในสัดส่วนร้ อยละ 8.0
แนวโน้ มของการใช้ พลังงานในปี 2557 นัน้ คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.1 ตามเศรษฐกิจที่จะขยายตัวร้ อยละ
4.0 – 5.0 (ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”)) โดยส่งผลมาจากการฟื น้ ฟู
และการปรับตัวขึ ้นของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าที่สาคัญ นอกจากนี ้ มีการคาดการณ์
ความต้ องการน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากการคาดการณ์ปริ มาณการใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2557 ที่สง่ ผลมาจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ และการใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ า โดยจะมี
โรงไฟฟ้ าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงเริ่ มจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบเพิ่มขึ ้น ซึง่ อัตราการเพิ่มขึ ้นของน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติอยู่
ที่ร้อยละ 1.4 และร้ อยละ 4.0 ตามลาดับ ส่วนการใช้ ลกิ ไนต์และ/หรื อถ่านหินจะใกล้ เคียงกับปี 2556 ในขณะที่พลังน ้าและ
ไฟฟ้ านาเข้ าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.0 และคาดว่าในช่วงต้ นปี 2557 ราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ ายังคงมีความผันผวน
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เช่นเดียวกับในช่วงปี 2556 ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงค่าเอฟที (Ft) จานวน 3 ครัง้ โดยค่าเอฟทีดงั กล่าวย่อมาจาก Float time
ซึ่งหมายถึงการลอยค่าของต้ นทุนการผลิตไฟฟ้ าที่การไฟฟ้ าไม่สามารถควบคุมได้ ได้ แก่ ราคาเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิต
ไฟฟ้ า ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่างๆ โดยปั จจุบันค่าเอฟทีดังกล่าวเกิ ดจากต้ นทุนการผลิตไฟฟ้ าที่มาจาก
เชื ้อเพลิงและค่าซื ้อไฟฟ้ าเป็ นหลัก ดังนันสั
้ ดส่วนที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้ า
โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี 2556 ค่าเอฟทีอยู่ที่อตั รา 52.0 สตางค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ ้น 4.0 สตางค์ต่อหน่วย
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี 2556 ค่าเอฟที่อยูท่ ี่อตั รา 46.9 สตางค์ตอ่ หน่วย ปรับลดลง 5.1 สตางค์ตอ่ หน่วย และ
ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี 2556 ค่าเอฟที่อยูท่ ี่อตั รา 54.0 สตางค์ตอ่ หน่วย ปรับเพิ่มขึ ้น 7.1 สตางค์ตอ่ หน่วย ส่วน
ในเดือนมกราคมถึงเมษายนปี 2557 ค่าเอฟทีก็มีการปรับเพิ่มขึ ้น โดยอยู่ที่อตั รา 59.0 สตางค์ต่อหน่วย หรื อปรับเพิ่มขึ ้น
5.0 สตางค์ตอ่ หน่วย
ในส่วนของสภาวะการแข่งขันในอนาคตนัน้ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบกิจการไฟฟ้ าหลายราย โดยมี กฟผ.
เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าหลักของประเทศ และมีผ้ ผู ลิตไฟฟ้ ารายใหญ่และรายเล็กที่ภาครัฐบาลได้ พยายามส่งเสริ มให้ เอกชนเข้ ามา
มีบทบาทในการผลิตไฟฟ้ า เพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของผู้บริ โภคภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ อย่ างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ ผู ลิตไฟฟ้ าจากต่างประเทศ ซึง่ จาหน่ายกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ เกือบทังหมดให้
้
แก่ กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อ
ขายไฟฟ้ าระยะยาว ทังนี
้ ้ สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าจัดว่าไม่รุนแรง เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ต้องใช้ เงินลงทุน
สูง และต้ องอาศัยความชานาญในการดาเนินการ ถึงแม้ ภาครัฐจะสนับสนุนให้ มีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าหลาย
โครงการ เพื่อขยายกาลังการผลิตตามแผนงานที่กาหนดไว้ ใน PDP 2010 ซึง่ อาจทาให้ มีการแข่งขันเพิ่มขึ ้นในช่วงดังกล่าว
เนื่องจากมีผ้ สู นใจเข้ าร่ วมโครงการหลายราย อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แต่ละโครงการเริ่ มจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าเข้ าระบบ
ตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าที่มีกบั กฟผ. แล้ ว สภาพการแข่งขันก็จะกลับเข้ าสูภ่ าวะปกติ นอกจากนี ้ การจาหน่าย
ไฟฟ้ าของผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ าบางส่ ว นให้ แก่ ภ าคเอกชนโดยตรงนั น้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการจ าหน่ า ยให้ แก่ ลู ก ค้ าภายใน
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่โรงไฟฟ้ าแต่ละแห่งตังอยู
้ ่ และส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินการโดยเจ้ าของนิคมอุตสาหกรรมเอง
หรื อมีเจ้ าของนิคมอุตสาหกรรมเป็ นผู้ร่วมทุน จึงทาให้ ไม่มีการแข่งขันกันข้ ามพื ้นที่ประกอบการแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ แผนธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้ นการใช้ พลังงานทดแทนเป็ นเชื อ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ได้ แก่ เชื ้อเพลิงชีวมวล ซึง่ เป็ นการลดต้ นทุนและกระจายความเสีย่ งในการจัดหาเชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า อีกทังยั
้ ง
สอดคล้ อ งกับ แผนการพัฒ นาพลัง งานทดแทนและพลัง งานทางเลื อ ก พ.ศ. 2555-2564 (Alternative Energy
Development Plan: AEDP 2012-2021) และแผนอนุรักษ์ พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2554-2573 (Energy Efficiency: EE) ซึ่ง
ส่งผลให้ มีการปรับปรุ งแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3)
ในส่วนของการใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนเชื ้อเพลิงฟอสซิล ตามกรอบแผนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก อันจะเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต
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ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ตระหนักในความสาคัญของการบริ หารและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ บริ ษัทฯ
สามารถด าเนิน งานอย่างมั่น คงและต่อ เนื่อ ง ช่ว ยเพิ่ มความสามารถในการแข่ง ขัน และลดความเป็ นไปได้ ที่จ ะเกิ ด
ความสูญเสียให้ เหลือน้ อยที่ สุด รวมทัง้ ลดความไม่แน่นอนของผลการด าเนินงานในอนาคต อันจะนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษัทฯ การลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้มีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลทังหมดที
้
่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยความเสี่ยง
ที่มีนยั สาคัญต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี ้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุม่ บริ ษัทฯ รวมถึงปั จจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่กลุ่ม
บริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วอาจเห็นว่าในปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบในสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ น
ความเสีย่ งที่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ อาจต้ องเผชิญ
กับความเสีย่ งอื่นๆ ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้ าได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารฉบับนี ้ด้ วย
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจธุรกิจของกลุ่มบริษัท
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเชือ้ เพลิงเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ต้ นทุนหลักในการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนา้ เพื่อการอุตสาหกรรมของกลุ่มบริ ษัทฯ คือ ต้ นทุน
เชือ้ เพลิง โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการใช้ เชือ้ เพลิงและวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่แตกต่างกัน
ขึน้ อยู่กับ เทคโนโลยี ก ารผลิต ที่ น ามาใช้ โดยความเสี่ย งแบ่ ง ได้ ตามประเภทของเชื อ้ เพลิง และวัต ถุดิ บ หลัก ที่ ใ ช้ ใน
กระบวนการผลิต ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาถ่ านหินเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ า 7 (“PP7”) และโรงไฟฟ้ า 8 (“PP8”) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง
หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ซึง่ ถ่านหินที่ใช้ เป็ นถ่านหินคุณภาพสูง โดยมีสว่ นประกอบของกามะถันต่า ประเภทของถ่าน
หินที่มีลกั ษณะดังกล่าวประกอบไปด้ วย แอนทราไซต์บิทูมินสั ซับบิทูมินสั ทังนี
้ ้ PP7 และ PP8 มีกาลังผลิตรวมกันที่
328.00 เมกะวัตต์ จากกาลังผลิตรวมของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ ที่ 493.15 เมกะวัตต์ ดังนัน้ เชื ้อเพลิงประเภทถ่านหินที่ PP7 และ
PP8 ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าจึงมีสดั ส่วนค่อนข้ างสูงตามสัดส่วนขนาดของโรงไฟฟ้ า โดยในปี 2554 ปี 2555 และ
ปี 2556 ปริ มาณถ่านหินที่ PP7 และ PP8 ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ ามีสดั ส่วนอยู่ที่ร้อยละ 90.01 ร้ อยละ 85.24 และร้ อย
ละ 82.93 ของปริ มาณเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่โรงไฟฟ้ าทัง้ 2 โรงใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งคานวณจาก
ค่าความร้ อนที่ได้ จากเชือ้ เพลิงทังหมดในกระบวนการผลิ
้
ตตามลาดับ จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ มีการใช้
ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงในสัดส่วนที่คอ่ นข้ างสูง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเสีย่ งจากการพึ่งพิงเชื ้อเพลิงประเภทถ่านหินในการ
ประกอบธุรกิจ ทังนี
้ ้ ความเสีย่ งดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของราคาถ่านหิน และจากการที่ผ้ จู ดั หาและ
จาหน่ายถ่านหินอาจไม่สามารถจัดหาถ่านหินตามปริ มาณและคุณภาพที่กลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาถ่านหินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
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มาตรการในการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของราคาถ่ านหิน
ต้ น ทุ น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ องกั บ การจัด หาถ่ า นหิ น ที่ มี นัย ส าคัญ ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นหลัก คื อ ต้ น ทุ น ค่ า ถ่ า นหิ น
และต้ นทุ น ในการขนส่ ง ถ่ า นหิ น ในส่ ว นของต้ นทุ น ค่ า ถ่ า นหิ น นั น้ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการลดความเสี่ ย ง
โดยการทาสัญญาระยะยาวกับผู้จดั หาถ่านหินโดยตรง ซึง่ รายละเอียดของสัญญาดังกล่าวจะมีการกาหนดราคาจัดซื ้อถ่าน
หินไว้ อย่างชัดเจน โดยอ้ างอิงตามดัชนีราคาซื ้อขายถ่านหิน JPU ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้ มต้ นทุนค่า
ถ่านหินล่วงหน้ าได้ นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญาจาหน่ายไฟฟ้ าระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ ามีการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้ าบางส่วน
อ้ างอิงตามดัชนี JPU เช่นเดียวกัน จึงทาให้ บริ ษัทฯ สามารถลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตรากาไรขันต้
้ นได้ อีกทัง้
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มีการผสมถ่านหินที่มีคา่ ความร้ อนสูงกับถ่านหินที่มีคา่ ความร้ อนต่า เพื่อเป็ นการควบคุมต้ นทุนเชื ้อเพลิง
ประเภทถ่านหินไม่ให้ เพิ่มสูงขึ ้นมากจนเกินไป เนื่องจากถ่านหินที่มีคา่ ความร้ อนต่ามีราคาถูกกว่าถ่านหินที่มีค่าความร้ อน
สูงโดยเฉลีย่ ซึง่ การผสมถ่านหินดังกล่าวมีสว่ นช่วยในการควบคุมต้ นทุนค่าถ่านหินของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีที่ราคา
ถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ ้นมาก
ส าหรั บ ต้ น ทุน ในการขนส่ง ถ่ า นหิ น นัน้ บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางในการบริ ห ารจัด การต้ น ทุน การขนส่ง ถ่ า นหิ น
โดยการคัดเลือกผู้ให้ บริ การการขนส่งทังทางน
้
้าและทางบกที่มีชื่อเสียงและไว้ วางใจได้ มาโดยตลอด
สาหรับการขนส่งทางน ้านัน้ บริ ษัทฯ ได้ ลงนามสัญญาว่าจ้ างระยะยาวกับ Eversky Company Limited (“ESL”)
เพื่อให้ ESL ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรื อให้ แก่บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ได้ จดั ตัง้
บริ ษัทย่อย คือ NPS OS,NPS OR และ NPS Cape เพื่อประกอบกิจการขนส่งทางทะเล โดย NPS OS มีความสามารถใน
การขนส่งถ่านหินที่ 52,000 ตันต่อเที่ยว หรื อคิดเป็ นจานวนรวมที่ 624,000 ตันต่อปี NPS OR มีความสามารถในการขนส่ง
ถ่านหินอยูท่ ี่ 40,000 ตันต่อเที่ยว หรื อคิดเป็ นจานวนรวมที่ 120,000 ตันต่อปี และ NPS Cape มีความสามารถในการขนส่ง
ถ่านหินอยูท่ ี่ประมาณ 170,000 ตันต่อเที่ยว หรื อคิดเป็ นจานวนรวมที่ 1,020,000 ตันต่อปี ทังนี
้ ้ NPS OR ได้ เริ่ มขนส่งถ่าน
หินในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2555 และในส่วนของ NPS Cape เริ่ มให้ ขนส่งถ่านหินในครึ่ งปี หลังของปี 2556 อย่างไรก็ดี
ปริ มาณความสามารถในการขนส่งถ่านหินเทียบกับปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าในปี 2554
ปี 2555 และ ปี 2556 โดยปรับปริ มาณความสามารถในการขนส่งเป็ นเต็มปี คิดเป็ นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 65.40 ร้ อยละ
89.79 และร้ อยละ 178.04
ทังนี
้ ้ ESL ได้ ลงนามในสัญญาเช่าเรื อกับ NPS OS และ NPS OR เพื่อนาเรื อดังกล่าว ไปใช้ ในการขนส่งถ่านหิน
ให้ กับ บริ ษั ท ฯ ส่ว นการขนถ่ า ยถ่ า นหิ น จากเรื อ ขึน้ มาที่ ท่า เรื อ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ท าสัญ ญากับ ITS5 ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ย่อ ย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ าง บริ ษัท เลิศนภา บริ การ จากัด (“LNS”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นผู้ดแู ลการขนส่งถ่าน
หินจากท่าเรื อดังกล่าวมายังโรงงาน โดยใช้ รถบรรทุกที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของในการขนส่ง ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้
ให้ บริ การทัง้ 5 ราย คือ ESL,NPS OS,NPS OR, ITS5 และ LNS สามารถขนส่งถ่านหินให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ ตามระยะเวลาที่
ระบุไว้ ในสัญญา ทาให้ บริ ษัทฯ ประมาณการต้ นทุนค่าขนส่งถ่านหินได้ ใกล้ เคียงกับต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง รวมทัง้ ช่วยให้
บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนถ่านหินในส่วนที่เกิดจากการขนส่งได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-53-

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

มาตรการในการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการที่ผ้ ูจัดหาและจาหน่ ายถ่ านหินอาจไม่ สามารถจัดหา
ถ่ านหินในปริมาณและคุณภาพได้ ตามที่บริษัทฯ ต้ องการ
บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการในการป้ องกั น และลดความเสี่ ย งอั น เนื่ อ งมาจากผู้ จั ด หาและจ าหน่ า ยถ่ า นหิ น
ไม่สามารถจัดหาถ่านหินได้ ตรงตามความต้ อ งการของบริ ษัทฯ โดยจะทาการคัดเลือกบริ ษัทผู้จดั หาและจาหน่ายถ่านหิน
ตังแต่
้ 2 – 3 รายขึ ้นไป ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล มีประสบการณ์ในการจัดหาถ่านหินเป็ นอย่างดี มีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษัทฯ มาโดยตลอด ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีผ้ จู ดั หาและจาหน่ายถ่านหินหลัก
จานวน 2 ราย ได้ แก่ Glencore International AG (“Glencore”) และ Noble Resources International Pte Ltd
(“Noble”) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีผ้ จู ดั หาและจาหน่ายถ่านหินเสริ มในกรณีที่ผ้ จู ดั หาหลักไม่สามารถจัดหาถ่านหินให้ กบั
บริ ษัทได้ ไว้ อีก 1 ราย คือ PT. Advance Marketing and Services (“PT AMS”) ทังนี
้ ้ ผู้จดั หาและจาหน่ายถ่านหินทัง้ 3
ราย มีแหล่งจัดหาถ่านหินหลักจากประเทศอินโดนีเซีย
ผู้จัดหาและจาหน่ายถ่านหินในตารางข้ างต้ น มีข้อผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องจัดหาถ่านหินให้ แก่บริ ษัทฯ ใน
ปริ มาณและคุณภาพตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโดยที่ผ่านมาบริ ษัทเหล่านี ้ยังไม่เคยมีข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ การที่บริ ษัทฯ กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้จัดหาถ่านหินการทาสัญญาซื ้อขาย
ถ่านหินกับผู้จัดหาถ่านหินอย่างรัดกุม และการกระจายการสัง่ ซื ้อถ่ านหินให้ แก่ผ้ จู ัดหาและจาหน่ายถ่านหินแต่ละราย
รวมไปถึงการมีทีมงานจัดหาถ่านหินโดยเฉพาะนัน้ ทาให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการที่ผ้ จู ดั หาและจาหน่าย
ถ่านหินไม่สามารถจัดหาถ่านหินในปริ มาณและคุณภาพได้ ตามที่บริ ษัทฯ ต้ องการอยูใ่ นระดับค่อนข้ างต่า
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ าง Foster Wheeler Service (Thailand) Company Limited (“ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ ”)
ซึง่ เป็ นผู้ผลิตหม้ อไอน ้าให้ แก่ PP7 และ PP8 เข้ ามาทาการศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มสัดส่วนการใช้ เชื ้อเพลิงชีว
มวล ชิ น้ ไม้ สบั ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ า โดยฟอสเตอร์ วีลเลอร์ จะนาผลจากการศึกษาดังกล่าวไปใช้ ในการพัฒนา
ปรับปรุ งหม้ อไอน ้าที่โรงไฟฟ้ าทัง้ 2 แห่ง ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ให้ รองรับปริ มาณการใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นได้ เพิ่มขึ ้น อีกทัง้
กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ทาการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมในเรื่ องดังกล่าว โดยได้ ม่งุ เน้ นไปที่วิธีการลดการกัดกร่ อนภายในหม้ อไอน ้า ด้ วย
การลดค่าความชืน้ และค่าคลอไรด์ของเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นที่นามาใช้ ในการเผาไหม้ เพื่อให้ ความร้ อนแก่หม้ อไอน ้าของ
โรงไฟฟ้ า ซึ่งจะช่ วยกลุ่มบริ ษัท ฯ สามารถใช้ เชื อ้ เพลิงชี วมวลอื่นได้ ในปริ มาณที่เพิ่ม ขึน้ และลดการพึ่ง พิงถ่า นหินใน
กระบวนการผลิต
ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงเชื่อมัน่ ว่า มาตรการในการบริ หารความเสี่ยงทังหมดที
้
่กล่าวมาในข้ างต้ น จะสามารถช่วย
ลดความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาถ่านหินเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ ในระดับหนึง่
2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหานา้ มันยางดาเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เนื่องจากโรงไฟฟ้ า 6 (“PP6”) ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5 และโรงไฟฟ้ า 11 (“PP11”) ซึ่งอยู่
ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP11 ใช้ นา้ มันยางดาเป็ นเชื อ้ เพลิง ในการผลิต กระแสไฟฟ้ าเพียงอย่า งเดียว ทัง้ นี ้
น ้ามันยางดาทังหมดที
้
่บริ ษัทย่อยทังสองแห่
้
งใช้ เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษของ
AA ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งหากเกิดกรณีที่การดาเนินธุรกิจของ AA หยุดชะงัก ทาให้ ไม่สามารถจัดส่งน ้ามันยางดา
ให้ แก่ NPP5 และ NPP11 ได้ ย่อมส่งผลต่อกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าของบริ ษัททัง้ 2 แห่ง ดังนัน้ NPP5 และ NPP11
จึงมีความเสีย่ งจากการจัดหาน ้ามันยางดาเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
อย่างไรก็ตาม NPP5 และ NPP11 ได้ มีการดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเข้ าทาสัญญาซื ้อขาย
นา้ มันยางดาระยะยาวกับ AA และกาหนดให้ ระยะเวลาของสัญ ญาดังกล่าวสอดคล้ องกับอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
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ที่บริ ษัทย่อยแต่ละแห่งลงนามไว้ กบั กฟผ. นอกจากนี ้ NPP5 และ NPP11 ได้ จดั ให้ มีถงั เก็บสารองน ้ามันยางดาจานวน 3
ใบ ปริ มาตรรวม 88,000 ตัน ไว้ ใช้ สาหรับเก็บสารองน ้ามันยางดาร่วมกัน โดยถังดังกล่าวสามารถสารองน ้ามันยางดาไว้ ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ นานประมาณ 5 วัน นอกจากนี ้ การที่ PP6 และ PP11ใช้ เทคโนโลยีหม้ อไอน ้าแบบนาสารเคมีกลับ
(Chemical Recovery) ในกระบวนการผลิต ทาให้ โรงไฟฟ้ าทัง้ 2 แห่ง สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหม้ อไอน ้าให้
รองรับการใช้ เชื ้อเพลิงอื่น เช่น น ้ามันเตา หรื อก๊ าซธรรมชาติ แทนน ้ามันยางดาได้ ในกรณีที่ AA ไม่สามารถจัดส่งน ้ามันยาง
ดาให้ แก่ NPP5 และ NPP11 ได้ ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา AA สามารถจัดส่งน ้ามันยางดาให้ กบั NPP5 และ NPP11
ได้ ตามปริ มาณที่กาหนดไว้ ในสัญญา
อนึ่ง จากการที่ NPP5 และ NPP11 ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้ามันยางดาระยะยาว และการจัดให้ มีถงั สารอง
น า้ มัน ยางด า สามารถช่ ว ยลดความเสี่ย งจากการที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ ไม่สามารถจัด หาน า้ มัน ยางด าเพื่ อ ใช้ ใ นการผลิต
กระแสไฟฟ้ าลงได้
3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เชื อ้ เพลิง ชี ว มวลอื่ น หมายถึ ง เชื อ้ เพลิงชี วมวลประเภทอื่น นอกเหนือ จากถ่ า นหิ นและน า้ มันยางด าที่ ใช้ ใ น
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้ วย ชิ ้นไม้ สบั แกลบ และเปลือกไม้ ปั จจุบนั PP7และ PP8
ใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นเป็ นเชือ้ เพลิงรองผสมกับถ่านหินซึ่งเป็ นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิต โดยในปี 2554 ปี 2555 และปี
2556 PP7 และ PP8 มีสดั ส่วนการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นอยู่ที่ร้อยละ 9.99 ร้ อยละ 14.74 และร้ อยละ 17.07 ของปริ มาณ
เชือ้ เพลิงเทียบเท่าค่าความร้ อนทัง้ หมดที่โรงไฟฟ้ าแต่ละโรงใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าในช่วงเวลาดังกล่าวตามลาดับ
ในขณะที่โรงไฟฟ้ าอีก 6 โรง อันได้ แก่ โรงไฟฟ้ า 2 (“PP2”) ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP2โรงไฟฟ้ า 3 (“PP3”)
และโรงไฟฟ้ า 4 (“PP4”) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP3โรงไฟฟ้ า 5 (“PP5”) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ
NPP5 และโรงไฟฟ้ า 5A ในส่วนของหน่วยผลิตไอน ้า (“PP5A”) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5A ใช้ เชื ้อเพลิงชีว
มวลอื่นทังหมดในการกระบวนการผลิ
้
ตกระแสไฟฟ้ า ทังนี
้ ้ ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นที่กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้ าประกอบด้ วย ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคา และความเสี่ยงจากการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวล
อื่น ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่แน่นอนทางด้ านผลผลิต เนื่องมาจากเชือ้ เพลิงประเภทนี ้ได้ จากการทาเกษตรกรรม ซึ่ง
ผลผลิตจะขึ ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ อีกทัง้ ผลผลิตดังกล่าวยังสามารถนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมอื่นได้ อีกด้ วย
ดังนัน้ ปริ มาณความต้ องการเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นจึงอาจแปรผันไปตามสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในแต่ละช่วง ซึง่ จะส่งผลต่อ
ราคาและการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นของกลุม่ บริ ษัทฯ
อย่า งไรก็ ต าม กลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ มี การกาหนดมาตรการในการจัด หาเชื อ้ เพลิงชี ว มวลอื่ น เพื่อ ให้ มั่น ใจได้ ว่า
กลุ่มบริ ษัทฯ มีเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นเพียงพอสาหรั บการผลิตกระแสไฟฟ้ า นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับโอนพนักงาน
บางส่วนมาจาก KNKT ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเพื่อทาหน้ าที่ในการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั โรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ
บางแห่งโดยตรง ซึง่ พนักงานที่ได้ รับการโอนย้ ายมาจากบริ ษัท KNKT เป็ นพนักงานที่มีประสบการณ์และเครื อข่ายในการ
จัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นอย่างกว้ างขวาง โดย ก่อนหน้ านี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ว่าจ้ าง KNKT ให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดหา
เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นที่ต้องใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ จากกลุม่ เกษตรกรหรื อผู้ผลิตเชือ้ เพลิงชีว
มวลอื่นตามปริ มาณและคุณภาพที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยกลุม่ บริ ษัทฯ จะชาระค่าเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นให้ กบั กลุม่ เกษตรกร
หรื อผู้ผลิตชีวมวลโดยตรง และจะชาระค่านายหน้ าในการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นให้ กบั KNKT ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา KNKT และ AA สามารถจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ตรงตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญา
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นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน โดยกลุ่ม
บริ ษัทฯ ได้ ทาการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัส ทาให้ ได้ กล้ าไม้ พนั ธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกตาม
สภาพดินฟ้ าอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย ใช้ เวลาปลูกเพียง 3 – 5 ปี และให้ เนื ้อเยื่อที่เหมาะกับการนามาผลิต
กระดาษคุณภาพสูง ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงมีแผนที่จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้ นกระดาษให้ แก่ AA เป็ นหลักส่วนต้ น
พลังงานนันเป็
้ นกล้ าไม้ เนื ้อเยื่อคุณภาพที่ได้ จากการวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์เช่นเดียวกับต้ นกระดาษ แต่ได้ รับการปรับปรุง
สายพันธุ์ให้ เติบโตไวกว่าต้ นกระดาษ สามารถให้ เนื ้อไม้ ที่มีความหนาแน่นสูง และให้ ค่าพลังงานความร้ อนที่สงู กว่าสาย
พันธุ์ดงเดิ
ั ้ ม ซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ จะนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้ า อีกทัง้ จากการที่ เทคโนโลยีหม้ อไอ
น ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุน่ ในการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมีแผนที่จะทาการวิจยั และพัฒนาวัตถุดิบอื่น
เพื่อนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นในกระบวนการผลิต
จากมาตรการในการลดความเสีย่ งที่กล่าวมาข้ างต้ น ทังในส่
้ วนของการทาสัญญาจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นระยะ
ยาวและการพัฒ นาและส่ง เสริ ม การปลูก ต้ น กระดาษและต้ น พลัง งาน ท าให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ เชื่ อ มั่น ว่ า ความเสี่ ย ง
ที่เกี่ยวข้ องกับเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นของกลุม่ บริ ษัทฯ อยูใ่ นระดับที่สามารถควบคุมและจัดการได้
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาวัตถุดิบหลักอื่นเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
นอกจากวัตถุดิบประเภทเชื ้อเพลิงแล้ ว กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและสารเคมีเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญ
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้ วย โดยกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบดังกล่าว
ดังนี ้
1) นา้ ดิบและนา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
นา้ ดิบและนา้ เพื่อ การอุต สาหกรรมถื อได้ ว่าเป็ นวัตถุดิบที่ มีความจ าเป็ นต่อการผลิตกระแสไฟฟ้ าและไอน า้
เพื่อการอุตสาหกรรม ผู้ที่สามารถจัดหาน ้าดิบและผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมได้ ด้วยตัวเองย่อมสามารถลดความเสี่ยง
จากการขาดแคลนวัต ถุดิ บ และเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ได้ ปั จจุบัน NS304 ซึ่ง เป็ นบริ ษั ทย่อ ยที่ใ ห้ บริ การ
การจัดการและจัดหานา้ ประปาในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจี นบุรี โดยมีโรงกรองนา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
เป็ นของตัวเองจานวน 2 โรง กาลังการผลิตรวม 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กลุม่ บริ ษัทฯ จึงสามารถจัดหาน ้าดิบและน ้า
เพื่อการอุตสาหกรรมสาหรับใช้ ในกระบวนการผลิตได้ จากภายในกลุม่ บริ ษัทฯ และจัดหาน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมบางส่วน
จากภายนอก ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้ าภายในกลุม่ บริ ษัทฯ จานวน 5 โรง คือ PP5, PP6, PP7, PP8 และ PP11 ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขต
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี จัดหาน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมจาก NS304 และ AA สาหรับ PP2 ซึ่งตังอยู
้ ่ในตาบล
บางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา จัดหาน ้าดิบทัง้ หมดจาก บริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวันออกจากัด (มหาชน) (“EASTW”) ส่วน PP3 และ PP4 ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดหาน ้าดิบทังหมดจาก
้
NS304 เช่นเดียวกัน โดย NS304 รับจ้ างเป็ นผู้บริ หารจัดการน ้าดิบให้ แก่ NPP3 นอกจากนี ้ PP3
มีโรงกรองน ้าของตัวเองที่ผลิตขึ ้นเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าของ NPP3 เอง โดยส่วนที่เหลือถูกจาหน่ายให้ ลกู ค้ า
อุตสาหกรรม
สาหรั บ ข้ อ ตกลงในบัน ทึก ข้ อ ตกลงในการจัด หาน า้ ดิ บ และสัญ ญาจัด หาน า้ เพื่ อ การอุต สาหกรรมดัง กล่า ว
คู่สญ
ั ญาจะต้ องจัดหาน ้าดิบและ/หรื อน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ ตามปริ มาณและคุณภาพที่กาหนดไว้
ในบันทึกข้ อตกลงและ/หรื อสัญญาทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษั ทฯ ได้ จัดให้ มีบ่อนา้ ภายในพืน้ ที่ข องตนเองสาหรั บกักเก็ บน า้ ไว้ ใ ช้
ในการด าเนิ นงาน โดยบ่อน า้ ดัง กล่าวสามารถสารองน า้ ไว้ ใ ช้ ใ นการผลิต กระแสไฟฟ้ าได้ น านประมาณ 12 เดื อ น
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ซึ่ง ระยะเวลาดัง กล่าวเพี ยงพอที่ กลุ่มบริ ษั ทฯ จะจัดหาน า้ ดิบ และ/หรื อ นา้ เพื่ อการอุต สาหกรรมจากผู้จัด หารายใหม่
เข้ ามาแทนคู่สญ
ั ญาเดิมได้ หากคู่สญ
ั ญาดังกล่าวไม่สามารถจัดหาน ้าดิบและ/หรื อน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ ได้ ตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาและ/หรื อบันทึกข้ อตกลง นอกจากนี ้ สัญญาบางฉบับระบุให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าปรั บจาก
คู่สญ
ั ญาได้ หากเกิ ดกรณี ดังกล่าว ดังนัน้ การขาดแคลนนา้ ดิบและ/หรื อนา้ เพื่อการอุตสาหกรรมจากผู้ให้ บริ การหลัก
ในระยะสัน้ จึ ง ไม่ส่ง ผลกระทบต่อ การผลิต กระแสไฟฟ้ าของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ อย่า งไรก็ ต าม ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา
ผู้ ให้ บริ ก ารจั ด หาน า้ ดิ บ และ/หรื อ น า้ เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม สามารถปฏิ บั ติ ต ามสัญ ญาที่ ท าไว้ กั บ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ
มาโดยตลอด
2) สารเคมี
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ หินปูน และ สารเคมีตา่ งๆ อันได้ แก่ กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโดคลอไรด์ กรด
เกลื อ ไตรโซเดี ย มฟอสเฟต แอมโมเนี ย ไฮดราไซต์ สารป้ องกัน ตะกรั น (Anti-scaling) และสารป้ องกัน ตะไคร่ น า้
(Non-oxidizingBiocides) เป็ นส่วนประกอบในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการทาสัญญาซือ้ ขาย
สารเคมีในระยะยาว แต่จะจัดหาวัตถุดิบโดยการสัง่ ซื ้อสารเคมีจากผู้จัดจาหน่ายเป็ นจานวนมากต่อการสัง่ แต่ละครั ง้
ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีอานาจในการต่อรองที่ค่อนข้ างสูง อีกทัง้ สารเคมีสว่ นใหญ่ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี ผ้ ูจัด จ าหน่า ยภายในประเทศเป็ นจ านวนมาก และผู้จัด จ าหน่ า ยสารเคมี ดัง กล่า วมี ม าตรฐาน
ใกล้ เ คี ย งกัน ดัง นัน้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จึ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารท าสัญ ญาระยะยาวกับ ผู้จัด จ า หน่ า ยรายใดรายหนึ่ ง โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ พยายามรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้จดั จาหน่ายสารเคมีดงั กล่าวมาโดยตลอด และได้ มี
การกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จดั หาสารเคมีดงั กล่าวและวางแผนในการจัดซื ้ออย่างเป็ นระบบ เช่นเดียวกับการจัดหา
วัตถุดิบประเภทอื่นๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลุม่ บริ ษัทฯ จะสามารถจัดหาสารเคมีได้ ในปริ มาณและคุณภาพที่เหมาะสมต่อการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ มีการจัดหาสารเคมีที่จาเป็ นต่อกระบวนการผลิตจากผู้จดั จาหน่ายมากกว่า 5 ราย
จากนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า กลุ่มบริ ษัท ฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดหา
วัตถุดิบอื่นเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าอยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ างต่า
3. ความเสี่ยงจากการที่ไม่ สามารถปรับราคาจาหน่ ายไฟฟ้าบางส่ วนให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนเชือ้ เพลิง
ต้ นทุนผลิตกระแสไฟฟ้ าประกอบด้ วยต้ นทุนเชือ้ เพลิงเป็ นหลัก หากราคาเชื ้อเพลิงเพิ่มสูงขึ ้นก็อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ความสามารถในการท าก าไรของธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ าของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ในขณะที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ
อาจไม่สามารถปรั บราคาจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ น้ ของต้ นทุนเชื อ้ เพลิงดังกล่าวได้ ส่งผลให้
กลุม่ บริ ษัทฯ ผลักภาระที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื ้อเพลิงให้ แก่ลกู ค้ าผู้ซื ้อไฟฟ้ าได้ เพียงบางส่วนเท่านัน้ โดย
ขึ น้ อยู่กั บ ข้ อก าหนดในสัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ าแต่ ล ะฉบับ โดยลูก ค้ า หลัก ที่ ซื อ้ ขายไฟฟ้ ากับ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ สามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กฟผ. AA และลูกค้ าอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากการที่ไม่สามารถปรับราคาจาหน่ายไฟฟ้ าบางส่วนให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนเชื ้อเพลิง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ข้ อกาหนดในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่ างกลุ่มบริษัทฯ และ กฟผ.
กฟผ. เป็ นลูก ค้ า รายใหญ่ ข องกลุ่ม บริ ษัท ฯ ซึ่งมี สญ
ั ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ าระยะยาวระหว่างกัน ทัง้ นี ้ ข้ อ กาหนด
ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาวระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ กับ กฟผ. กาหนดให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถผลักภาระต้ นทุนเชื ้อเพลิง
ที่เพิ่มขึ ้นให้ แก่ กฟผ. ได้ เพียงบางส่วนเท่านัน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ผู้ทาสัญญา วันลงนามสัญญา วันเริ่มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ (COD)
บริ ษัทฯ 6 มกราคม 2541 12 มีนาคม 2542
บริ ษัทฯ 6 มกราคม 2541 12 กรกฎาคม 2542
NPP2(1) 16 เมษายน 2542 7 พฤษภาคม 2542
NPP3(2) 16 เมษายน 2542 21 เมษายน 2542
NPP5(3) 22 กันยายน 2546 5 พฤศจิกายน 2546
NPP11(4) 22 กันยายน 2546 2 ธันวาคม 2546
รวม

วันสิน้ สุดสัญญา อายุสัญญา กาลังไฟฟ้าตามสัญญา
(เมกะวัตต์ )
11 มีนาคม 2567
25 ปี
90.00
11 กรกฎาคม 2567
25 ปี
90.00
6 พฤษภาคม 2563
21 ปี
8.00
20 เมษายน 2567
25 ปี
41.00
4 พฤศจิกายน 2571 25 ปี
50.00
1ธันวาคม 2571
25 ปี
25.00
304.00

หมายเหตุ : (1) ได้ เปลี่ยนคูส่ ญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จากเดิม BPKPS เป็ น NPP2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
(2)
ได้ เปลี่ยนคูส่ ญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จากเดิม TPS เป็ น NPP3 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
(3)
ได้ เปลี่ยนคูส่ ญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จากเดิม AA เป็ น NPP5 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553
(4)
ได้ เปลี่ยนคูส่ ญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จากเดิม AA เป็ น NPP11 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552

1.1)

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่ างบริษัทฯ กับ กฟผ.
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระหว่างบริ ษัทฯ กับ กฟผ. กาหนดให้ ราคาจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าอ้ างอิงกับต้ นทุน
เชื อ้ เพลิงประเภทถ่านหินเพียงบางส่วนเท่านัน้ อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการลดความเสี่ยง
ในประเด็น ดัง กล่า ว ด้ วยการก าหนดราคาซือ้ ขายถ่ า นหิ น ในสัญญาระยะยาวกับ ผู้จัดหาถ่า นหิ น
ให้ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ การก าหนดราคาจ าหน่า ยไฟฟ้ าที่ ร ะบุไว้ ใ นสัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า
กับ กฟผ. กล่าวคือ อัตรารับซือ้ ไฟฟ้ าจากผู้ผลิตรายเล็กของ กฟผ. มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งแปรผัน
ตามราคาถ่านหินซึ่งอ้ างอิงกับดัชนี JPU ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงกาหนดราคาซือ้ ขายถ่านหินในสัญญา
ให้ อ้างอิงจากดัชนีเดียวกัน เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนและรายได้ จากการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าของบริ ษัทฯ ปรั บตัวไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี ้ การที่บริ ษัทฯ เลือกใช้ เทคโนโลยี
หม้ อไอน ้าแบบ Circulating Fluidized Bed (“CFB”) ที่มีความยืดหยุ่นต่อประเภทเชื ้อเพลิงที่สามารถ
นามาใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถผสมถ่านหินกับเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นให้ อยู่ใน
สัดส่วนที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตในระดับต้ นทุนที่เหมาะสม ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ลดความเสี่ ย งจากการที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ราคาจ าหน่ า ยไฟฟ้ าให้ กั บ กฟผ . ให้ สอดคล้ องกั บ
ต้ นทุนเชื ้อเพลิงลงได้

1.2)

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่ างบริษัทย่ อย กับ กฟผ.
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของ NPP2 กับ กฟผ. และ NPP3 กับ กฟผ.กาหนดให้ ราคาจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า
อ้ างอิงกับราคาน ้ามันเตาและราคาก๊ าซธรรมชาติในตลาด และในส่วนของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระหว่าง
NPP5 และNPP11 กับ กฟผ.ได้ กาหนดให้ ราคาจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าอ้ างอิงกับราคาก๊ าซธรรมชาติใน
ตลาดในขณะที่ราคาเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทย่อยทัง้ 4 แห่ง ใช้ ในกระบวนการผลิตไม่ได้ แปรผันตามราคา
น ้ามันเตาและ/หรื อก๊ าซธรรมชาติในตลาดโดยตรง
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อย่างไรก็ตาม เชื ้อเพลิงที่โรงไฟฟ้ าภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP2 และ NPP3 ใช้ ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ านัน้ เป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นทัง้ หมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นวัสดุเหลือใช้ จากโรงสับชิ น้ ไม้ สบั
และโรงเลื่ อ ยไม้ และสามารถจัด หาเพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากเกษตรกรในพื น้ ที่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งกับ ที่ ตัง้
ของโรงไฟฟ้ าซึ่งมีอ ยู่เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ NPP2 และ NPP3 จึง มีความคล่องตัวในการจัดหา
เชื ้อเพลิงค่อนข้ างมาก
ในส่วนของ NPP5 และ NPP11 ได้ มี การลงนามในสัญญาซือ้ ขายเชื อ้ เพลิงกับ ผู้จัดหาเชื อ้ เพลิง
ซึ่ ง ก าหนดให้ ราคาเชื อ้ เพลิ ง บางส่ ว นอ้ างอิ ง ตามราคาก๊ าซธรรมชาติ เพื่ อ ให้ ต้ นทุ น เชื อ้ เพลิ ง
ของบริ ษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ จากการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ า อี ก ทัง้ เชื อ้ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ในโรงไฟฟ้ าของบริ ษั ท ย่ อ ยแต่ ล ะแห่ ง นัน้ เป็ นวัส ดุ เ หลื อ ใช้
และบางส่วนเป็ นผลพลอยได้ (By-product) จากธุรกิ จโรงกระดาษของ AA ซึ่งจะถูกนาไปใช้ เป็ น
เชื อ้ เพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าเท่านัน้ โดยโรงไฟฟ้ าที่สามารถใช้ วัตถุดิ บประเภทนีไ้ ด้
จะต้ องถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งทาให้ กลุ่มผู้ใช้ เชือ้ เพลิงดังกล่าวจึงมีจานวนจากัด นอกจากนี ้
เชื ้อเพลิงบางส่วนสามารถจัดหาได้ จากบริ เวณใกล้ เคียงที่ตงโรงไฟฟ้
ั้
า ดังนัน้ บริ ษัทย่อยในฐานะผู้ซื ้อ
วัตถุดิบจึงมีอานาจการต่อรองที่คอ่ นข้ างสูง
จากแนวทางในการดาเนินงานที่กล่าวมาในข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทย่อยสามารถควบคุมต้ นทุนดังกล่าว
ได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถปรั บ ราคาจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กับ กฟผ.
ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนเชื ้อเพลิงลงได้ อย่างมีนยั สาคัญ
2) ข้ อกาหนดในสัญญาจาหน่ ายไฟฟ้าให้ กับAA และลูกค้ าอุตสาหกรรม
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จ าหน่ า ยไฟฟ้ าให้ แ ก่ AA โดยตรง และจ าหน่ า ยไฟฟ้ าให้ แ ก่ ลูก ค้ า อุต สาหกรรมที่ ตัง้ อยู่
ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มบริ ษัทฯ
ได้ ก าหนดราคาจาหน่า ยไฟฟ้ าโดยอ้ า งอิง กับ อัต ราค่า ไฟฟ้ าสาหรั บ กิ จ การขนาดใหญ่ ข อง กฟภ.ซึ่ง เป็ นรั ฐวิ สาหกิ จ
ที่ทาหน้ าที่จาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภคในพื ้นที่เขตจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ อัตราค่าไฟฟ้ า
ของ กฟภ. จะสะท้ อนถึงความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิง โดยใช้ สตู รการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ (Fuel Transfer
Charge: Ft) รวมอยูด่ ้ วย แต่ก็เป็ นการอ้ างอิงกับดัชนีราคาเชื ้อเพลิงที่กาหนดโดย กฟผ. ซึ่งไม่ได้ ถกู ออกแบบให้ สะท้ อนถึง
ต้ น ทุน เชื อ้ เพลิ ง ที่ แ ท้ จ ริ ง ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ดัง นัน้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จึ ง ผลัก ภาระต้ น ทุน เชื อ้ เพลิ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ให้ แ ก่ ลูก ค้ า
อุตสาหกรรมได้ เพียงบางส่วนเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่มีการนาค่า Ft มาปรับใช้ และ/หรื อนามาปรับใช้ อย่างไม่สมบูรณ์
ในการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. ในช่วงเวลาที่ต้นทุนเชือ้ เพลิงเพิ่มสูงขึน้ กลุ่มบริ ษัทฯ จะไม่สามารถปรับราคา
จาหน่ายไฟฟ้ าที่จาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมให้ สอดคล้ องกับราคาเชื ้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
อัตรากาไรของกลุ่มบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวด้ วยการบริ หารสัดส่วน
เชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม รวมทัง้ บริ หารจัดการกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าและไอน ้า
ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถปรับราคาจาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่
ลูกค้ าอุตสาหกรรมให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนเชื ้อเพลิงได้ บางส่วน
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4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
ในการชาระค่าตอบแทนตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติม
นอกเหนือจากค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment: CP) และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment: EP) โดยอ้ างอิงตาม
เกณฑ์การวัดประสิทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ า นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การกาหนดดัชนี
กาลังไฟฟ้ ารายเดือน (Monthly Capacity Factor: MCF) ขันต
้ ่าที่ร้อยละ 51 ซึ่งหากกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่สามารถรักษา
ประสิทธิภาพและเงื่อนไขในการผลิตให้ เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา กลุม่ บริ ษัทฯ จะต้ องเสียค่าปรับให้ แก่ค่สู ญ
ั ญา และใน
กรณีร้ายแรง กลุม่ บริ ษัทฯ อาจถูกยกเลิกสัญญาได้ ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงเผชิญความเสี่ยงอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้ า ทังนี
้ ้ KPI ที่กลุม่ บริ ษัทฯ นามาใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานประกอบไปด้ วย
 ดัชนีควำมพร้อม (Availability Factor): สัดส่วนจานวนชัว่ โมงที่สามารถเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ าได้
จริ งภายหลังจากที่พิจารณาถึงการหยุดซ่อมเพื่อบารุงรักษาและการหยุดซ่อมฉุกเฉินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ต่อ
จานวนชัว่ โมงทังหมดในปี
้
ปฏิทิน ซึง่ ดัชนีนี ้สะท้ อนถึงความมัน่ คงของการผลิตกระแสไฟฟ้ าให้ กบั ลูกค้ า
 ดัชนี กำรหยุดซ่ อมฉุกเฉิ น (FMO): สัดส่วนจานวนชั่วโมงที่หยุดการผลิตกระแสไฟฟ้ านอกเหนือจากแผน
ซ่อมบารุง ต่อจานวนชัว่ โมงทังหมดในปี
้
ปฏิทิน ซึง่ ดัชนีนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงระยะเวลาในการหยุดการผลิตอัน
เนื่องมาจากเครื่ องจักรหรื อเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ
 ดัชนีกำรหยุดซ่ อมเพือ่ บำรุงรักษำ (PMO): สัดส่วนจานวนชัว่ โมงที่หยุดซ่อมบารุ งตามที่ได้ วางแผนไว้ ต่อ
จานวนชัว่ โมงทังหมดในปี
้
ปฏิทิน
 ปริ มำณกระแสไฟฟ้ ำที ่ผ ลิ ต ได้ เ ที ย บเท่ ำ (EGG): ปริ ม าณกระแสไฟฟ้ าและไอน า้ ที่ ผลิต ได้ ทัง้ หมด
ตามจานวนชัว่ โมงที่สามารถเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ จริ งเทียบเท่าเป็ นหน่วยเดียวกัน โดยการ
แปลงหน่วยของปริ มาณไอน ้าที่ผลิตได้ มาเป็ นกิโลวัตต์ –ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ ปริ มาณไอน ้าที่นามาคานวณนันคิ
้ ด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 ของปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ เทียบเท่าทังหมด
้
 ดัชนีพลังไฟฟ้ ำรำยเดื อน (MCF): สัดส่วนของหน่วยไฟฟ้ าที่ขายให้ กบั กฟผ. ต่อพลังงานไฟฟ้ าที่ต้องขาย
ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ กับ กฟผ.
 พลังไฟฟ้ ำตำมสัญญำซื ้ อขำยไฟฟ้ ำระยะยำว (Capacity PPA): พลังไฟฟ้ าที่ต้องจัดส่งให้ กฟผ. ตาม
สัญญาซื ้อขายไฟระยะยาว
โดยประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ าของธุรกิจโรงไฟฟ้ าเฉลี่ยของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มี
รายละเอียดดังนี ้
KPI
หน่ วย
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
Availability factor(1)
ร้ อยละ
87.49
83.29
86.02
FMO(1)
ร้ อยละ
3.93
5.26
4.03
PMO(1)
ร้ อยละ
8.58
11.46
9.95
EGG
MCF(2)
Capacity PPA(2)
หมายเหตุ :

(1)

'000 MWh(3)

3,591

3,526
> 51
304

ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักด้ วยกาลังการผลิตติดตังของทั
้
งกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ
ดัชนีชี ้วัดที่ถกู กาหนดอยูใ่ นสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ กับ กฟผ.
(3)
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง (Megawatt-Hour: MWh)
(2)
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อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ า ด้ วยการกาหนด
KPI ของโรงไฟฟ้ าให้ ครอบคลุมเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ า อาทิเช่น 1) ดัชนีความพร้ อม (Availability
Factor) 2) ดัชนีการหยุดซ่อมบารุ งฉุกเฉิน (Force Maintenance Outage: FMO) 3) ดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบารุ งรักษา
(Plant Maintenance Outage: PMO) 4) ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ (Equivalent Gross Generation: EGG) และ 5)
พลังไฟฟ้ าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาว (Capacity PPA) เป็ นต้ น ซึ่งดัชนีทงหมดดั
ั้
งกล่าวข้ างต้ นจะถูกนามาเป็ น
เกณฑ์ในการดูแล เฝ้ าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ศกั ยภาพการทางานของโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ จากการที่เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้ เชื ้อเพลิงผสม
จึงทาให้ โรงไฟฟ้ าบางแห่งของกลุ่มบริ ษัทฯ มีการใช้ เชื อ้ เพลิงชีวมวลอื่นผสมกับเชื อ้ เพลิงหลัก เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการทากาไร เนื่องมาจากเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นมีต้นทุนค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับเชือ้ เพลิงหลัก แต่การใช้ เชือ้ เพลิงผสม
ดัง กล่า วมี ผลต่อ ประสิท ธิ ภาพในการด าเนิ นงานของโรงไฟฟ้ า โดยท าให้ อัต ราการหยุด การผลิต ค่อ นข้ า งสูง ดัง นัน้
กลุ่มบริ ษัทฯ จึงจัดให้ มีการตรวจสอบการใช้ งานของอุปกรณ์ การผลิตต่างๆ ตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ
และจัดให้ มีการบารุ งรักษาตามตารางบารุ งรักษา (Preventive Maintenance Plan) เป็ นประจาโดยช่างผู้ชานาญงาน
รวมทัง้ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการปฏิบตั ิงานของแต่ละส่วนงาน
จะบรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย และเป็ นไปตามเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ า
จากนโยบายที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น ท าให้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ เชื่ อ มั่น ว่ า จะสามารถลดความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ประสิทธิภาพของโรงงานให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
5. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
การดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมของกลุม่ บริ ษัทฯ อาจหยุดชะงักได้
เนื่องจากกระบวนการผลิตเกิดปั ญหา หรื อทรัพย์สนิ หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจได้ รับความเสียหาย หรื อได้ รับผลกระทบ
ร้ ายแรงจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆ เช่น อุบตั ิเหตุร้ายแรง การก่อการร้ าย เป็ นต้ น กลุม่ บริ ษัทฯ จึงได้ วางแนวทาง
ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการดาเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ตังแต่
้ การก่อสร้ าง การดาเนินงาน
และการบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าและทรัพย์สินหลัก ตามมาตรฐานเชิ งวิศวกรรมชัน้ สูงและมาตรฐานของผู้ผลิตเค รื่ องจักร
เพื่อลดความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าวขึ ้น อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าว อาจไม่สามารถรองรับผลกระทบ
จากภัย ธรรมชาติ ห รื อเหตุสุด วิ สยั อื่ น ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ ได้ ทัง้ หมด ดัง นัน้ กลุ่มบริ ษั ท ฯ จึง ได้ จัด ให้ มี ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย
กับสถาบันประกันภัยที่มีฐานะการเงินที่มนั่ คง และมีประสบการณ์ ในการรับประกันภัยให้ แก่กิจการผู้ผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้ ประเภทของการประกันภัยหลักที่กลุม่ บริ ษัทฯ จัดทาไว้ ประกอบไปด้ วย 1) การประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิด
ต่อทรัพย์สนิ และธุรกิจหยุดชะงักและ 2) การประกันความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 โดยครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สิน
หลักและบุคคลที่มีสาเหตุมาจากการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ่งประกันภัยทัง้ 2 ประเภทนี ้ สามารถครอบคลุมความ
เสี่ยงจากการดาเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรื อเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นต่อการดาเนินธุรกิจและ
ทรัพย์สินของที่ใช้ ในการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ อย่างทัว่ ถึง ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุ
ดังกล่าวขึ ้น ซึ่งการป้องกันดังกล่าวมีสว่ นในการลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ของ
กลุม่ บริ ษัทฯ ได้
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6. ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้เชี่ยวชาญในการซ่ อมบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
การซ่อมบ ารุ งรั ก ษาโรงไฟฟ้ าถื อ เป็ นกระบวนการที่ มี ค วามสาคัญ อย่า งหนึ่ง ในการดาเนิ น ธุร กิ จ โรงไฟฟ้ า
เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องมัน่ ใจได้ ว่า โรงไฟฟ้ าในกลุ่มบริ ษัทฯ สามารถดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ ตามข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาว ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงได้ ลงนาม
ในสัญญาจ้ างบริ การงานซ่อมบารุงโรงไฟฟ้ ากับ PMC เพื่อว่าจ้ าง PMC ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องให้ เข้ ามาเป็ นผู้รับผิดชอบ
ด าเนิ น การในการซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาทั่ว ไปให้ แก่ โ รงไฟฟ้ าในกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ทั ง้ นี ้ PMC เป็ นผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ามายาวนาน และมีความเข้ าใจเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าในกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ น
อย่างดี
นอกจากนี ้ หากกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จ าเป็ นต้ องท าการซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รหลัก หรื อ ระบบการผลิ ต
ที่มี ลกั ษณะซับซ้ อ น กลุ่มบริ ษั ท ฯ จะว่า จ้ า งผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ ซึ่ง เป็ นผู้ผลิตและ /หรื อผู้ติด ตัง้
เครื่ องจักรให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ เข้ ามาดาเนินการดังกล่าว อาทิเช่น ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ ซึ่งเป็ นผู้ผลิต หม้ อไอน ้า และ Alstom
(Thailand) Limited (“อัลสตอม”) ซึ่งเป็ นผู้ผลิตกังหันไอน ้าและเครื่ องกาเนิดกระแสไฟฟ้ า โดยกลุ่มบริ ษัทฯ จะเข้ าทา
สัญญาการซ่อมบารุ งใหญ่ตามระยะเวลาที่กาหนดกับบริ ษัทผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็ นรายครัง้ ซึ่งขอบเขตของสัญญา
ดังกล่าวจะรวมไปถึงในส่วนของการจัดหาอะไหล่ที่สาคัญ ดังนัน้ ธุรกิจโรงไฟฟ้ าในกลุม่ บริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิง บริ ษัท ภายนอกในการบารุ งรั ก ษาโรงไฟฟ้ า หากผู้เชี่ ยวชาญในการซ่อมบารุ งต้ องการยกเลิกสัญ ญาการซ่อ ม
บารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ากับกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ในการซ่อมบารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ า หรื อไม่อาจเข้ ามา
ดาเนินการบารุงรักษาโรงไฟฟ้ าตามที่ตกลงกันได้ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ า
ในกลุม่ บริ ษัทฯ
อย่ า งไรก็ ต าม กลุ่ม บริ ษั ท ฯ สามารถพิ จ ารณาจั ด หาผู้ เชี่ ย วชาญรายอื่ น เพิ่ ม เติ ม ได้ เนื่ อ งจากสัญ ญา
การซ่ อ มบ ารุ ง ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ ร ะบุ ข้ อห้ ามมิ ใ ห้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ เข้ าท าสัญ ญากับ ผู้ ซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ ารายอื่ น
อีกทัง้ สัญญาดังกล่าวมีการกาหนดระยะเวลาล่วงหน้ าในการยกเลิกสัญญา โดยฝ่ ายที่ต้องการจะยกเลิกสัญญาจะต้ อง
แจ้ งคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วว่า
เพียงพอที่จะคัดเลือกผู้ชานาญการในการซ่อมบารุ งโรงไฟฟ้ ารายใหม่เข้ ามาดาเนินการแทนคู่สญ
ั ญาเดิม นอกจากนี ้
จากการที่กลุม่ บริ ษัทฯ ว่าจ้ างบริ ษัทจากภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในสัญญาอย่างสม่าเสมอ
รวมทัง้ สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมาโดยตลอด ทาให้ ความเสีย่ งที่กลุม่ บริ ษัทฯ จะถูกคูส่ ญ
ั ญายกเลิก
สัญญาการซ่อมบารุงรักษาก่อนครบอายุสญ
ั ญา หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว มีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างต่า
7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
กลุม่ บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้ านสิ่งแวดล้ อม
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ กล้ เคี ย งโรงไฟฟ้ าได้ กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จึ ง ให้ ความส าคั ญ ต่ อ การควบคุ ม
และป้ องกัน ผลกระทบดัง กล่า ว โดยก าหนดนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรั ด กุ ม และมี ก า รจัด ตัง้ คณะกรรมการ
อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม เพื่อดูแลจัดการนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมดังกล่าวของธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
ในกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง นโยบายนี ม้ ุ่ ง เน้ นไปที่ ก ารใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ
ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้ เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินงานและผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างใกล้ ชิด เช่น ระดับเสียง สารเคมี ฝุ่ นละออง ระดับ
ความร้ อน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ จดั โครงการสนับสนุนการปลูกจิตสานึกด้ านสิ่งแวดล้ อมในหมู่พนักงานด้ วย
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย คือ NPP2,NPP3, NPP5, NPP5A และ NPP11ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากลในส่วนของ
ระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 และได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฎิบตั ิตามระบบ
ISO 14001 โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกอย่างสม่าเสมอ และในส่วนของบริ ษัทฯ NPP5, NPP5A และ NPP11 ได้ รับ
การรับรองมาตรฐานสากลในส่วนของระบบการจัดการด้ านชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 และ OHSAS
18001 เพิ่มเติมอีกด้ วย ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการต่างๆ เพื่ อปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ผลจากการด าเนิ น งานตามนโยบายด้ านสิ่ ง แวดล้ อม นโยบายในการป้ องกั น และควบคุ ม ความเสี่ ย ง
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสิ่ง แวดล้ อ มที่ รั ด กุม และมี ป ระสิท ธิ ภาพ การ จัด ตัง้ คณะกรรมการ
อาชี ว อนามัย ความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้ อ มขึ น้ เพื่ อ ตรวจสอบการด าเนิ น งาน รวมไปถึ ง การได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากลด้ านสิง่ แวดล้ อม ทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมได้
8. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของต้ นทุนการดาเนินงานเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อม
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก รอบของกฎหมายและกฎระเบี ย บด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การควบคุมมลภาวะทางน ้า ทางอากาศและทางเสียง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินมาตรการ
ป้ องกัน ผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มตามข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่า งต่อ เนื่ อ งแต่ ก็ มี ค วามเป็ นไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ปั ญ หา
การปนเปื ้อนในสิ่งแวดล้ อม หรื อความเสียหายด้ านสิ่งแวดล้ อมอื่นๆที่ยงั ไม่สามารถตรวจพบได้ หรื อ ตรวจพบในระดับ
ที่มากกว่า ที่ป รากฏอยู่ใ นปั จจุบัน ทัง้ นี ้ การป้ องกันและแก้ ไขปั ญ หาการปนเปื ้อนในสิ่งแวดล้ อ มหรื อความเสีย หาย
ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มดัง กล่า ว อาจส่ง ผลกระทบต่อ การด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ าในกลุ่ม บริ ษั ท ฯ และท าให้ ต้ น ทุน
การดาเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้ าในกลุม่ บริ ษัทฯ เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ กฎระเบียบด้ านสิ่งแวดล้ อม
ยังได้ ก าหนดให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ต้ องบรรจุแผนงานด้ า นสิ่งแวดล้ อมเข้ าไปในการวางแผนและการดาเนิ นงานโครงการ
ระยะต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ่งอาจกลายเป็ นข้ อจากัดในการขยายธุรกิจ โรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ
ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) และมาตรฐานของกรมโรงงานมาโดยตลอด รวมทัง้ กลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการ
ดาเนินการตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (Health Impact Assessment :HIA) ด้ วย โดย
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของชุมชนโดยรอบ โดย
เลือกใช้ กระบวนการผลิต อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ รวมทัง้ มีการติดตามและ
ตรวจสอบผลการดาเนินงานและผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างใกล้ ชิด เพื่อควบคุมดูแลให้ กระบวนการผลิตและการ
ดาเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้ าในกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฏระเบียบด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
จากแนวทางการดาเนินงานที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนการดาเนินงานอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

-63-

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

9. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ า หลักของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ ว ย กฟผ. AA และลูก ค้ าอุตสาหกรรมในเขตอุต สาหกรรม 304
จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุม่ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ จาก กฟผ. และ
AA แต่ละรายเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวมจึงอาจกล่าวได้ ว่า ธุรกิ จโรงไฟฟ้ าในกลุ่มบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานปกติของผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก จะมีการลงนามใน
สัญญาจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้ากับลูกค้ ารายใหญ่จานวนน้ อยราย และมีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายที่คล้ ายคลึง
กัน ทังนี
้ ้ ในการเข้ าทาสัญญาดังกล่าว กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาลูกค้ าที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
ความเสีย่ งทางด้ านรายได้ และลดโอกาสที่ปริ มาณจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ จะต่ากว่าจุดคุ้มทุน นอกจากนี ้
กลุม่ บริ ษัทฯ ยังได้ รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและสร้ างชื่อเสียงให้ เป็ นที่ยอมรับมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขยายฐานธุรกิจผ่านทางนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นในอนาคต
ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เป็ นแนวทางที่ช่วยทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถลดความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ลงได้
10. ความเสี่ยงด้ านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 ที่ผ่านมา ได้ เกิ ดอุทกภัยในหลายพืน้ ที่ทวั่ ประเทศไทย รวมทังพื
้ น้ ที่ในเขตจังหวัด
ปราจี นบุรี ซึ่ง เหตุการณ์ อุท กภัยดัง กล่า วไม่ได้ ส่งผลกระทบหรื อ ก่อให้ เกิ ดความเสียหายต่อกิ จการข องกลุ่มบริ ษัท ฯ
โดยตรง โดยโรงไฟฟ้ าและโรงงานของกลุ่มบริ ษั ทฯ ยังคงสามารถด าเนิน งานได้ ต ามปกติ และไม่มี เหตุฉุกเฉิ น จาก
สถานการณ์น ้าท่วมที่กระทบถึงขันต้
้ องหยุดโรงไฟฟ้ าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เหตุอทุ กภัยดังกล่าวได้ สง่ ผลกระทบต่อภาค
ธุรกิ จโดยรวม ทัง้ ชุมชนและสิ่งแวดล้ อมโดยรอบในบริ เวณใกล้ เคียง รวมถึงผลกระทบเชิ งลบในด้ านการคมนาคมที่
ยากลาบากมากขึ ้น ซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากภาวะน ้า
ท่วมในพื ้นที่ตงโรงไฟฟ้
ั้
า และโรงงานของกลุ่มบริ ษัทฯ และพืน้ ที่อื่นๆ เพื่อนามาปรั บแผนดาเนินการให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ ้นและเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที รวมทัง้ ได้ มีการเตรี ยมการเฝ้ าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้ กิจการของกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย เนื่องจากทาเลที่ตงั ้
ของโรงไฟฟ้ าส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ นธุรกิ จหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ และกิ จการอื่น ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณอาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรีเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นเนิน สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 16-20 เมตร รวมทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ มีแผนในการบริ หารจัดการ
น ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายและบริ หารจัดการปั ญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ ้น และได้ มี
ดาเนินการอย่างสม่าเสมอทังในสภาวะปกติ
้
และสภาวะที่มีความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้ วยมาตรการ 1) การจัดระบบระบาย
ให้ อยู่ในสภาพที่ดีพร้ อมรองรับการระบายน ้าในปริ มาณที่สงู เช่น การลอกท่อไม่ให้ มีสิ่งอุดตัน 2) การจากัดเส้ นทางการ
ไหลของน ้าเข้ าสูพ่ ื ้นทีตงโรงไฟฟ้
ั้
า และโรงงาน โดยการสร้ างพนังกันน
้ ้าด้ วยกระสอบทรายขนาดใหญ่ และ 3) การระบาย
น ้าออกจากพื ้นที่ในสภาวะวิกฤตน ้าท่วม เช่น การใช้ เครื่ องสูบน ้า เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ทาประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบตั ิภยั ไว้ สาหรั บ
โรงไฟฟ้ าที่ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าแล้ วของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยดาเนินการทาประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิด (Allriskinsurance)
ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งทุกประเภท บริ ษัทฯ จึงมัน่ ใจว่าจะสามารถควบคุมความเสีย่ งด้ านภัยพิบตั ิทางธรรมชาติให้ อยู่ใน
วงจากัดได้ และสามารถลดขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้
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11. ความเสี่ยงจากการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ในขันตอนการศึ
้
กษาความเป็ นไปได้ ในการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (“กองทุน
รวมฯ”) ซึง่ ในเบื ้องต้ นบริ ษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ ได้ พิจารณาที่จะนาโรงไฟฟ้ า 2,3,4 และ
11 เข้ าจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ โดยกระแสเงินสดที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากกองทุนรวมฯ ที่จดั ตังขึ
้ ้นนี ้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะนามาใช้ ใน
โครงการลงทุนและขยายกิจการของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ การนาโรงไฟฟ้ า 2,3,4 และ 11 เข้ าจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ จะทาให้ กาลังการผลิตไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ ใน
ปั จจุบนั ลดลงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 18.42 ของกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวมทังหมดของโรงไฟฟ้
้
าที่ดาเนินการใน
ปั จจุบนั และกาลังการผลิตไอน ้าลดลง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 40.51 ของกาลังการผลิตไอน ้ารวมทังหมดของ
้
โรงไฟฟ้ าที่ดาเนินการในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ รายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอน ้าของโรงไฟฟ้ า 2,3,4 และ 11 ในปี 2556 คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.99 ของรายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าทังหมด
้
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรของโรงไฟฟ้ าทัง้
4 แห่ง ณ 31 ธันวาคม 2556 ที่นาเข้ ากองทุนรวมฯ เป็ นจานวน 2,773.47 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.84 ของมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ถาวรของโรงไฟฟ้ าทุกแห่งของกลุม่ บริ ษัทฯ
สาหรับกระแสเงินสดที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากกองทุนรวมฯ นี ้ นอกเหนือจากนามาใช้ ในโครงการลงทุนและขยาย
กิจการของกลุม่ บริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ จะนามาชาระคืนหนี ้สิน โดยเฉพาะภาระหนี ้ที่มีหลักประกันของโรงไฟฟ้ าทัง้ 4 แห่ง
ได้ แก่ หนี ้สินตามสัญญาเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน สัญญาเช่าซื ้อ และสัญญาเช่าการเงิน โดย ณ สิ ้นปี 2556 ภาระหนี ้สินที่มี
หลักประกันของโรงไฟฟ้ าทัง้ 4 แห่ง มีจานวน 1,152.44 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.30 ของภาระหนี ้สินที่มีหลักประกัน
รวมของกลุม่ บริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ดังนันจึ
้ งคาดว่าภายหลังจากการนาโรงไฟฟ้ าทัง้ 4 แห่งเข้ าจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ แล้ ว ภาระ
หนี ้สินของกลุม่ บริ ษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจากการนาเข้ ากองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ดี กลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงมีสนิ ทรัพย์ถาวรจากโรงไฟฟ้ าที่เหลืออีก 5 แห่ง จานวนประมาณ 11,203.10 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.16 และมีภาระหนี ้สินที่มีหลักประกันคงเหลือ 4,257.27 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78.70 และเมื่อ
พิจารณาอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามประมาณการทางการเงินเบื ้องต้ นภายหลัง จากการนา
โรงไฟฟ้ า 2,3,4 และ 11 เข้ ากองทุนรวมฯ และนากระแสเงินสดที่ได้ รับจากการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯมาชาระภาระหนี ้สินที่มี
หลักประกันของกลุม่ บริ ษัทฯ แล้ ว กลุม่ บริ ษัทฯ จะมี D/E Ratio ลดลง ซึง่ สะท้ อนถึงความสามารถในการชาระหนี ้ที่ดีขึ ้นใน
ภาพรวมของกลุ่มบริ ษัทฯ และบริ ษั ทฯ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบในด้ านลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและ
ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ ในระยะยาว และ Debt Covenant ของเจ้ าหนี ้อื่น ซึ่งรวมถึง Debt Covenant ของ
หุ้นกู้ที่จะครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2557 และปี 2558
นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าอีก 3 แห่ง ได้ แก่ โรงไฟฟ้ าของ NPP5A โรงไฟฟ้ า
ของ NPS PP9 และโรงไฟฟ้ า Turbine 9.9 MW ของบริ ษัทฯ ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 232.90 เมกะวัตต์ และกาลังการ
ผลิตไอน ้ารวม 384.00 ตัน/ชม. ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวมสูงกว่าโรงไฟฟ้ าทัง้ 4 แห่งข้ างต้ นที่คาดว่าจะนาเข้ ากองทุน
รวมฯ ถึง 1.56 เท่า และคาดว่าโรงไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่งใหม่นี ้ จะสามารถสร้ างรายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอน ้าให้ กบั กลุม่
บริ ษัทฯ ได้ ประมาณ 5,950.00 ล้ านบาท ในปี ที่เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้าได้ ซึ่งมีจานวนประมาณการรายได้ จากการ
ขายไฟฟ้ าและไอน ้าโดยรวมสูงกว่าโรงไฟฟ้ าทัง้ 4 แห่ง ที่คาดว่าจะนาเข้ ากองทุนรวมฯ ทาให้ ในภาพรวมกลุม่ บริ ษัทฯยังคง
มีรายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอน ้าในจานวนที่เพิ่มขึ ้น แม้ วา่ จะได้ มีการนาโรงไฟฟ้ าบางแห่งเข้ ากองทุนรวมฯ แล้ วก็ตาม
ทังนี
้ ้ คาดว่าโรงไฟฟ้ า Turbine 9.9MW ของบริ ษัทฯจะเริ่ มรับรู้ รายได้ ในไตรมาส 2 ปี 2557 โรงไฟฟ้ าของ NPP5A จะเริ่ ม
รับรู้รายได้ ในไตรมาส 4 ปี 2557 และโรงไฟฟ้ าของ NPS PP9 จะเริ่ มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 1 ปี 2558
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ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถดาเนินการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ นี ้ได้ ในอีก 1-2 ปี ข้ างหน้ า และตามแผนธุรกิจ
ของบริ ษัทฯซึง่ มีเจตนารมณ์ที่จะนาเงินที่ได้ รับจากการขายสินทรัพย์เข้ ากองทุนรวมฯ กลับเข้ าไปลงทุนในฐานะผู้ลงทุนใน
กองทุนรวมฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมฯ ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย ซึ่ง
ตามประกาศคณะทางานกากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานกาหนดให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้
ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี ้
1) หนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และ
2) ร้ อยละห้ าสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของหน่
้
วยลงทุนแต่ละชนิด
อนึง่ บริ ษัทฯ อาจพิจารณานาโรงไฟฟ้ าแห่งอื่นเข้ าจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ
ความเสี่ยงด้ านการเงิน
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ภาระหนี ้ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย หนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ย
แบบคงที่ และหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว โดยกลุ่มบริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวเป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 5,955.37 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.52 ของหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยทังหมดไม่
้
รวมดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงต้ องเผชิญความเสี่ยงจากการที่อตั ราดอกเบี ้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทาให้ ภาระดอกเบี ้ย
จ่ายและต้ นทุนทางการเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานหรื อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นอย่างมี นยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม แผนการเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ในอนาคตจะทาให้ สดั ส่วนของหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัวต่อหนี ้สิน
ที่มีภาระดอกเบี ้ยทังหมดของกลุ
้
ม่ บริ ษัทฯ ปรับลดลง ซึง่ จะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถประมาณการต้ นทุนการดาเนินงาน
ทังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และสามารถควบคุมต้ นทุนทางการเงินให้ อยูใ่ นระดับที่มีเสถียรภาพได้ รวมทังจะ
้
ทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวต่อเงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่เพิ่มขึ ้นด้ วย ซึ่งจะช่วยในการบริ หารจัดการโครงสร้ าง
เงินกู้ยืมได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ า
ของกลุ่มบริ ษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการที่สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาวระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ กับ กฟผ. มีการกาหนด
อัตราค่าไฟบางส่วนอิงตามค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนเชื ้อเพลิงบางส่วนที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรั ฐเช่นเดียวกัน จึงช่วยลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนลงได้ ในระดับหนึ่ง นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังได้ ใ ช้ เครื่ องมือทางการเงิ นในการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าวร่วมด้ วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1)

อัตราค่ าพลังไฟฟ้าภายใต้ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
ภายใต้ สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ าระยะยาวกับ กฟผ. ราคาจาหน่ายไฟฟ้ าจะอ้ างอิงตามสูตรไฟฟ้ า ซึ่งมี
ส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน อันได้ แก่ อัตราค่า CP และอัตราค่า EP โดยในส่วนของอัตราค่า CP ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของรายได้ จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
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สกุลดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ได้ กาหนดต้ นทุนเชื ้อเพลิงถ่านหินอ้ างอิงตามเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
เช่นเดียวกัน ดังนัน้ ในกรณีที่คา่ เงินบาทแข็งขึ ้นย่อมส่งผลให้ คา่ CP ลดลง เช่นเดียวกับต้ นทุนเชื ้อเพลิงถ่านหินใน
การผลิตของบริ ษัทฯ ก็จะลดลงด้ ว ยเช่นกัน และในทางกลับกัน กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าจะทาให้ ค่า CP และ
ราคาต้ นทุนเชื ้อเพลิงถ่านหินปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นในทิศทางเดียวกัน จากการที่ต้นทุนค่าเชื ้อเพลิงถ่านหินและรายได้
จากการจาหน่ายไฟฟ้ ามีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้ ธุรกิจโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทฯ
สามารถรักษาอัตราส่วนกาไรขันต้
้ นให้ มีเสถียรภาพไว้ ได้ ระดับหนึง่
2)

เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ เข้ าทา
สัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ ากับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1
ปี โดยวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยลดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้ ในระดับหนึ่ง และ
ส่งผลให้ ความเสีย่ งดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
จากการที่ธุรกิจโรงไฟฟ้ าภายในกลุม่ บริ ษัทฯ สามารถรักษาอัตราส่วนกาไรขันต้
้ นไว้ ได้ ในช่วงที่อตั รา
แลกเปลีย่ นมีความผันผวน รวมไปถึงการที่กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เครื่ องมือทางการเงินเป็ นมาตรการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ ทาให้ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกลุม่
บริ ษัทฯ ลดน้ อยลง
3. ความเสี่ยงจากการชาระคืนหนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าซือ้ และสัญญาเช่ าทางการเงิน รวมทัง้ เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน
ปั จ จุบัน กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จัด หาสิน ทรั พ ย์ ห ลัก ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานบางส่ว นมาจากการเข้ า ท าสัญ ญาเช่ า ซื อ้
และสัญ ญาเช่ า ทางการเงิ น รวมทัง้ ได้ มี ก ารจัด หาเงิ น ทุน บางส่ว นมาจากเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถา บัน การเงิ น
เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินภายใต้
สัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าทางการเงินรวมทังสิ
้ ้น 762.10 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เป็ น
จานวน 289.41 ล้ านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทังหมดเป็
้
นสกุลเงินบาทรวมทังสิ
้ ้น 5,927.83 ล้ าน
บาท ซึง่ เป็ นส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เป็ นจานวน 2,377.86 ล้ านบาท ซึ่งภาระหนี ้สินดังกล่าวทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ
จ าเป็ นที่ จ ะต้ องรั กษาสภาพคล่ อ งให้ เพี ย งพอที่ จ ะสามารถช าระคื น เงิ นต้ นได้ ตรงตามที่ ก าหนดไว้ ใน
สัญญาเช่าซือ้ สัญญาเช่า ทางการเงิ น และสัญญากู้ยืมเงิ น เพื่อไม่ให้ การชาระคืนเงิ นกู้ยืม ดังกล่าวส่ง ผลกระทบต่อ
ความสามารถในการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ กับ สถาบัน การเงิ น แต่ละราย ได้ ก าหนดให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขและข้ อ ก าหนดต่า งๆ
รวมทัง้ การดารงอัตราส่วนทางการเงินให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาทิเช่น อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to
Equity Ratio: D/E) อัตราส่วนหนี ้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและ
ดอกเบี ้ย (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) เป็ นต้ น โดยหากกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถปฎิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อ
ข้ อกาหนดของสัญญากู้ยืมเงินได้ จะมีผลให้ เจ้ าหนี ้เงินกู้สามารถเรี ยกเก็บดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยผิดเงื่อนไขหรื อกาหนด
เงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม หรื ออาจดาเนินการยึดหลักประกันของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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อย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมา กลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารกระแสเงินสดให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและรัดกุ ม
เพื่อรักษาความสามารถในการชาระหนี ้อย่างเคร่งครัด ซึง่ สามารถช่วยลดความเสีย่ งจากการชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมของกลุม่
บริ ษั ท ฯ ได้ นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษัท ฯ ได้ ก าหนดนโยบายที่ จ ะพยายามรั กษาสัด ส่วนหนี ส้ ินต่อ ส่ว นของผู้ถื อหุ้น และ
โครงสร้ างเงินทุนให้ สอดคล้ องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม รวมทัง้ พยายามรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกับสถาบันการเงิน
ต่างๆ ไว้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการที่กลุ่มบริ ษัทฯ ดาเนินมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น บริ ษัทฯ เชื่อว่าจะทาให้
ความเสีย่ งจากการชาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯอยูใ่ นระดับต่า
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่ม บริ ษั ทฯ มีก ารเข้ าท ารายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
กลุ่ ม ที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงกั น ดั ง นั น้ การเข้ าท ารายการระหว่ า งกั น อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์
หรื ออาจก่อให้ เกิ ดช่อ งทางที่ ทาให้ การดาเนินธุร กิ จเป็ นไปอย่างไม่เ ป็ นธรรม หรื อ ไม่เป็ นไปตามตามกลไกของตลาด
ซึ่งจะส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องกันที่อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ปั จจุบันการเข้ าทารายการะหว่างกลุ่มบริ ษัทฯ กับกลุ่มที่มีความเกี่ ยวโยงกันนัน้ ส่วนใหญ่ เป็ น
รายการที่เ กี่ ยวเนื่องกับการดาเนิน ธุรกิ จ ปกติ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ อาทิเช่ น การซือ้ ขายสินค้ า การให้ บ ริ การ
การกู้ยื ม ระหว่า งกัน เป็ นต้ น โดยรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง ก ล่า วได้ แ สดงไว้ ใ นส่ว นที่ 2
หัวข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน
อย่ า งไรก็ ต าม กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความเสี่ ย งดัง กล่า ว และด าเนิ น มาตรการป้ องกัน ความเสี่ ย ง
โดยได้ กาหนดแนวทางในการพิจารณาถึงความจาเป็ นในการเข้ าทารายการระหว่างกัน และมีนโยบายในการดาเนินงาน
ที่ชดั เจน เป็ นธรรม และโปร่ งใส สาหรับการเข้ าทารายการระหว่างกันทุกรายการ รวมทัง้ มีการกาหนดราคาและเงื่อนไข
ของรายการระหว่างกัน โดยคานึง ถึ งผลประโยชน์ ที่ก ลุ่มบริ ษัท ฯ จะได้ รับ เสมื อนการทารายการกับ บุคคลภายนอก
ที่มีลกั ษณะรายการเทียบเท่ากัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการเข้ าทารายการระหว่างกันจะเป็ นไปอย่างถูกต้ องและโปร่ งใส เช่น การจัดให้ มีความเห็น
ของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก การขออนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทารายการดังกล่าวแล้ วแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
หรื ออาจมีสว่ นได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อมจะไม่สามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ จากการที่กลุม่ บริ ษัทฯ ดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้
ทุกฝ่ ายมัน่ ใจได้ วา่ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ความเสี่ยงในเรื่ องความเหมาะสมของการเข้ าทารายการระหว่ างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และการดาเนิ นการ
โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2
1. การเข้ าซือ้ ที่ดินเพื่อดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2
ตังแต่
้ ปี 2551 จนถึงปี 2553 NPS IPP (“ผู้จะซื ้อ”) ได้ เข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกับ 304IP2 (“ผู้จะขาย”) ซึง่
ประกอบกิจการด้ านพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเพื่อนาที่ดินดังกล่าวไปใช้ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าของNPS IPP
โดยการดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นการทารายการระหว่างกัน ซึง่ ณ ขณะเข้ าทารายการ 304IP2 และ NPS IPP มีกรรมการ
และ/หรื อผู้บริ หารร่ วมกันคือนายวัชเรนทร์ นิส ากรเสนและมีผ้ มู ีอานาจควบคุมร่ วมกันคือนายโยธิ นดาเนินชาญวนิชย์ซึ่ง
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ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯทังนี
้ ้ในการเข้ าทารายการดังกล่าว NPS IPP ได้ ชาระเงินมัดจา
ค่าที่ดินให้ แก่ 304 IP2 เป็ นจานวนมากและคิดเป็ นสัดส่วนค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดิ นเบื ้องต้ นที่ระบุไว้ ในสัญญา
จะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าวซึ่งปั จจุบนั ยังไม่ได้ ดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จอีกทังภายหลั
้
งจากที่
บริ ษัทฯได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคาอิสระให้ เข้ ามาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวพบว่ามูลค่าที่ดินที่มีการตกลงจะซื ้อจะขาย
กันนัน้ สูงกว่าราคาประเมินของผู้ป ระเมิ นราคาอิสระอย่างมีนัยสาคัญโดยมูลค่า ที่ดินตามเนื อ้ ที่คงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ในสัญญาจะซื ้อจะขายคิดเป็ นจานวน 2,567.63 ล้ านบาทและมูลค่าเงินมัดจาค่าที่ดินดังกล่าวที่จ่ายชาระ
แล้ วคิดเป็ นจานวน 2,422.19 ล้ านบาทในขณะที่รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ระบุราคา
ประเมินรวมทังสิ
้ ้น 1,041.22 ล้ านบาทอย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดในการดาเนินธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัทฯโดยมีความเป็ นมาและสาเหตุของการเข้ าทารายการดังกล่าวดังนี ้
ในปี 2550 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) ได้ ออกประกาศรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนราย
ใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ซึง่ บริ ษัทฯในฐานะที่เป็ นผู้ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าราย
หนึ่งณขณะนันและมี
้
ประสบการณ์ยาวนานมากว่า 10 ปี เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ เพิ่มเติมประกอบกับความ
ต้ องการไฟฟ้ าภายในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องย่อมที่จะส่งผลให้ บริ ษัทฯมีศักยภาพในการสร้ างรายได้
เพิ่มขึ ้นบริ ษัทฯจึงได้ ตดั สินใจเข้ าร่วมการยื่นข้ อเสนอประมูลโครงการรับซื ้อไฟฟ้ าดังกล่าวซึง่ ความเหมาะสมของสถานที่ตงั ้
โรงไฟฟ้ าเป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่งที่คณะกรรมการคัดเลือก (Bid Management Committee) ใช้ ในการพิจารณาเป็ น
สาคัญทังนี
้ ้โครงการของบริ ษัทฯเป็ นหนึ่งในโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกสาหรับการประมูลโรงไฟฟ้ า IPP ในช่วง
เวลาดังกล่าวโดยระเบียบของการรับซื ้อไฟฟ้ าของสนพ. ระบุให้ บริ ษัทฯต้ องจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทใหม่ขึ ้นเพื่อบริ หาร
จัดการโรงไฟฟ้ าตามโครงการดังกล่าวและให้ บริ ษัทฯในฐานะผู้ยื่นข้ อเสนอประมูลโครงการเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท
ดังกล่าวดังนันบริ
้ ษัทฯจึงได้ จดทะเบียนจัดตัง้ NPS IPP ขึ ้นเป็ นบริ ษัทย่อยเพื่อดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าIPP IP2 ซึ่งเป็ น
โรงไฟฟ้ าถ่านหินมีกาลังการผลิตติดตังรวม
้ 600 เมกะวัตต์โดยมีสถานที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
าอยู่ที่ตาบลเขาหินซ้ อนอาเภอพนม
สารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา
สาหรับกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ พฒ
ั นาโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงช่วงแรกคือช่วงที่บริ ษัทฯยื่น
ข้ อเสนอประมูลโครงการโดยบริ ษัทฯได้ เข้ าทาหนังสือคามัน่ จะซื ้อจะขายที่ดินกับ 304IP2 ซึ่งครอบครองที่ดินเป็ นจานวน
มากที่มีสภาพเหมาะสมสาหรับการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ทังนี
้ ้ในหนังสือคามัน่ จะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าวได้
ระบุจานวนที่ดินไว้ เป็ นจานวนมากเนื่องจากในขันตอนการยื
้
่นข้ อเสนอประมูลโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 บริ ษัทฯไม่มีเวลา
เพียงพอที่จะทาการสารวจที่ดินโดยละเอียดเพื่อวางผังการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าให้ อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมบริ ษัทฯจึง
จาเป็ นต้ องสารองที่ดินไว้ ในปริ มาณที่เพียงพอสาหรับการจัดวางผังก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า IPP IP2 และบ่อเก็บน ้าที่จะใช้ ภายใน
โครงการช่วงที่ 2 คือภายหลังจากที่บริ ษัทฯได้ รับคัดเลือกข้ อเสนอและจัดตัง้ NPS IPP ขึ ้นเพื่อรับผิดชอบโครงการดังกล่าว
NPS IPP จึงเข้ ามารับช่วงต่อในการดาเนินการจัดหาที่ดินให้ แก่โครงการโรงไฟฟ้ า IPP เพื่อให้ กลุม่ บริ ษัทฯสามารถดาเนิน
โครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ได้ ตามระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก IPP IP2 (Request for Proposals from Independent
Power Producers for Commercial Operation Commencing in the Years 2012 – 2014) โดยทาเลที่ตงโครงการ
ั้
ดังกล่าวไม่สามารถเปลีย่ นแปลงไปจากที่ระบุไว้ ในข้ อเสนอประมูลโครงการรับซื ้อไฟฟ้ าเว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั
ดังนันในระหว่
้
างปี 2551 ถึงปี 2553 NPS IPP เข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกับ 304IP2 จานวนทังสิ
้ ้น 3 ฉบับ
รวมพื ้นที่ในสัญญาประมาณ 2,390.96 ไร่ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 3,124.02 ล้ านบาท(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในปี
2554) โดยราคาที่ดินตามสัญญาส่วนใหญ่กาหนดไว้ อยู่ที่ไร่ ละ 1.50 ล้ านบาทซึ่งเป็ นราคาที่ 304IP2 เสนอขายที่ดินที่
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จัดสรรแล้ วและอยูร่ ะหว่างจัดสรรในบริ เวณเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทราให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการรายอื่น
จากภายนอกและเป็ นราคาที่อ้างอิงตามประกาศของกรมธนารักษ์ ในปี เดียวกันกับที่มีการลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขาย
ที่ดินสาหรับราคาที่ดินตามสัญญาส่วนที่เหลือกาหนดราคาไว้ อยู่ที่ไร่ ละ 0.76 ล้ านบาทซึ่งเป็ นราคาทุนเฉลี่ยของที่ดินที่
304IP2 จัดหามาได้ โดยราคาตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าวเป็ นเพียงแค่การตกลงราคาเบื ้องต้ นยังไม่ใช่ราคาที่จะ
ชาระกันเพื่อส่งมอบทรัพย์สินเนื่องจากเงื่อนไขในสัญญากาหนดให้ ที่ดินดังกล่าวต้ องถูกประเมินราคาใหม่โดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อนาราคาประเมินดังกล่าวมาใช้ เป็ นราคาสุดท้ ายในการเข้ าซื ้อขายที่ดิน
ทังนี
้ ้ NPS IPP ได้ ชาระเงินมัดจาค่าที่ดินให้ แก่ 304IP2 แล้ วเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,959.73 ล้ านบาทซึ่งสาเหตุที่ NPS IPP
ชาระเงินมัดจาดังกล่าวเป็ นสัดส่วนค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดินตามสัญญาเนื่องมาจากสัญญาจะซื ้อจะขายทีด่ นิ ทัง้
3 ฉบับระบุให้ สทิ ธิแก่ NPS IPP ในการปรับเปลีย่ นปริ มาณพื ้นที่ของที่ดินที่จะซื ้อจะขายตามที่จะใช้ ในการดาเนินโครงการ
จริ งและจะได้ รับเงินมัดจาสาหรับที่ดินส่วนดังกล่าวคืนซึ่งสิทธิตามสัญญาดังกล่าวถือเป็ นเงื่อนไขพิเศษที่ให้ ประโยชน์แก่
NPS IPP ในฐานะผู้ซื ้อเพียงฝ่ ายเดียวดังนัน้ NPS IPP จึงจาเป็ นต้ องชาระเงินมัดจาค่าที่ดินจานวนดังกล่าวให้ แก่ 304IP2
เป็ นการตอบแทนและชดเชยการเสียโอกาสในการขายที่ดินดังกล่าวให้ กบั ผู้ซื ้อรายอื่นนอกจากนี ้การชาระเงินมัดจาค่าทีด่ นิ
เกือบเต็มมูลค่าที่ดินที่ระบุไว้ ในสัญญาเป็ นการแสดงเจตจานงของ NPS IPP ในฐานะผู้ดาเนินโครงการให้ แก่นกั ลงทุน
ภายนอกที่สนใจจะเข้ ามาเป็ นผู้ร่วมทุนเห็นว่า NPS IPP มีที่ดินเพียงพอสาหรับการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 และ
มีความพร้ อมที่จะลงทุนในโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการระดม
เงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต
โดยปกติแล้ ว 304IP2 จะวางผังจัดสรรที่ดินไว้ เป็ นเฟสและทยอยเสนอขายแก่ผ้ จู ะซื ้อโดย 304IP2 พร้ อมที่จะโอน
กรรมสิทธิในที่ดินให้ แก่ผ้ สู นใจจะซื ้อได้ ทนั ทีหากผู้สนใจจะซื ้อเข้ าจองที่ดินในเฟสที่ดาเนินการจัดสรรแล้ วแต่ในกรณีที่ผ้ จู ะ
ซื ้อประสงค์ที่จะซื ้อที่ดินในเฟสใหม่ที่ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรผู้จะซื ้อจะต้ องตกลงเข้ าจองที่ดินในเฟสดังล่าวให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย
ก่อน 304IP2 จึงดาเนินการยื่นเรื่ องเพื่อขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราโดยภายหลังจากที่ได้ รับอนุญาตจัดสรรรที่ดินแล้ ว 304IP2 จึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อได้ ซึ่งวิธีการนี ้
ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจจัดสรรที่ดินเป็ นการทัว่ ไปเนื่องจากการยื่นจัดสรรที่ดินไว้ เป็ นจานวนมากๆพร้ อมกัน
หลายเฟสจะทาให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการค่อนข้ างสูงนอกจากนันท
้ าเลที่ตงของที
ั้
่ดิ นที่ผ่านการวางผังและจัดสรร
แล้ วอาจไม่สอดคล้ องความต้ องการของลูกค้ าในอนาคต
สาหรับที่ดินที่ระบุไว้ ในสัญญาจะซื ้อจะขายระหว่าง NPS IPP และ 304IP2 นัน้ 304IP2 ในฐานะผู้จะขายยังไม่
สามารถดาเนินการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จเนื่องจาก NPS IPP ในฐานะผู้จะซื ้อยังไม่สามารถระบุ
เนื ้อที่และตาแหน่งที่ดินที่แน่นอนที่ต้องการรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อนาไปใช้ พฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ได้ อนั เป็ นผลมา
จากการที่ NPS IPP อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพื ้นที่ที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า IPP ซึ่งเป็ น
ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบทางวิศวกรรมเบื ้องต้ นและวางผังก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า (Basic Engineering and Lay
Out) โดยที่ดินที่เป็ นทางเลือกในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า IPP IP2 นันสามารถแบ่
้
งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือที่ดินกลุม่ ที่ 1 ซึ่งอยู่
ด้ านหน้ าของพื ้นที่เขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 โดย NPS IPP ได้ สารวจสภาพพื ้นที่เบื ้องต้ นร่ วมกับผู้รับเหมาก่อสร้ าง
(EPC Contractor) แล้ วเห็นว่าที่ดินส่วนนี ้มีขนาดเพียงพอที่จะสร้ างโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ได้ หากแต่ตาแหน่งที่ตงของที
ั้
่ดินอยู่
ติดกับทางหลวงหมายเลข 331 ซึง่ อาจทาให้ บคุ คลภายนอกที่สญ
ั จรผ่านบริ เวณนันมี
้ โอกาสเห็นรายละเอียดของโรงไฟฟ้ า
IPP IP2 ของกลุม่ บริ ษัทฯมากเกินไปจึงได้ พิจารณาที่ดินกลุม่ ที่ 2 ซึง่ อยูถ่ ดั เข้ ามาในพื ้นที่โรงงานชันในของเขตอุ
้
ตสาหกรรม
304 ส่วนที่ 2 เพื่อสารองไว้ เป็ นทางเลือกในการสร้ างโรงไฟฟ้ า IPP IP2 อย่างไรก็ตามที่ดินกลุม่ ที่ 2 นี ้มีทางสาธารณะตัด
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ผ่านกลุ่มที่ดินทาให้ ไม่สะดวกในการจัดวางผังโรงไฟฟ้ าจึงยังต้ องรอเจรจาและปรึ กษารายละเอียดกับผู้รับเหมาก่อสร้ าง
ต่อไปในเรื่ องของการดาเนินการไม่ให้ ที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
า IPP IP2 ทับซ้ อนทางสาธารณะ
นอกจากนี ้สาเหตุที่ NPS IPP ยังอยู่ระหว่างการออกแบบและวางผังก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าและบ่อเก็บน ้าแต่ยงั ไม่
สามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ได้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หรื อมาตรการใดๆ หรื อการประกาศ
กฎหมายใหม่จากหน่วยงานภาครัฐ 2 ประการ อันมีผลกระทบต่อการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2อันประกอบไปด้ วย
ประการแรก คือ ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดประเภท ขนาด และ
วิธีปฏิบตั ิสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชนจะต้ องจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2553 (“ประกาศโครงการรุ นแรงฯ”) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และได้ มีประกาศโครงการรุ นแรงฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553ซึ่งเป็ นกฎหมายที่กาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความหมายของ “โครงกำรหรื อกิ จกรรมที ่อำจก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุ นแรงทัง้ ทำงด้ำน
คุณภำพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ” ไว้ ด้วย ส่งผลให้ โครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ น
โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อน ขนาด 600 เมกะวัตต์ ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง และมีขนาดกาลังผลิตกระแสไฟฟ้ ารวมเกินกว่า
100 เมกะวัตต์ ถูกจัดเป็ นโครงการรุนแรงที่จะต้ องดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการ
หรื อกิ จการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ(“รายงาน EHIA”)เพื่อนาเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (“สผ.”) เพื่อให้
ได้ ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านโรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้ อน (“คชก.”)ตามลาดับ ทังนี
้ ้ การออกแบบและวางผังก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าและบ่อเก็บน ้านัน้ จะต้ องอ้ างอิงข้ อมูลจาก
รายงาน EHIA ที่ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบเป็ นสาคัญ
ประการที่สอง คือ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552ที่กาหนดให้ “สัญญำที ่รัฐทำกับเอกชนใน
ไทยหรื อในต่ำงประเทศไม่ควรเขี ยนมัดในสัญญำให้มอบข้อพิ พำทให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเป็ นผูช้ ี ้ขำด แต่หำกมี ปัญหำ
หรื อมี ควำมจำเป็ นหรื อเป็ นข้อเรี ยกร้องของคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยทีม่ ิ อำจหลีกเสีย่ งได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจำรณำอนุมตั ิ เป็ น
รำยๆ ไป” ซึง่ กรณีโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ของบริ ษัทฯ นัน้ จะต้ องเข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า (“สัญญา PPA”) กับการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ (“กฟผ.”) ซึง่ เป็ นสัญญาที่เข้ าข่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กฟผ.จึงผูกพันที่จะต้ องปฏิบตั ิตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวและไม่อาจที่จะลงนามในสัญญา PPA ฉบับมาตรฐานได้ แต่ต้องปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว คือ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิให้ สามารถใช้ การระงับข้ อพิพาทโดยผู้เชี่ยวชาญหรื ออนุญาโตตุลาการในสัญญา PPA
จากคณะรัฐมนตรี ก่อนบริ ษัทฯ และ กฟผ. จึงได้ หารื อไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (“สานักงาน
กกพ.”) โดย กกพ. ได้ พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ว่าเห็นควรให้ คงเงื่อนไขกระบวนการการระงับข้ อ
พิ พ าทของร่ างสั ญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ าของโครงการโรงไฟฟ้ าไว้ ตามเดิ ม โดยได้ น าเรื่ องดั ง กล่ า วเสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช”) เพื่อพิจารณาและนาเสนอคณะรัฐมนตรี ตามขันตอนต่
้
อไป ซึ่งปั จจุบนั
อยูใ่ นระหว่างการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามกรณี
ทังนี
้ ้จากปั จจัยภายนอกดังกล่าวที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ NPS IPP ยังไม่ได้ เข้ ารับโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินในสัญญาจะ
ซื ้อจะขายตามระยะเวลาที่ได้ คาดการณ์ไว้ ทาให้ กลุ่มบริ ษัทฯเผชิญความเสี่ยงในการดาเนินโครงการหาก 304IP2 ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในสัญญาในเรื่ องของการรับคืนที่ดินและจ่ายเงินมัดจาค่าที่ดินในส่วนดังกล่าวคืนให้ แก่ NPS
IPP ซึง่ จะทาให้ NPS IPP เสียโอกาสเปลีย่ นแปลงพื ้นที่ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดาเนินโครงการและเสียประโยชน์
ในการนาเงินมัดจาที่อาจจะได้ รับคืนไปก่อให้ เกิดรายได้ หรื อมูลค่าเพิ่มแก่กลุม่ บริ ษัทฯอย่างไรก็ดีกลุ่มบริ ษัทฯได้ ประเมิน
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ความเสี่ยงดังกล่าวเบือ้ งต้ นก่อนการเข้ าทารายการแล้ วเห็นว่า 304IP2 เป็ นผู้ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการ
อุตสาหกรรมและให้ บริ การพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องภายในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมาอย่างยาวนานจึงทาให้ 304IP2 มีกระแส
เงินสดรับอย่างต่อเนื่องจากการดาเนินธุรกิจดังกล่าวอีกทัง้ 304IP2 ได้ แสดงการรับรองและยืนยันถึงความสามารถในการ
ชาระคืนเงินมัดจาค่าที่ดินดังกล่าวให้ กบั NPS IPP ไว้ แล้ ว ประกอบกับบริ ษัทไอทาวน์โฮลดิ ้งจากัด (มหาชน)
(“ITOWN”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 304IP2 ที่มีทนุ จดทะเบียนมากกว่า 6,040.00 ล้ านบาทและเป็ นผู้ประกอบกิจการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี ได้ ให้ การรับรองและยืนยันในการเป็ นแหล่งเงินทุนให้ กับ
304IP2 ด้ วยอีกลาดับหนึ่งซึ่ง 304IP2 และ I-TOWN มีข้อมูลฐานะการเงินโดยสรุ ปจากงบการเงินปี 2554 และปี 2555
แสดงได้ ดงั นี ้
304 IP2
I-TOWN
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม
ณ 31 ธันวาคม
ณ
31
ธั
น
วาคม
ณ
31
ธั
น
วาคม
(ล้ านบาท)
2554
2554
2555
2555
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,547.90
2,085.96
4,509.84
3,801.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
851.06
654.56
5,955.30
6,018.91
รวม
2,398.96
2,740.52
10,465.13
9,820.35
หนี ้สิ น และส่ วนของผู้
ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
2,137.82
2,464.91
3,706.71
2,865.51
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
0.11
0.03
2.35
2.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น
261.03
275.58
6,756.08
6,952.63
รวม
2,398.96
2,740.52
10,465.13
9,820.35
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
(ล้ านบาท)

รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

304 IP2
ณ 31 ธันวาคม
2555
128.94
143.49
(14.55)

I-TOWN

ณ 31 ธันวาคม
2554
(ปรับปรุ งใหม่ )
220.61
202.19
18.41

ณ 31 ธันวาคม
2555
444.43
640.98
(196.55)

ณ 31 ธันวาคม
2554
(ปรับปรุ งใหม่ )
817.22
301.36
515.85

จากการตรวจสอบประวัติการดาเนินงานฐานะทางการเงินและแหล่งเงินทุนของ 304IP2 และ I-TOWN ทาให้
กลุม่ บริ ษัทฯมีความมัน่ ใจว่า 304IP2 มีความสามารถที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาได้ อย่างครบถ้ วนอีกทังกลุ
้ ม่
บริ ษัทฯได้ ประเมินถึงความสามารถในการชาระคืนเงินมัดจาของ 304IP2 ในกรณีที่โครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ไม่สามารถ
ดาเนินการต่อได้ ด้วยปั จจัยใดๆก็ตามซึ่งมีผลทาให้ NPS IPP ต้ องทาการคืนที่ดินทังจ
้ านวนพบว่า 304IP2 มีแนวทางที่จะ
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จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติมให้ เพียงพอที่จะชาระคืนเงินมัดจาค่าที่ดินดังกล่าวได้ ครบถ้ วนนอกจากนี ้NPS IPP
ได้ ทาการสารวจพื ้นที่ตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินเพื่อกาหนดบริ เวณที่จะใช้ ในการดาเนินโครงการจริ งซึ่งได้ มีการหารื อ
กับผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการถึงความเหมาะสมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของเรื่ องการกาหนดราคาที่ดินในสัญญาจะซื ้อจะขายนันคู
้ ่ สญ
ั ญาทัง้ 2 ฝ่ ายได้ ตกลงราคาที่ดินเกือบ
ทังหมดอยู
้
ท่ ี่ไร่ละ 1.50 ล้ านบาทซึง่ เป็ นราคาที่อ้างอิงจากตามประกาศของกรมธนารักษ์ ในปี เดียวกันกับที่มีการลงนามใน
สัญญาจะซื ้อจะขายและราคาที่ดินในส่วนที่เหลือภายหลังจากการปรับผังที่ดิน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.73 ล้ านบาททังนี
้ ้ราคา
ดังกล่าวเป็ นราคาที่ดินเบื ้องต้ นณขณะเวลาที่ได้ มีการเข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินเท่านันซึ
้ ่งณขณะนัน้ NPS IPP มอง
ว่าการดาเนินการตามขันตอนต่
้
างๆดังกล่าวเป็ นกระบวนการทัว่ ไปในการจัดทาโครงการ IPP และเป็ นวิธีปฏิบตั ิโดยปกติ
ทางธุรกิจ (Arm’s Length) นอกจากนี ้บริ ษัทฯขอรับรองว่าก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวบริ ษัทฯจะจัดให้ มีผ้ ู
ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ ามาประเมินมูลค่าที่ดิน
ดังกล่าวเพื่อนาราคาประเมินที่ได้ ไปกาหนดเป็ นราคาตลาดและยุติธรรมในการเข้ าซื ้อขายที่ดินระหว่างกัน
นอกจากนี ้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงานกลต.”) ได้ มีหนังสือที่
กลต.จต. 515/2555 ขอให้ บริ ษัทกรุ งไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด (“ที่ปรึ กษาทางการเงิน”) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้จัดทารายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้ า
ทารายการดังกล่าวทังนี
้ ้ที่ปรึกษาทางการเงินได้ สง่ รายงานความเห็นดังกล่าวให้ แก่สานักงานกลต.เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินได้ แสดงความเห็นในรายงานดังกล่าวไว้ ว่าการเข้ าทารายการจะซื ้อจะ
ขายที่ดินระหว่าง NPS IPP และ 304IP2 เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯและเพื่อให้ สามารถ
ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ได้ ตามข้ อเสนอประมูลโครงการดังกล่าวที่บริ ษัทฯได้ ยื่นไว้ ตอ่ สนพ. และผ่านการคัดเลือก
ทังนี
้ ้ผู้บริ หารของ NPS IPP ได้ ตดั สินใจเข้ าทารายการดังกล่าวโดยใช้ วิจารณญาณและความรอบคอบสูงสุดประกอบการ
พิจารณาและตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานที่วา่ ปั จจัยแวดล้ อมต่างๆในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2ณขณะนันจะไม่
้
มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการ IPP IP2 ในเชิงลบดังนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่าการเข้ า
ทารายการดังกล่าวของ NPS IPP เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ต่อบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯอย่างไรก็ตามการที่ NPS IPP ชาระเงินมัดจาค่าซื ้อที่ดินเป็ นจานวนมากอาจทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯเสียโอกาสทางธุรกิจ
จากการนาเงินจานวนดังกล่าวไปใช้ ลงทุนในโครงการอื่นที่สามารถสร้ างผลตอบแทนให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯได้ ในระหว่างที่
NPS IPP ยังไม่ได้ เข้ าซื ้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาจไม่ได้ รับประโยชน์จากเงินลงทุนของ
ตนเองอย่างเต็มที่จากทางเลือกการลงทุนอื่นของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ดี ในปี 2554 NPS IPP ได้ คืนที่ดินจานวนประมาณ 370.92 ไร่ ให้ แก่ 304IP2 โดยคิดเป็ นมูลค่าเงินมัด
จารวมทังสิ
้ ้น 537.54 ล้ านบาท และต่อมาในปี 2555 NPS IPP ได้ ทาสัญญาแนบท้ ายเพื่อเปลี่ยนแปลงที่ดิน ซึ่งโดยรวม
แล้ ว NPS IPP ได้ คืนที่ดินจานวนประมาณ 513.26 ไร่ ให้ แก่ 304IP2 โดยคิดเป็ นมูลค่าเงินมัดจารวมทังสิ
้ ้น 806.79 ล้ าน
บาทซึ่ง 304IP2 ได้ ดาเนินการคืนเงินมัดจาค่าที่ดินในส่วนดังกล่าวให้ แก่ NPS IPP ได้ ครบถ้ วนทังจ
้ านวนเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ วดังนันกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯจึงมองว่าความเสี่ยงจากการเข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินระหว่าง NPS IPP กับ 304IP2 อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โดย ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 NPS IPP มีที่ดินตามเนื ้อที่คงเหลือจานวน 1,506.78 ไร่ คิดเป็ น
มูลค่าที่ดินตามเนื ้อที่คงเหลือในสัญญาจะซื ้อจะขายจานวนรวม 1,670.45 ล้ านบาท และมูลค่าเงินมัดจาค่าที่ดินที่จ่าย
ชาระแล้ วจานวนรวม 1,615.40 ล้ านบาท
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อนึ่ง เมื่อเดือนธันวาคม 2552 NPS IPP ได้ ตกลงเข้ าซื ้อที่ดินจากบริ ษัท เกษตรรุ่ งเรื องพืชผล จากัด (“SHSC”)
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัทฯโดยกรรมการของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯเป็ นกรรมการของ SHSC และมีนายโยธิ น
ดาเนินชาญวนิชย์เป็ นผู้มีสว่ นร่ วมในการกาหนดนโยบายการจัดการและดาเนินงานของ NPS IPP และ SHSC โดย NPS
IPP ได้ เข้ าทารายการซื ้อที่ดินจานวน 3 แปลง ได้ แก่ ที่ดินในตาบลหาดนางแก้ ว อาเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ดิน
ในตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี และที่ดินตาบลขวาว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ดประมาณ
เนื ้อที่รวมประมาณ 806.81 ไร่ ในราคาไร่ ละประมาณ 0.90 – 1.50 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่ารวมตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
ที่ดิน จานวน 1,077.39 ล้ านบาท ซึ่งได้ ชาระเงินครบแล้ วทังจ
้ านวนและดาเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเสร็ จสิ ้นเมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2553 เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งการซื ้อที่ดินดังกล่าวนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเป็ นสถาน
ที่ตงทางเลื
ั้
อกของโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 เช่นเดียวกัน ประกอบกับที่ดินทัง้ 3 แปลงดังกล่าว มีปริ มาณที่ดินมีขนาด
ใหญ่และต่อเนื่องกัน ซึง่ เหมาะสมกับการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ า หรื อเพื่อพัฒนาเป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรมเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯในอนาคต ดังนัน้ ราคาซื ้อขายที่ดินของคู่สญ
ั ญาจึ งต้ องอ้ างอิงจากราคาตลาดของพื ้นที่ดิน
บริ เวณใกล้ เคียงของที่ดินแต่ละแปลง ซึง่ อาจจะสูงกว่าประกาศของกรมธนารักษ์ แต่เนื่องจากโอกาสในการจัดหาที่ดินและ
ความเหมาะสมในการพัฒนาที่ดินในอนาคต ประกอบกับในทางปฏิบตั ิแล้ วการจัดหาที่ดินที่มีขนาดใหญ่มีความเป็ นไปได้
ยากและมีราคาสูง NPS IPP จึงต้ องซื ้อที่ดินตามราคาตลาด ณ ช่วงเวลานัน้ ที่ผ่านมา NPS IPP อยู่ระหว่างการวาง
แผนการพัฒนาเป็ นที่ดินจัดสรรเพื่อจาหน่ายต่อไป จึงแสดงรายการที่ดินดังกล่าวไว้ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิ สระ ซึ่งประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวโดยวิธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมรวม 41.10 ล้ านบาทซึ่งการซื ้อที่ดินดังกล่าวนี ้มีมลู ค่าซื ้อขาย
ตามสัญญาสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม จานวน 1,036.29 ล้ านบาท ซึ่งตามหลักเนื ้อหาสาคัญกว่ารู ปแบบ จึ งอาจถูกพิจารณา
เสมือนว่าส่วนเกินนี ้เป็ นการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในปี 2554 บริ ษัทฯและ NPSIPP ได้ สะท้ อนผลของรายการดังกล่าวใน
งบการเงินโดยบันทึกผลต่างระหว่างราคาซื ้อขายตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวจานวน 1,036.29 ล้ าน
บาท เป็ นรายการในส่วนของผู้ถื อหุ้นภายใต้ หวั ข้ อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ” และ
บันทึกมูลค่าที่ดินในราคายุติธรรม ซึ่งเป็ นการปรับใช้ “แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน”และต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2555 NPS IPP ได้ พิจารณาเลือกกลุม่ ที่ดินที่มีความเหมาะสมที่จะสร้ างโรงไฟฟ้ า และ
ได้ เลือกให้ IPP IP2 เป็ นบริ ษัทที่จะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. แทน(รายละเอียดตามข้ อ 3.4.2)
2. การปรั บโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทฯ และการปรั บเปลี่ยนผู้ดาเนินการผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้า (the
“Generator”)เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2
ด้ วยในช่วงที่ผ่าน NPS IPP ได้ มีการจัดหาและถือครองกรรมสิทธิ์ตลอดจนสิทธิในที่ดิน ทังในจั
้ งหวัดปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา และร้ อยเอ็ด เพื่อจัดเตรี ยมที่ดินที่เหมาะสมในการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 และพื ้นที่รองรับธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งภายหลังเมื่อได้ ดาเนินการตรวจสอบระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (RFP :
Request for Proposals from Independent Power Producers) โดยละเอียดแล้ วนัน้ พบว่า บริ ษัทที่ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้ า (the “Generator”)นัน้ จะต้ องเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า
ในโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 (Single Asset Company) เท่านัน้ มิเช่นนัน้ อาจถูกพิจารณาเพิกถอนคุณสมบัติตาม
ระเบียบดังกล่าวได้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดขึ ้นในอนาคต ประกอบกับการพิ จารณาถึงต้ นทุนที่จะ
เกิดขึ ้นจากการโอนที่ดินบางแห่งที่ไม่ได้ ใช้ เป็ นสถานที่ในโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ที่ NPS IPP ถือครอง
กรรมสิทธิ์อยู่ออกไปให้ กบั บริ ษัทอื่นภายในกลุม่ บริ ษัทฯ แล้ ว พบว่า จะทาให้ เกิดต้ นทุนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการโอน
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ที่ดินและภาษี ที่สงู กว่าการโอนสิทธิ ตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินเฉพาะพื ้นที่ที่จะนามาใช้ เป็ นสถานที่ตงของโครงการ
ั้
โรงไฟฟ้ า IPP IP2 ที่ NPS IPP มีอยูก่ บั 304IP2 ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริ หารต้ นทุนบริ ษัทฯ จึงตัดสินใจจัดตังบริ
้ ษัท
ย่อยแห่งใหม่ คือ บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด (“IPP IP2”) ขึ ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เพื่อทาหน้ าที่ในฐานะผู้ผลิต
และจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า (“the Generator”) แทน NPS IPP และให้ IPP IP2 รับโอนสิทธิตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน
เฉพาะพื ้นที่ที่จะนามาใช้ เป็ นสถานที่ตงของโครงการโรงไฟฟ้
ั้
า IPP IP2 มาจาก NPS IPP และปั จจุบนั บริ ษัทฯ ในฐานะผู้
เข้ าประมูลโครงการ (“the Sponsor”) ยังไม่ได้ แจ้ งให้ กฟผ. ทราบว่าบริ ษัทย่อยบริ ษัทใดจะเป็ น the Generator ที่ดาเนิน
กิจการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 และเป็ นผู้ที่จะเข้ าลงนามในสัญญา PPA กับ กฟผ. ต่อไปในอนาคต ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลง
บริ ษัทที่จะเข้ าทาหน้ าที่ในฐานะ the Generator จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อเงื่อนไขการปฏิบตั ิตาม RFP แต่อย่างใด รวมทัง้ IPP
IP2 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่ RFP กาหนดไว้
ทังนี
้ ้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555NPS IPP, IPP IP2 และ 304IP2 ได้ เข้ าทาสัญญาแนบท้ ายเปลี่ยนแปลง
คู่สญ
ั ญาโดย IPP IP2 เป็ นผู้รับโอนสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจาก NPS IPP จานวนที่ดิน 1,207.12 ไร่ คิดเป็ นมูลค่าที่ดิน
ตามเนื ้อที่คงเหลือในสัญญาจะซื ้อจะขายที่โอนให้ IPP IP2 จานวน รวม 1,220.95 ล้ านบาท และมูลค่าเงินมัดจาค่าที่ดิน
ดังกล่าวที่จ่ายชาระแล้ วคิดเป็ นจานวน 1,181.16 ล้ านบาท เพื่อใช้ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 โดย IPP IP2 ได้ นา
เงินที่ได้ จากการชาระค่าหุ้นจากบริ ษัทฯมาซื ้อสิทธิตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน (IPP IP2 มีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ ว
1,278.00 ล้ านบาท) ซึง่ จากการเปลีย่ นแปลงคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวข้ างต้ น NPS IPP มีที่ดินคงเหลือจานวน 299.66 ไร่ คิดเป็ น
มูลค่าที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายจานวน 449.49 ล้ านบาท และมูลค่าเงินมัดจาค่าที่ดินที่จ่ายชาระแล้ วคิดเป็ นจานวน
434.24 ล้ านบาท
ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงความชัดเจนในการประกอบธุรกิจของ NPS IPP ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ดาเนินธุรกิจใดๆ
มีเพียงการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินบางแห่งไว้ รวมถึงสิทธิในการที่จะได้ ถือครองที่ดินที่จะซื ้อจาก 304IP2 บางส่วน บริ ษัทฯ
จึงพิจารณาเห็นควรให้ NPS IPP ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แทน และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ขาย
หุ้นที่ถือครองใน NPS IPP ทังหมดให้
้
กบั I-TOWN ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยกรรมการของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม
เป็ นกรรมการของ I-TOWN และผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้ อมของบริ ษัทฯ ได้ แก่ นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้ อมของ I-TOWN โดยบริ ษัทฯ กาหนดราคาขายหุ้น ไว้ ที่จานวน 1,647.40 ล้ านบาท และได้ จดั ให้ มีการประเมินราคา
ยุติธรรม เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดราคาซื ้อขายหุ้น โดยผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้ รับอนุญาต ได้ แก่ บริ ษัท ดีลอยท์ท้ ชู
โธมัทสุ ไชยยศ จากัด ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีอยูท่ ี่ 512.94 ล้ านบาท และราคาตลาดที่ 206.51 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ราคาที่
บริ ษัทฯกาหนดเพื่อขายหุ้นของ NPS IPP ให้ กบั I-TOWN นัน้ มีมลู ค่าสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ โดยบริ ษัทฯ ได้ คานึงถึง
ราคาต้ นทุนของบริ ษัทฯซึง่ ปั จจุบนั มีมลู ค่าเท่ากับทุนที่ออกและชาระแล้ วของ NPS IPP บริ ษัทฯ จึงได้ ขายหุ้น NPS IPP ใน
ราคา 1,647.40 ล้ านบาท ซึง่ ถือเป็ นราคาที่เหมาะสม และเป็ นปกติในทางธุรกิจ รวมถึงบริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์ที่มากกว่า
การขายที่ราคาที่ประเมินไว้
นอกจากนี ้ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการขายหุ้น NPS IPP ให้ กบั I-TOWN เรี ยบร้ อยแล้ ว NPS IPP จึงได้ กลับ
รายการ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท” จานวน 1,036.29 ล้ านบาท ตามที่ได้ บนั ทึกไว้ ในปี
2554 ออกทังจ
้ านวน (รายละเอียดตามข้ อ 3.4.1) โดยไม่ได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวเป็ นกาไรแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ ตามหลัก
เนื ้อหาสาคัญกว่ารูปแบบจึงอาจถูกพิจารณาเสมือนว่าส่วนเกินนี ้เป็ นการคืนเงินจากผู้ถือหุ้นให้ แก่บริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ รับชาระเงินค่าหุ้นจาก I-TOWN บางส่วนแล้ ว เป็ นจานวน 668.00 ล้ านบาท ณ วันที่ลงนามใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 30 กันยายน 2556 โดยส่วนที่เหลือจานวน 979.40 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ได้ รับชาระค่าหุ้นค้ างรับ
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ดังกล่าวแล้ วเต็มจานวนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งตามหลักเนื ้อหาสาคัญกว่ารู ปแบบ ในงบการเงินสาหรับงวดปี
2556 บริ ษัทฯ จึงแสดงรายการค่าหุ้นค้ างรับเป็ นรายการส่วนผู้ถือหุ้นภายใต้ หวั ข้ อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดาเนิน
ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท” อนึง่ แผนการดาเนินงานของ NPS IPP ในอนาคต จะขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างITOWN ต่อไป
สาหรับที่ดินจานวน 1,207.12 ไร่ ที่ NPS IPP ได้ โอนสิทธิตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินที่มีอยูก่ บั 304IP2 ให้ IPP
IP2 นัน้ ในเบื ้องต้ น บริ ษัทฯ ค่อนข้ างแน่ชัดว่าจะสามารถใช้ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ได้ อย่างเหมาะสมซึ่ง
ประโยชน์ในการใช้ ที่ดินโดยประมาณ คือ ตัวโรงไฟฟ้ า 439 ไร่ และพื ้นที่อ่างน ้า จานวน 768 ไร่ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯอยู่
ระหว่ า งพิ จ ารณารายละเอี ย ดของการออกแบบทางวิ ศ วกรรมในการวางผัง โรงไฟฟ้ า โดยจะต้ อ งปรึ ก ษาร่ ว มกับ
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง (“EPCContractor”) เพื่อให้ การใช้ ที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป ณ
ขณะนี ้ จึงยังไม่ได้ ข้อสรุปว่าจะเป็ นที่ดินในกลุม่ ใดตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยจะต้ องรอการพิจารณาทางวิศวกรรมก่อน
ทังนี
้ ้รายละเอียดของการเข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและการคืนที่ดินสรุ ปได้ ดงั นี ้
ัญญา/
ว ันทีลงนามในส
่

้ ทีของที
เนือ
่
ดิ
่ น (ไร่)

ว ันทีแก้
่ ไขส ัญญาเพิมเติ
่
ม

จ ัดสรรแล้ว( 1 )

ระหว่างจ ัดสรร( 2 )

มูลค่าทีดิ
่ น (ล้านบาท)

นอกจ ัดสรร( 3 )

้ ทีดิ
รวมเนือ
่ น

มูลค่า
ตามส ัญญา

มูลค่า
เงินม ัดจา

้ จะขาย
การเข ้าทาสัญญาจะซือ
·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 1: 22 พฤษภาคม 2551

-

129.22

-

129.22

193.85

20.00

·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 2: 1 กันยายน 2552

-

1,267.24

-

1,267.24

1,900.86

896.00

·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 3: 10 กุมภาพันธ์ 2553

-

709.02

-

709.02

1,063.52

50.00

-

2,105.48

-

2,105.48

3,158.23

966.00

215.45

-

245.00

367.51

333.00

1,517.21

-

1,517.21

2,275.81

2,198.73

รวม
้ จะขาย/บันทึกข ้อตกลง
การแก ้ไขสัญญาจะซือ
·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 1: 9 พฤษภาคม 2554

·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 2: 9 พฤษภาคม 2554

29.55

·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 3: 9 พฤษภาคม 2554
้ จะขาย ณ ปัจจุบ ัน
ทีดิ
่ นจะซือ

-

-

29.55

1,732.66

628.75

628.75

480.70

428.00

628.75

2,390.96

3,124.02

2,959.73

การคืนทีด
่ น
ิ และรั บเงินมัดจาคืน/ ตัดทีด
่ น
ิ ออก
·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 2: 16 ธันวาคม 2554
ทีดิ
่ นทีมี
่ การคืนและร ับเงินม ัดจาคืน

-

(370.92)

-

(370.92)

(556.38)

(537.54)

-

(370.92)

-

(370.92)

(556.38)

(537.54)

การเปลีย
่ นแปลงทีด
่ น
ิ
·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 1 : 8 พฤศจิกายน 2555

-

(16.29)

-

(16.29)

(24.44)

-

·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 2 : 8 พฤศจิกายน 2555

-

(636.36)

-

(636.36)

(954.54)

(922.23)

·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 3: 8 พฤศจิกายน 2555
ทีดิ
่ นทีเปลี
่ ยนแปลง
่

(4)

้ จะขาย
ยอดคงเหลือทีดิ
่ นทีจะซื
่
อ

-

139.39

139.39

81.79

115.44

(652.65)

-

139.39

(513.26)

(897.19)

(806.79)

29.55

709.09

768.14

1,506.78

1,670.45

1,615.40

29.55

199.16

-

228.71

343.06

333.00

210.27

-

210.27

315.40

304.72

768.14

768.14

562.49

543.44

-

้ ขายเงินมัดจาเพือ
้ ทีด
การซือ
่ จ่ายซือ
่ น
ิ ให ้ IPP IP2
·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 1 : 9 พฤศจิกายน 2555

·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 2 : 9 พฤศจิกายน 2555

-

·

ทีด
่ น
ิ แปลงที่ 3 : 9 พฤศจิกายน 2555

-

้ ขายเงินม ัดจาให้ IPP IP2
ทีดิ
่ นทีท
่ าการซือ
ยอดคงเหลือทีดิ
่ นที่ NPS IPP

-

29.55

409.43

768.14

1,207.12

1,220.95

1,181.16

-

299.66

-

299.66

449.49

434.24

(1)

หมายเหตุ: ที่ดินจัดสรรแล้ วหมายถึงที่ดินที่ผ้ จู ดั สรรที่ดิน (304IP2) ได้ มีการแบ่งเป็ นแปลงย่อยเพื่อจัดจาหน่ายและได้ รับอนุญาตตามเงื่อนไข
และข้ อกาหนดของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราพ.ศ.2550 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมโดยมีการกาหนด
ราคาอยูท่ ี่ไร่ละ 1.50 ล้ านบาทและจะได้ รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (“BOI”) ในการยกเว้ นภาษี เงินได้
นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 7 ปี ทังนี
้ ้ NPS IPP มีแผนที่จะนาไปใช้ ประโยชน์ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
(2)
ที่ดินอยู่ระหว่างจัดสรรหมายถึงที่ดินที่อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดของการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราพ.ศ.2550 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมของผู้จดั สรรที่ดิน (304IP2) โดยมีการกาหนดราคาอยู่ที่
ไร่ละ 1.50 ล้ านบาทและเมื่อจัดสรรแล้ วจะได้ รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ตามที่กล่าวไว้ ใน(1)ทังนี
้ ้ NPS IPP มีแผนที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
(3)
ที่ดินนอกจัดสรรหมายถึงที่ดินที่ไม่อยู่ในแผนผังการยื่นจัดสรรที่ดินของผู้จดั สรรที่ดิน (304IP2) โดยมีการกาหนดราคาอยู่ที่ไร่ละ
0.76 ล้ านบาทและจะได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเพียง 3 ปี ทังนี
้ ้ NPS IPP มีแผนที่จะนาไปใช้ ประโยชน์ในการก่อสร้ าง
บ่อเก็บน ้าเพื่อใช้ ในการดาเนินกิจการโรงไฟฟ้า IPP
(4)
ปรับผังที่ดิน โดยย้ ายที่ดินแปลงที่จดั สรรไม่ได้ มาอยูใ่ นกลุม่ นอกจัดสรร
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อย่างไรก็ตาม ด้ วยปั จจัยความไม่แน่นอนต่ างๆ ที่เกิดขึ ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐที่ส่งผล
กระทบต่อแผนงานโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ซึง่ อยูน่ อกเหนือการคาดการณ์และการควบคุมของบริ ษัทฯ อันได้ แก่
1) การเลือ่ นกาหนดการจ่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์เข้ าสูร่ ะบบ (“SCOD”) ของโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 เนื่องจาก
ใน ปี 2552 ภาครัฐได้ มีประกาศเลือ่ นแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (ฉบับ
ปรับปรุ งครัง้ ที่ 3) (Power Development Plan: PDP) ออกไป 1 ปี ทาให้ มีการเลื่อนกาหนดการ SCOD
ของโรงไฟฟ้ าต่างๆ ออกไปแล้ วแต่กรณี ส่งผลให้ NPS ต้ องเลือ่ นกาหนดการ SCOD ออกไปตามที่ได้ รับแจ้ ง
จากภาครัฐ
2) การประกาศกฎหมายใหม่อ อกมาบัง คับ ใช้ เนื่ อ งจากได้ มี ป ระกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดประเภท ขนาด และวิ ธี ป ฏิ บัติ สาหรั บ โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วน
ราชการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อเอกชนจะต้ องจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม พ .ศ. 2553
ออกมาบังคับใช้ ส่งผลโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ซึ่งเข้ าข่ายกิจการฯ ดังกล่าว จึงมีหน้ าที่ที่จะต้ องจัดทา
HIA เพิ่มเติม แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับความเห็นชอบในรายงาน EIA จากสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (“สผ.”) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 แล้ วก็ตาม
3) การเลือกใช้ กระบวนการระงับข้ อพิพาทในสัญญา PPA เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2552 ระบุว่า “สัญญาที่รัฐทากับเอกชนในไทยหรื อในต่างประเทศไม่ควรเขียนมัดในสัญญาให้ มอบข้ อ
พิพาทให้ คณะอนุญาโตตุลาการเป็ นผู้ชี ้ขาด แต่หากมีปัญหาหรื อมีความจาเป็ นหรื อเป็ นข้ อเรี ยกร้ องของ
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายที่มิอาจหลีกเสี่ยงได้ ให้ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายๆ ไป” ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
และ กฟผ. ต้ องกลับมาหารื อร่วมกัน และท้ ายที่สดุ บริ ษัทฯ และ กฟผ. ได้ พิจารณาร่ วมกัน และเห็นควรว่า
เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดซื ้อขายไฟฟ้ า ณ ขณะที่บริ ษัทฯ ยื่นประมูล และเป็ นมาตรฐานเดียวกับผู้ยื่น
ข้ อเสนอประมูลโครงการโรงไฟฟ้ า IPP รายอื่นที่ได้ ลงนามในสัญญา PPA เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนัน้ จึงได้
ข้ อสรุ ปในการเลือกใช้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญา PPA ซึ่งจะต้ องดาเนินการนาเสนอผ่าน
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (“สกพ.”) เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อไป โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับทราบจาก กฟผ. ว่า กฟผ. ได้ มีหนังสือเพื่อแจ้ งเจตจานงของบริ ษัทฯ และ กฟผ. ใน
ฐานะคู่สญ
ั ญาของสัญญา PPA ไปยังกกพ. ว่าประสงค์จะเลือกใช้ กระบวนการระงับข้ อพิพาทในสัญญา
PPA ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และอยู่ในระหว่างการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4) จากการประกาศเพิ่มเติมกฎหมายและหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานรัฐข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องเลื่อน
กาหนดการ SCOD ออกไป ซึ่งการเลื่อนกาหนดการ SCOD ดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทฯได้ รับผลกระทบด้ าน
Capital Cost ที่เพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ จึงได้ นาส่งหนังสือชี ้แจงเรื่ องดังกล่าวให้ กบั สนพ. เพื่อเสนอขอให้ มีการเพิ่ม
อัตราค่าไฟฟ้ า โดยขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ สนพ.
รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังเกิดขึ ้นภายหลังจากการเข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน ส่งผลให้ IPP
IP2 จาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ให้ เรี ยบร้ อย ทังในด้
้ านการจัดทารายงานEHIA และการนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะรั ฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ ใช้ การระงับข้ อพิพาทในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

-77-

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

เพื่อให้ เกิดความชัดเจนต่อทุกฝ่ ายและมัน่ ใจได้ วา่ โครงการจะสามารถดาเนินต่อไปได้ ในอนาคต ดังนัน้ IPP IP2 จึงยังมิได้
เข้ ารับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจาก 304IP2 จากเดิมที่คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2555
โดยได้ วางแผนไว้ วา่ จะดาเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายหลังจากที่ EHIA ได้ รับความเห็นชอบจาก สผ. และได้ ลงนาม
ในสัญญา PPA กับ กฟผ.เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว IPP IP2 จึงจะดาเนินการตามแผนงานของโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ต่อไป
ซึ่งบริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า 304IP2 จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรื อในกรณีที่มีการคืนที่ดิน จะสามารถชาระคืนเงินมัดจา
ให้ กบั IPP IP2 ได้ โดย 304IP2 ได้ แสดงการรับรองและยืนยันถึงความสามารถในการชาระคืนเงินมัดจาค่าที่ดินดังกล่าวไว้
ในหนังสือยืนยันความสามารถในการชาระคืนเงินมัดจาค่าที่ดินและค่าที่ดินล่วงหน้ าให้ แก่ NPS IPP และ IPP IP2 ลง
วันที่ 21 มกราคม 2557 และ I-TOWN ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ304IP2 ได้ แสดงเจตจานงค์ที่จะให้ การสนับสนุนทางด้ าน
การเงินไว้ ในหนังสือยืนยันการชาระคืนเงินกู้ยืมเงินลงทุนเพิ่มและ/หรื อการให้ ก้ ยู ืมแก่ 304 IP2 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
ไว้ ด้วยเช่นกัน
โดย ณ เดือนเมษายน 2557 โครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 มีความคืบหน้ าและแผนงานเบื ้องต้ น สรุ ปพอสังเขปได้
ดังนี ้
1) การจัดทารายงาน EHIA กล่าวคือ วันที่ 16 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ นาเสนอรายงาน EHIAให้ สผ.
พิจารณาและต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 สผ. มีมติไม่ให้ ความเห็นชอบรายงาน EHIA โดย ให้ ทา
การแก้ ไขเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ สผ. กาหนด ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุ งรายงาน EHIA
และคาดว่าจะนาเสนอให้ ทาง สผ. พิจารณาอีกครัง้ ได้ ภายในไตรมาส 4 ปี 2557 และคาดว่าจะได้ รับการ
พิจารณาจาก สผ. ประมาณไตรมาส 2 ปี 2558จากเดิมที่คาดว่าจะได้ รับการพิจารณาเห็นชอบในไตรมาส
4 ปี 2556
2) การปรับปรุ งวิธีการคิดค่าเชื ้อเพลิงและค่าไฟฟ้ า กล่าวคือ จากสาเหตุการการประกาศเพิ่มเติมกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐ อันอยู่นอกเหนืออานาจและการควบคุมของบริ ษัทฯ ด้ านต้ น ส่งผลให้
บริ ษัทฯ ไม่สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้ และทาให้ กาหนดการ SCOD ต้ องถูกเลื่อนและชลอออกไป
และส่งผลต่อแผนการดาเนินงานหลักของโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 อันทาให้ เกิดค่าใช้ จ่ายหรื อต้ นทุนของ
โครงการที่เพิ่มมากขึ ้นอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และอยูน่ อกเหนืออานาจควบคุมหรื อความรับผิดชอบชองบริษัท
ฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดต่อทาง กกพ. และอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของ กกพ. ต่อไปโดยบริ ษัท
ฯ คาดว่าจะได้ รับข้ อสรุ ปเกี่ยวกับสูตรในการวิธีการคิดคานวณอัตราค่าไฟฟ้ า ภายในไตรมาส 4 ปี 2557
และคาดว่าได้ รับการอนุมตั ิสตู รในการวิธีการคิดคานวณอัตราค่าไฟฟ้ าดังกล่าวจาก สกพ. ภายในไตรมาส
1 ปี 2559 อย่างไรก็ตาม สูตรในการวิธีการคิดคานวณอัตราค่าไฟฟ้ าดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาใน
การจัดทารายงาน EHIA และการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ ใช้ กระบวนการ
ระงับข้ อพิพาทในสัญญา PPAเป็ นสาคัญ
3) กาหนดการ SCOD: จากสาเหตุที่อยูน่ อกเหนืออานาจและการควบคุมของบริ ษัทฯ ด้ านต้ น ส่งผลให้ บริ ษัท
ฯ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้ และทาให้ กาหนดการ SCOD ต้ องถูกเลือ่ นและชลอออกไป ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาปรับเลื่อนกาหนดการ SCOD ให้ สอดคล้ องกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั โดยคาดว่าจะทา
การปรับเลื่อน SCOD ของโครงการ IPP IP2 เป็ นดังนี ้ SCOD หน่วยที่ 1 จากเดิม ปี 2559 ไปเป็ นปี 2564
และ SCOD หน่วยที่ 2 จากเดิม ปี 2560 ไปเป็ นปี 2565 แต่ทงนี
ั ้ ้ กาหรดการSCOD ดังกล่าว ตังอยู
้ ่บน
พื ้นฐานของการจัดทารายงาน EHIA และและการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้
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ใช้ ก ระบวนการระงับข้ อ พิพ าทในสัญ ญา PPAโดยคาดว่า จะได้ รั บข้ อ สรุ ปเกี่ ยวกับก าหนดการ SCOD
ภายในไตรมาส 1ปี 2559 ทังนี
้ ้ กาหนดการ SCOD นัน้ จะต้ องพิจารณาถึงระยะเวลาในการเวนคืนที่ดิน
และดาเนินการก่อสร้ างระบบส่งกระแสไฟฟ้ าของ กฟผ. อันเป็ นแผนการดาเนินงานที่สาคัญ (Critical Path)
ระหว่าง กฟผ. และบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
4) กระบวนการระงับข้ อพิพาทในสัญญา PPA: บริ ษัทฯ และ กฟผ. ได้ หารื อร่วมกันและได้ ข้อสรุ ปว่า เห็นควร
ให้ คงเงื่อนไขกระบวนการการระงับข้ อพิพาทของร่างสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของโครงการโรงไฟฟ้ าไว้ ตามเดิม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดการซื ้อขายไฟฟ้ า ณ ขณะที่บริ ษัทฯ ยื่นประมูล และเป็ นมาตรฐานเดียวกับผู้
ยื่นข้ อเสนอประมูลโครงการโรงไฟฟ้ า IPP รายอื่นที่ได้ ลงนามในสัญญา PPA เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคาดว่าจะได้ รับข้ อสรุ ปภายในไตร
มาส 1 ปี 2559 จากเดิมไตรมาส 2 ปี 2557
จากประมาณการแผนงานข้ างต้ น บริ ษัทฯ ประมาณการว่าจะสามารถลงนามในสัญญา PPA ได้ ในไตรมาส 1 ปี
2559 ซึ่งเมื่อ IPP IP2 และ กฟผ. ได้ ลงนามในสัญญา PPA ร่ วมกันเรี ยบร้ อยแล้ ว จะเข้ าสู่แผนการดาเนินงานก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ า IPP IP2 โดย กฟผ. จะต้ องใช้ ระยะเวลาในการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้ างสายส่งกระแสไฟฟ้ าและก่อสร้ างสายส่ง
กระแสไฟฟ้ าเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ ากับโรงไฟฟ้ า IPP IP2 โดยจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 60 เดือน ส่วน IPP IP2 จะใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า ประมาณ 38-42 เดือน และเมื่อ กฟผ. สามารถดาเนินการก่อสร้ างสายส่ง
กระแสไฟฟ้ าแล้ วเสร็ จ จะดาเนินการกาหนดการเชื่ อมระบบไฟฟ้ า และทดลองเดินเครื่ อง ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้ าตาม
กาหนดการ SCOD ต่อไป โดยมีแผนงานเบื ้องต้ นสาหรับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า IPP IP2 แบ่งเป็ น 2 ระยะ สาหรับหน่วย
ผลิตไฟฟ้ า หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 โดยสรุปได้ ตามแผนภาพด้ านล่างนี ้
PPA
SCCD)

Q1/64

Q2/61

Q1/59

Q4/64

Q1/65

SED)

60
Unit 1

38

42

Unit 2

สาหรับเงินทุนในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 นัน้ ด้ วยที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ยังไม่มีการตกลงกับผู้สนใจ
ร่วมทุนรายใดที่ชดั เจน หรื อดาเนินการจัดหาผู้ร่วมทุนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ต่อ บริ ษัทฯ จึงอาจจะนามาจาก
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน หรื อการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทังในและต่
้
างประเทศ หรื อการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ หรื อการนาทรัพย์สินเข้ ากองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน เป็ นต้ น ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ มีการเจรจาติดต่อกับสถาบัน
การเงินทังในและต่
้
างประเทศไว้ บ้างแล้ ว
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ แผนกาหนดการ SCOD นัน้ ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั แผนการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า IPP IP2
ของบริ ษัทฯ เพียงปั จจัยเดียวเท่านัน้ ยังขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยแวดล้ อมภายนอกในการก่อสร้ างสายส่งกระแสไฟฟ้ าของ กฟผ .
และการเวนคืนที่ดินประกอบด้ วย จะเป็ นได้ วา่ การกาหนดการ SCOD จึงเป็ นความร่ วมมือกันระหว่าง IPP IP2 และ กฟผ.
ดังนัน้ ในกรณีของบริ ษัทฯ ที่ขอขยายระยะเวลา SCOD ออกไปเป็ นไตรมาส 4 ปี 2564 จากเดิมที่กาหนดไว้ ในปี 2561 นัน้
จึงมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างมากที่จะได้ รับความเห็นชอบจาก สนพ. และ กฟผ. ซึง่ ณ เดือนเมษายน 2557 บริ ษัทฯ คาดว่า
จะได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับกาหนดการ SCOD ภายในไตรมาส 1ปี 2559 และคาดว่าจะสามารถเริ่ มก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าได้ ภายใน
ไตรมาส 2 ปี 2561
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ทังนี
้ ้ ความคืบหน้ าของแผนงานและประมาณการช่วงเวลาที่แผนงานดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ไปจากช่วงเวลาข้ างต้ น อันอาจสืบเนื่องมาจากปั จจัยภายนอกที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกลุม่ บริ ษัทฯ
อย่างไรก็ดี จากแผนงานเบื ้องต้ น สามารถแสดงผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ในภาพรวมที่มีต่อ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้ พอสังเขปแบ่งเป็ น 3 กรณี ได้ ดงั นี ้
อย่างไรก็ดี จากแผนงานเบื ้องต้ น สามารถแสดงผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2 ในภาพรวมที่มีต่อ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้ พอสังเขปแบ่งเป็ น 3 กรณี ได้ ดงั นี ้
1) กรณี ที่ IPP IP2 สำมำรถลงนำมในสัญญำ PPA ได้ และสร้ ำงโรงไฟฟ้ ำโดยจ่ ำยกระแสไฟฟ้ ำทันตำม
กำหนด SCOD
ในกรณี นีก้ ระแสเงิ นสดที่จะนามาใช้ ชาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
ตามลาดับนัน้ ไม่ได้ มาจากรายได้ ของโรงไฟฟ้ า IPP IP2 เนื่องจากโรงไฟฟ้ า IPP IP2 จะสามารถเริ่ มสร้ างรายได้ ได้ ในไตร
มาส 4 ปี 2564 เป็ นต้ นไป ดังนัน้ กระแสเงินสดที่จะนามาใช้ ชาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดไถ่ถอนในแต่ละปี ดังกล่าว จะมา
จาก ผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถลงนามในสัญญา PPA บริ ษัทฯ จะยังคง
สามารถจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดไถ่ถอนดังกล่าวได้ อย่างครบถ้ วนเช่นเดียวกัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะนามาจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ได้ ตามกาหนดระยะเวลา และไม่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้หุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ซึ่งในปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ าอีก 3 แห่ง ได้ แก่ โรงไฟฟ้ าของ NPP5A โรงไฟฟ้ าของ NPS PP9 และโรงไฟฟ้ า Turbine 9.9 MW ของบริ ษัทฯโดย
คาดว่าโรงไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่งใหม่นี ้ จะสามารถสร้ างรายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอนา้ ให้ กับกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ประมาณ
5,950.00 ล้ านบาท และคาดว่าโรงไฟฟ้ า Turbine 9.9MW ของบริ ษัทฯจะเริ่ มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 2ปี 2557 โรงไฟฟ้ าของ
NPP5A จะเริ่ มรับรู้ รายได้ ในไตรมาส 4 ปี 2557 และโรงไฟฟ้ าของ NPS PP9 จะเริ่ มรับรู้ รายได้ ในไตรมาส 1ปี 2558
ถึงแม้ ว่าในอนาคต กลุ่มบริ ษัทฯ อาจมีการนากิจการโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ จานวน 4 แห่ง เข้ าจัดตังกองทุ
้
นรวม
โครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งจะทาให้ รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้ าและไอนา้ บางส่วนลดลง โดยในปี 2556 รายได้ จากการ
จาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้าของโรงไฟฟ้ าทัง้ 4 แห่ง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.99ของรายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้า
ทังหมด
้
2) กรณี ที่ IPP IP2 สำมำรถลงนำมในสัญญำ PPA ได้ แต่ไม่สำมำรถสร้ำงโรงไฟฟ้ ำโดยจ่ ำยกระแสไฟฟ้ ำได้
ทันตำมกำหนด SCOD
ในกรณีที่ IPP IP2 ลงนามในสัญญา PPA เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ไม่สามารถสร้ างโรงไฟฟ้ าและจ่ายกระแสไฟฟ้ าได้ ทนั
กาหนด SCOD ซึ่งเป็ นผลจากการไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามสัญญา PPA โดยทัว่ ไปเงื่อนไขบทปรับในสัญญา PPA ฉบับ
มาตรฐานของ กฟผ. จะระบุบทปรับไว้ ว่า ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ าตามกาหนดการ SCOD ได้ จะมีอตั รา
ค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญา PPA ประมาณ 4 บาท/กิโลวัตต์/วัน หรื อคิดเป็ นจานวนค่าปรับประมาณ 51.84 ล้ านบาทต่อ
วันซึง่ กรณีดงั กล่าวโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นจากความล่าช้ าในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะดาเนินการป้องกันความเสี่ยงจากกรณีดงั กล่าวที่อาจเกิดขึ ้นได้ โดยการกาหนดแผนงาน
และกาหนดเวลาที่ชดั เจนในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าไว้ ในสัญญรับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า (“EPC Contract”) พร้ อมทังเจรจา
้
กับผู้รับเหมาก่อสร้ าง (“EPC Contractor”) เพื่อขอกาหนดเงื่อนไขอัตราค่าปรับในกรณีการก่อสร้ างล่าช้ าไม่เป็ นไปตาม
แผนงานไว้ ในสัญญา EPC Contract โดยให้ มีมลู ค่าครอบคลุมกับอัตราค่าปรับความล่าช้ าในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ า
ตามกาหนดการ SCOD ตามที่กาหนดในสัญญา PPA ซึ่งถือเป็ นปกติในการเข้ าทาสัญญาก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าของ NPS
รวมทังจะด
้ าเนินการจัดทาประกันให้ กบั โรงไฟฟ้ า IPP IP2 ด้ วย ซึง่ เป็ นปกติของธุรกิจโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่จะมีการ
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ทาประกันไว้ โดยการประกันจะครอบคลุมถึง Construction all risk อันเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายและความ
ล่าช้ าในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า บริ ษัทฯ คาดว่าความเสีย่ งที่จะเกิดความเสียหายในส่วนนี ้มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อบริ ษัทฯ ในระดับที่คอ่ นข้ างน้ อย
3) กรณีที่ IPP IP2 ไม่สำมำรถลงนำมในสัญญำ PPA ได้
กรณีที่ IPP IP2 ไม่สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้ จะเกิดขึ ้น ก็ต่อเมื่อ บริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม RFP
ได้ โดยความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นมีเพียงการถูกริ บเงินค ้าประกันการยื่นข้ อเสนอขายไฟฟ้ า (Bid Security) ต่อ สนพ. มูลค่า
270.00 ล้ านบาท เท่านัน้ ซึ่งความเสี่ยงในการถูกริ บเงิ นประกันนี ้มีโอกาสเกิ ดขึ ้นได้ ค่อ นข้ างน้ อย เนื่องจากที่ผ่านมา
นับตังแต่
้ วนั ที่ผา่ นการพิจารณาข้ อเสนอขายไฟฟ้ า บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม RFP อย่างครบถ้ วนตลอดมาจึงคาดว่าจะไม่เกิด
กรณีที่บริ ษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบตั ิตาม RFP ได้ และเมื่อ IPP IP2 ลงนามในสัญญา PPA แล้ ว บริ ษัทฯ จะได้ รับเงิน
ประกันดังกล่าวคืนทังจ
้ านวนซึ่งบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามูลค่าดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะ
ทางการเงินของบริ ษัทฯ เมื่อเทียบกับรายได้ รวมของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ
อนึ่ง หากเกิดกรณีที่ สนพ. และกฟผ. ไม่สามารถพิจารณาเลื่อน SCOD ออกไปได้ การลงนามในสัญญา PPA
อาจไม่เกิดขึ ้น ซึง่ กรณีดงั กล่าวนี ้มีความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดขึ ้นน้ อยมาก เนื่องจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องนอกเหนือจากบริ ษัทฯ
แล้ ว ทัง้ สนพ. และ กฟผ. อาจได้ รับผลกระทบจากความเสียหายที่ไม่สามารถดาเนินการให้ มีปริ มาณการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ได้ ตามแผน PDP ของภาครัฐที่กาหนดไว้
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แผนที่แสดงบริ เวณที่ดินของ 304 IP2

พื ้นที่ที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของ 304IP
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แผนที่แสดงบริ เวณที่ดินของ IPPIP 2 และ NPS IPP ในเขตพื ้นที่อตุ สาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

LAND FOR IPP IP2

LAND FOR NPS IPP

LAND FOR IPP IP2

LAND FOR IPP IP2
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ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จากัด เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 53.80 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และบริ ษัท
ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (“AA”) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 36.20 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ส่งผลให้ ทาให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นรายใหญ่ดงั กล่าวสามารถใช้ สิทธิ คดั ค้ านหรื อไม่อนุมตั ิการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องต่ าง ๆ ที่ข้อบังคับ
บริ ษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และระดับการอนุมตั ิ
ในการเข้ าทารายการต่างๆ สาหรับการดาเนินธุรกิจไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทฯ สามารถควบคุมและกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
เพื่อปกป้องทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ขององค์กร และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ง
ทาหน้ าที่ตรวจสอบและดูแลให้ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ รวมถึงการดาเนนการตามมติผ้ ถู ือหุ้นต่างๆ ให้ อยู่
ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและเป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ โดยมุ่งเน้ นถึง
ความสาเร็ จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาวเป็ นสาคัญ
2. ความเสี่ยงจากการให้ สิทธิบริ ษัทฯ และผู้ถอื หุ้นกู้ในการไถ่ ถอนหุ้นกู้ได้ ก่อนครบกาหนด
บริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (Call Option) ทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้นี ้ โดยสิทธิดงั กล่าวเป็ นสิทธิเฉพาะของบริ ษัทฯ เท่านัน้ ผู้ลงทุนจึงมี
ความเสี่ยงในการได้ รับชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด หากบริ ษัทฯ ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดย
การไถ่ถอนหุ้นกู้ดงั กล่าว บริ ษัทฯ สามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ณ วันครบรอบปี ที่ 1 ของวันที่ออกหุ้นกู้ และวันที่ตรง
กับวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ย ไม่ว่างวดใดๆ ภายหลังจากหุ้นกู้ครบรอบ 1 ปี ซึ่งกรณีดงั กล่าวนี ้อาจเกิดขึ ้นก่อนหรื อ
หลังจากการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (รายละเอียดตามข้ อ 3.1.11 ข้ างต้ น) ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทฯ จะใช้ สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั การพิจารณาสภาวการณ์โดยรวม และปั จจัยต่างๆ เป็ นหลัก อย่างไรก็ดี การไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกาหนดดังกล่าวอาจทาให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่ผ้ ลู งทุนคาดไว้ และผู้ลงทุน ยังได้ รับความเสีย่ งจาก
การลงทุนต่อ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่สามารถนา
ดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ดงั กล่าวไปลงทุนต่อภายในอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับเดิมที่เคยได้ รับ
และยังส่งผลต่อผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี ้ยนันๆ
้ ด้ วย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ ดาเนินการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ และได้ นาโรงไฟฟ้ า 7 และ 8 เข้ ากองทุนรวมฯผู้ถือ
หุ้นกู้มีสิทธิขอให้ บริ ษัทฯ ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวนหรื อบางส่วนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (Put Option)
เพียงครัง้ เดียว ในวันใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะกาหนดวันใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน
กาหนด ภายใน 75 (เจ็ดสิบห้ า) วัน นับจากวันที่บริ ษัทฯ มีการจาหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ภายใต้ โรงไฟฟ้ า 7 และ 8
เข้ ากองทุนรวมฯอย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเลือกที่จะใช้ สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวนหรื อบางส่วนก่อนวันครบ
กาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรื อไม่ก็ได้ โดยหากผู้ถือหุ้นกู้ใช้ สิทธิ ในการไถ่ถอนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับคืนเงินลงทุนตาม
จานวนที่ทาการไถ่ถอน หรื อหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช้ สทิ ธิในการไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้จ ะยังคงได้ รับผลตอบแทนตามที่กาหนดไว้
ในข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้นี ้เช่นเดิม และจะได้ รับชาระคืนเงินต้ นที่ลงทุนไว้ ในวันครบกาหนดไถ่ถอน หรื อในวันที่บริ ษัท
ฯ ใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ จากกรณีดงั กล่าว โดยเมื่อพิจารณารายได้ จาก
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การขายไฟฟ้ าและไอน ้าของกลุ่มบริ ษัทฯในปี 2556 โรงไฟฟ้ า 7 และ 8 สร้ างรายได้ ให้ กับกลุ่มบริ ษัทฯ ในสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 53.56 ของรายได้ รวมทังหมดจากการขายไฟฟ้
้
า ไอน ้า และน ้า และมีขนาดของสินทรัพย์ถาวรรวม
ประมาณร้ อยละ 57.07 ของสินทรัพย์ถาวรรวมของโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี ในอีก 1-2 ปี ข้ างหน้ า กลุม่
บริ ษัทฯ จะสามารถสร้ างรายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอน ้าจากโรงไฟฟ้ าที่ก่อสร้ างเสร็ จอีก 3 แห่ง ได้ แก่โรงไฟฟ้ าของ
NPP5A โรงไฟฟ้ าของ NPS PP9 และโรงไฟฟ้ า Turbine 9.9MW ของบริ ษัทฯซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 232.90 เม
กะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน ้ารวม 384.00 ตัน/ชม. และคาดว่าจะสามารถสร้ างรายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอน ้า
ให้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ ประมาณ 5,950.00 ล้ านบาท ในปี ที่เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้าได้ โดยคาดว่าโรงไฟฟ้ า Turbine
9.9MW ของบริ ษัทฯจะเริ่ มรับรู้ รายได้ ใน ไตรมาส 2 ปี 2557 โรงไฟฟ้ าของ NPP5A จะเริ่ มรับรู้ รายได้ ในไตรมาส 4 ปี
2557 และโรงไฟฟ้ าของ NPS PP9 จะเริ่ มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 1 ปี 2558
อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ที่บริ ษัทฯ และที่ปรึ กษาทางการเงิ นในการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ ได้ พิจารณาที่จะนา
โรงไฟฟ้ า 2,3,4 และ 11 เข้ าจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ บริ ษัทฯ ไม่ได้ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการขอให้ บริ ษัทฯ ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้
ทังจ
้ านวนหรื อบางส่วนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (Put Option) ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ จากการนาโรงไฟฟ้ าทัง้ 4 แห่งนี ้เข้ ากองทุนรวมฯ
โดยบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การนาโรงไฟฟ้ า 2,3,4 และ 11 เข้ าจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ คาดว่าจะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชาระหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทฯ และไม่สง่ ผลกระทบด้ านลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ ในระยะยาว และ Debt Covenant ของเจ้ าหนี ้อื่น ซึ่งรวมถึง Debt Covenant
ของหุ้นกู้ที่จะครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2557 และปี 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติมอธิบายไว้ ในข้ อ 3.1.11 ข้ างต้ นแล้ ว)
อนึ่ง ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ ว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกตราสารหนี ้และผู้ถือตราสารหนี ้ของหุ้นกู้ของ
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2554 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนได้ ก่อนครบกาหนด และหุ้นกู้ของบริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2555
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 ซึง่ กาหนดเงื่อนไขหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยสรุ ปพอสังเขปไว้ ว่า ในกรณีที่บริ ษัทฯ ใน
ฐานะผู้ออกหุ้น กู้จะขาย จาหน่าย จ่า ย หรื อโอนทรั พย์ สินหรื อสิน ทรั พ ย์ ทงั ้ หมด หรื อบางส่วนที่สาคัญที่ ใช้ ใ นการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้ า 5, 6, 7, 8 และ 11 ด้ วยนัน้ บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับความอนุญาตจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ก่อนการดาเนินการดังกล่าว ดังนัน้ หากเกิดกรณีที่บริ ษัทฯ จะนาโรงไฟฟ้ า 5, 6, 7, 8 และ 11 เข้ า
จัดตังกองทุ
้
นรวมฯ บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิวา่ ด้ วยสิทธิ
และหน้ าที่ของผู้ออกตราสารหนี ้และผู้ถือตราสารหนี ้ของหุ้นกู้ทงสองชุ
ั้
ดข้ างต้ น
3. ความเสี่ยงจากการคานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
ในการดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามข้ อ 8.6 ในข้ อกาหนดสิทธิของหุ้น
กู้นนั ้ กาหนดให้ หนี ้สินในสูตรการคานวณไม่นบั รวมถึง (1) หนี ้ด้ อยสิทธิ และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ เนื่องจาก
เจ้ าหนี ้ด้ อยสิทธิจะมีสทิ ธิเรี ยกร้ องชาระหนี ้หรื อสินทรัพย์อนั ดับหลังจากเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิ์และเจ้ าหนี ้ทัว่ ไปในกรณีทบี่ ริษัท
ฯ ล้ มละลาย หรื อมีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ แต่จะมีอนั ดับสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ โดยจะมีสิทธิ
เป็ นอันดับ สุดท้ าย ซึ่งบริ ษัท ฯ เห็นว่า สิทธิ ไล่เ บีย้ ของหนีด้ ้ อยสิทธิ มีลกั ษณะใกล้ เคีย งกับสิทธิ ข องผู้ถือหุ้นเมื่อเกิ ด
เหตุการณ์ ดงั กล่าว จึงนาหนี ้ด้ อยสิทธิ ทงั ้ 2 รายการดังกล่าวมานับรวมอยู่ในส่วนของทุน (Equity) แทนการนับเป็ น
หนี ้สิน ซึง่ สูตรการคานวณอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ จะแตกต่างจากสูตรการคานวณอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
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ของหุ้นกู้ทวั่ ไปที่หนี ้สินจะใช้ หนี ้สินทังหมดที
้
่มีภาระดอกเบี ้ย (รวมหนี ้ด้ อยสิทธิ) และส่วนของทุนไม่รวมหนี ้ด้ อยสิทธิ ทา
ให้ D/E Ratio ที่คานวณตามสูตรของบริ ษัทฯ น้ อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทวั่ ไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กิจการยัง
ดาเนินธุรกิจได้ ตามปกติ หนี ้ด้ อยสิทธิมีสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้เสมือนเทียบเท่ากับเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิ์และเจ้ าหนี ้ทัว่ ไป
การคานวณ D/E Ratio ตามสูตรของบริ ษัทฯ อาจส่งผลให้ ในอนาคตบริ ษัทฯ สามารถก่อหนี ้ด้ อยสิทธิและ/
หรื อภาระหนี ้สินอื่นได้ เพิ่มขึ ้นไม่จากัดจานวน ซึ่งอาจทาให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี ม้ ากกว่าบริ ษัททัว่ ไปที่
กาหนดสูตร D/E Ratio ตามปกติ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการชาระหนี ้ในอนาคตของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี
แนวโน้ มในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ มีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึ ้น และแม้ ว่าการก่อหนี ้ด้ อยสิทธิของบริ ษัทฯ จะ
สามารถเกิดขึ ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ยังคงมีสทิ ธิเรี ยกร้ องในการชาระหนี ้หรื อสินทรัพย์ในอันดับก่อนหนี ้
ด้ อยสิทธิทงหมด
ั้
โดยปี 2556 บริ ษัทฯ ไม่มีภาระหนี ้ด้ อยสิทธิเกิดขึ ้น โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนที่คานวณตามสูตรใน
ข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ชดุ นี ้เท่ากับ 1.81 เท่า
4. ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสีย่ งที่อาจจะไม่ได้ รับชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดาเนินงานของผู้
ออกหุ้นกู้ไม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย หรื อผู้ออกหุ้นกู้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรื อทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่
เพียงพอต่อการชาระหนี ้ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้ อมูลที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนอาจ
พิจารณาผลการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือของหุ้นกู้ที่จัดทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ าผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่า แสดงว่าความเสีย่ งด้ านเครดิตของหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้น
กู้สงู ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับควรจะสูงด้ วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สงู ของหุ้นกู้ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ผลการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือมิได้ เป็ นเครื่ องยืนยันว่า ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นหุ้นกู้ได้ อย่างแน่นอน
นอกจากนัน้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือยังมิได้ เป็ นการให้ คาแนะนาให้ ซื ้อ ขาย หรื อถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่
อย่างใด ทัง้ นี ้ ผลการจัดอัน ดับความน่าเชื่ อถื ออาจถูกยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควร
ติดตามข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อ ได้ จาก
เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีเ่ กี่ยวข้ อง
หรื อสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
5. ความเสี่ยงด้ านราคา
ราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นหรื อลงขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้ อ หรื ออุปสงค์
ส่วนเกินหรื อส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลประทบในทางลบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณี
ที่มีการซื ้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
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6. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในราคาที่ตนเองต้ องการ เนื่องจากการซื ้อขายเปลีย่ นมือของหุ้นกู้ใน
ตลาดรองอาจมีไม่มากหรื อไม่มีเลย ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นาหุ้นกู้ไปซื ้อขายในตลาดตราสารหนี ้ (BEX) หรื อตลาดรอง
ใดๆ อย่างไรก็ ดี ผู้ถือหุ้นกู้อาจซื ้อขายหุ้ นกู้ได้ ที่ผ้ มู ีใบอนุญาตค้ าตราสารหนี ้ (licensed dealer) ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
ธนาคารพาณิชย์ และบริ ษัทหลักทรัพย์ หากมีผ้ ปู ระสงค์จะซือ้ หุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องการขายหุ้นกู้ของตนผ่านผู้มี
ใบอนุญาตค้ าตราสารหนี ้นันๆ
้
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ผู้ถือหุ้น
ผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
จานวนหุ้น
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
(หุ้น)
1. บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จากัด(1)
503,263,508
2. บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด(2)
338,599,994
3. บริ ษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จากัด(3)
93,540,392
4. อื่น ๆ
26
รวม
935,403,920

อัตราส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
53.8017318
36.1982655
10.0000000
0.0000027
100.00

หมายเหตุ : (1) บริษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัท ไดอะมอนด์ทรานสปอร์ ต โฮลดิ ้ง จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
ซึ่งมีนายโยธิ น ดาเนินชาญวนิชย์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 รวมทัง้ นายโยธิ น ดาเนินชาญว
นิชย์ ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมใน AA ในสัดส่วนรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 63.93 ของทุนที่ออกและชาระแล้ ว จึง
ทาให้ นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ทางอ้ อมผ่านบริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จากัด และ AA เป็ น
สัดส่วนรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 76.94 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วของบริษัทฯ
(2)
AA ได้ เข้ าซื ้อหุ้นจานวน 170,293,323 หุ้น ทังจ
้ านวน คิดเป็ นร้ อยละ 18.21 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วจาก
บริษัท แอ๊ ดวานซ์อะโกร โฮลดิ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555
(3)
บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จากัด ได้ จาหน่ายหุ้นจานวน 93,540,392 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว ให้ กับบริ ษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และต่อมาเมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2556 บริษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้ จาหน่ายหุ้นดังกล่าวทังจ
้ านวนให้ กับบริ ษัท โคเจน
อินเวสเมนท์ จากัด (ซึ่งทังสองบริ
้
ษัทนีเ้ ป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ ที่หมู่เกาะบริ ติชเวอร์ จิน และไม่มีความ
เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริษัทฯ)
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
1. นโยบายของบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
และสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ จะพิจารณา
ถึงผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน แผนการขยายธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต
รวมทัง้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริ ษัทฯ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดการจ่ายปั นผล
ย้ อนหลังมีดงั นี ้
ปี
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

2555

2556

1.34
2.99
2.23

1.56
2.25
1.44

หมำยเหตุ: ไม่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี 2554

ทัง้ นี ้ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 43 เรื่ องการจ่ายเงิ นปั นผล กาหนดว่า "ห้ ามมิให้ แบ่ง เงิ นปั นผลจากเงิ น
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลนันให้
้ แบ่ง
ตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปั น
ผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป"
2. นโยบายของบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100.00 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กาลของบริ ษัทย่อยแต่ละแห่งในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี)
โดยก่อนการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ บริ ษัทย่อยจะพิจารณาถึงผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง
แผนการขยายธุรกิจของบริ ษัทย่อยในอนาคต เงื่อนไขและข้ อกาหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริ ษัทย่อย และปั จจัยอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยโดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ถู ื อหุ้น และการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยแต่ละแห่ง
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
ประธานกรรมการ
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ
3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
กรรมการ
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
กรรมการ
(1)
5. นายลี
เหยา
กรรมการ
(2)
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
กรรมการ
7. นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
หมายเหตุ :

(1)
(2)

นายลี เหยา เข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว เข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2556

กรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ คือ กรรมการบริ ษัทฯ สองในเจ็ ดคนลงลายมือชื่ อร่ วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แต่งตังและถอดถอนพนั
้
กงานของบริ ษัทฯ อานาจเช่นว่านี ้คณะกรรมการจะมอบหมายให้ กรรมการ
คนใดคนหนึง่ หรื อหลายคนของบริ ษัทฯ กระทาการแทนก็ได้
กาหนดจ่ายเงินบาเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลใดที่ทากิจกรรมให้ กบั
บริ ษัทฯ โดยจะเป็ นผู้ทาการประจาหรื อไม่ประจาก็ได้
กาหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
ในการปฏิ บัติง านตามอ านาจหน้ า ที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนใดคนหนึ่ง
หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้
คณะกรรมการมีอานาจเลือกตังกรรมการจ
้
านวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริ หารเพื่อดาเนินกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่าง ซึ่งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ โดยกรรมการบริ หารมีสิทธิ
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการก าหนด แต่ ทั ง้ นี จ้ ะต้ องไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริ หารผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่าง
อื่นตามข้ อบังคับในฐานะกรรมการบริ ษัทฯ
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คณะกรรมการมีอานาจกาหนดชื่อและจานวนกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ พร้ อมกับประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัทฯ ให้ กระทาการแทนบริ ษัทฯ ได้
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริ ษั ทฯ ก าหนดให้ มี การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ อย่างสม่า เสมออย่า งน้ อย 3 เดือนต่อ ครั ง้ ตาม
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ และอาจจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพิ่มเติมขึ ้นตามความจาเป็ น ในการประชุมแต่ละครัง้
จะมี ก ารก าหนดวาระการประชุ ม อย่ า งชัด เจน และส่ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม พร้ อมร ะเบี ย บวาระและเอกสารที่ ใ ช้
ประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการบริ ษัท ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ อาจดาเนินการแจ้ งวันนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันได้
้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรอง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม ทังนี
้ ้ การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุม
คณะกรรมการ บริ ษัทฯ กาหนดการตัดสินชี ้ขาดด้ วยเสียงข้ างมาก ซึ่งกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
และกรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดย่อมไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็น
ด้ วยมีจานวนเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ใน ปี 2555 และปี 2556 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้น 13 ครัง้ และ 10 ครัง้
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด
ปี 2555
ปี 2556
13/13
10/10
12/13
9/10
13/13
10/10
12/13
8/10
7/13
7/10
8/13
8/10
8/13
4/10
1/10
2/10
12/13
10/10

นายสิทธิพร รัตโนภาส
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (1)
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายณรงค์ สีตสุวรรณ (1)
นายสาธิต รังคสิริ (2)
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล (3)
นายณัฐชาติ จารุจินดา (4)
นายลี เหยา(5)
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว(6)
นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์

หมายเหตุ :

(1)

นาย กิ ตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 โดยมีนาย
ณรงค์ สีตสุวรรณ เข้ าดารงตาแหน่งแทนนับตังแต่
้ วนั ดังกล่าว
(2)
นายสาธิต รังคสิริ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 และได้ ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
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(3)

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้ ลาออก
จากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
(4)
นายณัฐชาติ จารุจินดา เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้ ลาออกจาก
การเป็ นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
5)
นายลี เหยา เข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
6)
พลเอก ดร.สุรพัน ธ์ พุ่มแก้ ว เข้ า มาดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษั ทฯ แทนนายสาธิ ต รั งคสิริ เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2556

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 6 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการ
นายสิทธิพร รัตโนภาส
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายณรงค์ สีตสุวรรณ
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

2.

พิจารณากลัน่ กรองในเรื่ องดังต่อไปนี ้ เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
1.1
งบประมาณประจาปี
1.2
งบประมาณการลงทุน ที่มีวงเงินเกินกว่า 500 ล้ านบาทขึ ้นไป
1.3
กิจกรรมการและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื ้อกิจการ ที่มีวงเงินเกินกว่า
500 ล้ านบาทขึ ้นไป
1.4
กาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และโครงสร้ างการบริ หารงานหลักในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
1.5
การออกและเสนอขายหุ้น หรื อโอนขายหุ้นของบริ ษัทย่อยให้ แก่บุคคลอื่น เว้ นแต่ห้ นุ ของ
บริ ษัทย่อย ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 8.
1.6
เข้ าทาสัญญา หรื อข้ อผูกพันใดที่ทาให้ เปลีย่ นแปลงลักษณะประกอบธุรกิจปกติ หรื อธุรกิจ
ใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
1.7
อนุมตั ิการจาหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า กิจการหลักของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ที่ เกินกว่า
ร้ อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
1.8
เข้ าทารายการเกี่ยวโยงระหว่างบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย กับ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายการลงทุนภายใน วงเงินครัง้ ละไม่เกิน 500 ล้ านบาท
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

อนุมตั ิกิจกรรมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวม ซื ้อกิจการ หรื อการขายหุ้นของบริ ษัทย่อย
ที่มีวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 500 ล้ านบาท
อนุมตั ิการเข้ าทาบันทึกข้ อตกลงเพื่อการทาสัญญาร่ วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ใน
โครงการลงทุนต่างๆ และการทาสัญญาร่ วมทุน (Joint Venture Agreement) ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุน
มูลค่าไม่เกิน 500 ล้ านบาท
อนุมตั ิการจาหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า กิจการหลักของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ที่ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50
ของมูลค่าสินทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
อนุมตั ิการจัดตังบริ
้ ษัทย่อย เพื่อใช้ ในการดาเนินโครงการต่างๆ
อนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน ลดทุน ของบริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง การควบรวมกิ จ การ ของบริ ษั ท ย่อ ยเข้ า กับ
บริ ษัทย่อย
การออกและเสนอขายหุ้น หรื อโอนขายหุ้นของบริ ษัทย่อยภายใต้ การปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัท
หรื อไปยังบริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ องกัน ตลอดจนบริ ษัท ย่อยที่ จดทะเบียนตัง้ ขึน้ มาเพื่ อรองรั บโครงการ
โรงไฟฟ้ า IPP Coal โครงการโรงไฟฟ้ า IPP Gas โครงการโรงไฟฟ้ า SPP โครงการโรงไฟฟ้ า 9 และ
โครงการที่อยูใ่ นระหว่างการดาเนินงาน (ถ้ ามี)
อนุมตั ิการเปิ ดหรื อปิ ดบัญชีเงิ นฝากธนาคาร กาหนดชื่อผู้มีอานาจสัง่ จ่ายจากบัญชี เงินฝากของ
บริ ษัท รวมถึงดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุมตั ิรายการที่เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิ น อันเป็ นการประกอบธุรกิจทางการค้ าปกติ
ของบริ ษัท รวมถึ ง การแปลงวงเงิ น สิน เชื่ อ เพื่ อวัต ถุป ระสงค์ ก ารเสริ มสภาพคล่อ งเฉพาะคราว
ตลอดจนการพิจารณาให้ บริ ษัทย่อยสามารถใช้ วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริ ษัท
อนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาสินเชื่อ หรื อสัญญาขอรั บการสนับสนุนทางด้ านการเงินของบริ ษัท หรื อ
บริ ษั ท ย่ อ ย จากธนาคารและสถาบัน การเงิ น ที่ สัด ส่ว นหนี ส้ ิ น ต่ อ ทุน ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ไม่ เ กิ น
2.5 ต่อ 1
อนุมตั ิการเข้ าทาสาสัญญาค ้าประกัน หรื อ สัญญา Sponsor Undertaking ให้ แก่บริ ษัทย่อย
อนุมตั ิการตัง้ การเพิ่ม การลด หรื อการยกเลิกสารองทางบัญชีตา่ งๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญค่า
เผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการพัฒนา
เป็ นต้ น ในวงเงินรวมไม่เกินครัง้ ละ 100 ล้ านบาท
อนุมตั ิขายทรัพย์สนิ (นอกจากสินค้ า) ที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้ านบาท
ต่อครัง้

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร ขึน้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556
โดยบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร อย่างสม่าเสมอในทุกเดือน และอาจจัดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการบริ หารเพิ่มเติมขึ ้นตามความจาเป็ น โดยการประชุมคณะกรรมการบริ หารจะต้ องมีกรรมการบริ หารมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการบริ หารทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในปี 2555 และ ปี 2556 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หาร ทังสิ
้ ้น 0 ครัง้ และ 4 ครัง้ ตามลาดับ
โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ หาร ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด
ปี 2555
ปี 2556
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4

นายสิทธิพร รัตโนภาส
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายณรงค์ สีตสุวรรณ
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์

ผู้บริหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้บริ หารทังหมด
้
8 ท่าน ดังต่อไปนี ้
รายชื่อคณะผู้บริหาร
ตาแหน่ ง
นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
นายอภิชยั ซอปิ ติพร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
นายกาพล ชยะสุนทร
เลขานุการบริ ษัท
นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม สายงานการเงินและการลงทุน
นายสมเกียรติ อร่ามเรื องกุล
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม สายงานโรงไฟฟ้ า 7/8
นายกวิน พันธุ์ศิริ (1)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม สายงานจัดซื ้อและบริ หารเชื ้อเพลิง
นางสมนึก แต้ พานิช
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน (อาวุโส)
นางปรานอม วัฒนพงษ์
ผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญชี

หมายเหตุ :

(1)

นายกวิน พันธุ์ศิริ เข้ ารับตาแหน่งหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม สายงานจัดซื ้อและบริ หารเชื ้อเพลิง เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2556

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. วางโครงสร้ างองค์กร และกาหนดตาแหน่งหน้ าที่ ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ การปรับปรุ งแก้ ไข และ การ
แต่งตังคณะท
้
างานต่างๆ
2. แต่งตังและถอดถอนพนั
้
กงานของบริ ษัทฯ ทุกตาแหน่ง
3. กาหนดเงินเดือน ค่าจ้ าง และเงินบาเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่ทา
กิจกรรมกับบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ทาการประจาหรื อไม่
4. จัดทางบประมาณรายได้ และค่าใช้ จ่ายประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะผู้บริ หาร และ
เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี ก่อนปี งบประมาณ
5. จัดซื ้อ หรื อจัดจ้ าง ภายในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 50 ล้ านบาท
6. ขายทรัพย์สนิ (นอกจากสินค้ า) ที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครัง้ ละ 20.00 ล้ านบาท
7. บริ จาคเงิน หรื อสิ่งของเพื่อสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกีฬา ภายในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน
2.00 ล้ านบาท
8. เรื่ องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
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9.

มอบอานาจและหน้ าที่ช่ว งให้ พนักงานบริ หารระดับสูง และ/หรื อ คณะท างานต่างๆ ของบริ ษัท ฯ
ตามที่เห็นสมควร
โครงสร้ างองค์ กร
คณะกรรมการบริ ษัท
เลขานุการบริษัท
นายกาพล ชยะสุนทร

คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารร่ วม
สายงานจัดซือ้ และบริหารเชือ้ เพลิง
นายกวิน พันธุ์ศริ ิ

ผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ้ เชือ้ เพลิง
นางอุบลวรรณ พ่วงวัฒนวงศ์

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารร่ วม
สายงานโรงไฟฟ้า 7,8
นายสมเกียรติ อร่ ามเรื องกุล
ผู้จัดการฝ่ ายหม้ อไอนา้
นายณัฐวุฒิ เข็มกลัด

ผู้จัดการฝ่ ายกังหันไอนา้
นายวสันต์ สกุล ชัยเจริ ญ
ผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ้
นางสาวอรวรรณ แท่นวัฒนากุล
นางสาวชัญญา เทศวานิช
นางสาวศรั ณยา คงโคตร
ผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
นางสาวศิริวรรณ เรื อนเรื อง
หมายเหตุ:

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารร่ วม
สายงานการเงินและการลงทุน
นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นางสาวฐานิส รา สถาวรวิศษิ ฎ์

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
นางสมนึก แต้ พานิช
(อาวุโส)

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
นางปรานอม วัฒนพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายอภิชัย ซอปิ ติพร

ผู้อานวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศักดิ์

ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมาย
นายประกาศิต อิฐรั ตน์

ผู้จัดการฝ่ ายกฎหมาย
นายสิงห์ เนียมมุณี
ผู้จัดการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
นางภัทรา ปรุ งธัญญพฤกษ์

คือ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ณ 31 ธันวาคม 2556

เลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีเลขานุการบริ ษัท คือ นายกาพล ชยะสุนทร
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. รับผิดชอบการดาเนินการงานจัดเก็บเอกสาร เก็บรักษารายการมีสว่ นได้ เสีย และเรื่ องอื่นๆ
2. รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การด าเนิ น การ และติ ด ต่ อ ประสานงานกับ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รับผิดชอบเพื่อดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 31 สิงหาคม 2551
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ค่ าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการจะได้ รับ
ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนและค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
4. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
5. นายณรงค์ สีตสุวรรณ(1)
6. นายสาธิต รังคสิริ(2)
7. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล(3)
8. นายณัฐชาติ จารุจินดา(4)
9. นายลี เหยา(5)
10. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว(6)
11. นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์
รวม
หมายเหตุ :

ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือนและค่าเบี ้ยประชุม

(1)

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ปี 2555
ปี 2556
2.60
2.00
2.40
1.95
2.60
2.00
2.40
1.90
1.40
1.55
1.60
1.60
1.60
0.95
0.05
0.25
3.00
2.50
17.60
14.70

นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 โดยมี นายณรงค์
สีตสุวรรณ เข้ าดารงตาแหน่งแทนนับตังแต่
้ วนั ดังกล่าว
(2)
นายสาธิต รังคสิริ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 และได้ ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
(3)
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวัน ที่ 30 เมษายน 2555 และได้ ลาออกจาก
การเป็ นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
(4)
นายณัฐชาติ จารุจินดา เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้ ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
5)
นายลี เหยา เข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
6)
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว เข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2556
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รายงานประจาปี 2556
บริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

2) ค่ าตอบแทนกรรมการบริหาร
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร โดยกรรมการบริ หารจะได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสิทธิพร รัตโนภาส
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายณรงค์ สีตสุวรรณ
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์
รวม

ประเภทค่ าตอบแทน
ค่าเบี ้ยประชุม

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ปี 2555
ปี 2556
2.00
2.00
2.00
1.50
2.00
2.00
0
11.50

3) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริ หารทัง้ หมด 6 ท่าน ในรู ปแบบของเงิ นเดือน โบนัส เงิ น
สมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่น เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 15,516,208.69 ล้ านบาท
2. ค่ าตอบแทนอื่น
– ไม่มี –
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รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
ประธำนกรรมกำร

อายุ
(ปี )
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2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมกำร

56







ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
(การจัดการ) สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ า
กาลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 11)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
University of Pennsylvania,
U.S.A.
นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิตไทย (ทนายความจาก
ประเทศไทยคนแรกที่สอบได้ เป็ น

สัดส่ วน ความสัมพัน
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร
– ไม่มี – ไม่มี –
–

– ไม่มี
–
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– ไม่มี –

ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2551 –
ปั จจุบนั
2547 –
ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

2551 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและ บริ ษัท เอส แอนด์ เค เอ็กซ์ อินเตอร์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เนชัน่ แนล จากัด
ประธานที่ปรึกษา
บริ ษัท สยามกัลฟ์ ปิ โตรเคมีคลั จากัด
2548 – 2550 ประธานกรรมการและ บริ ษัท เคแมกซ์ คอนซัลแทนส์ จากัด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
ประธานบริ ษัท 2
บริ ษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และ
5
เพียงพนอ จากัด
กรรมการและกรรมการ
4
บริ ษั ท เ บอ ร์ ลี่ ยุ ค เ ก อ ร์ จ า กั ด
ตรวจสอบ
5
(มหาชน)
กรรมการและกรรมการ บริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จ ากั ด

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วน ความสัมพัน
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร

เนติบณ
ั ฑิต มลรัฐนิวยอร์ ค ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา)

ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง
ตรวจสอบ
–
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
2
กรรมการ
5
กรรมการและกรรมการ
4
ตรวจสอบ
7
กรรมการ
–
–
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
วิทยากรประจา
ที่ปรึกษา
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บริษัท/หน่ วยงาน
(มหาชน)
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด
บริ ษั ท ไทยพาณิ ช ย์ ป ระกั น ชี วิ ต
จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท แผ่ นดิ นทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดี
เวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
(สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
กรรมกำร

อายุ
(ปี )
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สัดส่ วน ความสัมพัน
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร
ปริ ญญาโท สาขาการบริ หาร
– ไม่มี – ไม่มี – 2555-ปั จจุบนั
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
–
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555-ปั จจุบนั
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีชนสู
ั้ ง
California College of Commerce,
2555-ปั จจุบนั
U.S.A.
ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง สถาบัน
2554-ปั จจุบนั
พระปกเกล้ า หลักสูตรการเมืองการ
2554-ปั จจุบนั
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 6
2554
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 63/2007
2554
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
2553-ปั จจุบนั
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบัน
2553-ปั จจุบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 9 )
หลักสูตร Financial Institutions
2553-2555
-100-

ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จากัด
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ระยอง โอเลฟิ นส์ จากัด

บริ ษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี่ยล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการ บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการ
บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จากัด
(มหาชน)
ที่ปรึกษา
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
กรรมการ/รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วน ความสัมพัน
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

Governance Program รุ่น 3/2011
(IOD)
2552-2553
2551-2553

4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
กรรมกำร
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Master of Engineering
(Mechanical and Aerospace
Engineering), Illinois Institute of
Technology, U.S.A.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล)
(เกียรตินิยมอันดับที่ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

– ไม่มี
–

Certificate, Electralis 2001
Program, Belgium
-101-

– ไม่มี –

2554 –
ปั จจุบนั
2549-2551

ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ห ารสถาบัน
สิง่ แวดล้ อมอุตสาหกรรม
ประ ธ านก ลุ่ ม โรง ก ลั่ น
น ้ามัน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผู้ จั ด การ
ใหญ่
กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ ้ง
ผู้จดั การใหญ่
จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา





5. นายลี เหยา (Li Yao)
กรรมกำร

45







สัดส่ วน ความสัมพัน
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร

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.
Doctorate Degree in Economics – ไม่มี
and International Finance,
–
Renmin University of China
Master Degree in Economics and
International Finance, Nankai
University of China
Bachelor Degree in Economics
and International Finance,
Nanjing University of China
-102-

– ไม่มี –

ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

2554ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

CEO

2542-2554 Principal Investment
Officer, East Asia &
Pacific Department

บริษัท/หน่ วยงาน

China-ASEAN Capital Advisory
Company Limited (Advisor to the
China-ASEAN Investment
Cooperation Fund)
International Finance Corporation
(World Bank Group)

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

6. พลเอกสุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
กรรมกำร

อายุ
(ปี )
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7. นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่

53





สัดส่ วน ความสัมพัน
ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท/หน่ วยงาน
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร
– ไม่มี – ไม่มี – 2555-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
–
ตรวจสอบ
จากัด (มหาชน)
2554-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
จากัด (มหาชน)
2552-2555 กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
2550-2551
2548-2550 จเรทหารทัว่ ไป
ผู้บญ
ั ชาการหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษ
กองทัพบก

Ph.D รัฐประศาสนศาสตร์ ดษุ ฎี
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต
(เกียรตินิยมดีมาก) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
วทบ. (ทบ.) โรงเรี ยนนายร้ อยพระ
จุลจอมเกล้ า
ผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 9
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 84/2010
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
- ไม่มี - – ไม่มี –
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รุ่นที่ 1
-103-

24 ปี

กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง

บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด
(มหาชน)
กรรมการสมาคมไทย-ลาว เพื่อ
มิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา











สัดส่ วน ความสัมพัน
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ น
ที่ 50
หลักสูตร Advance Senior
Executive Program สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9

ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ
ภายใน
ที่ปรึกษา
กรรมาธิการ
การพลังงาน
รองประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการ
บริ หารงานพัฒนาเมืองสถาบัน
พัฒนาเมืองกรุงเทพฯ รุ่นที1่
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน สถาบัน
-104-

บริษัท/หน่ วยงาน

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดล้ อมไทย สถาบัน
สิ่งแวดล้ อมไทย (สสท)
คณะกรรมการบริ หาร ราชยานยนต์
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (รยสท.)
คณะอนุกรรมาธิการ คณะ
อนุกรรมาธิการการกีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศ วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภา
ผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
ภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555-2574 ;
โดยคณะกรรมการพัฒนา

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วน ความสัมพัน
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1

8. นายกาพล ชยะสุนทร
เลขำนุกำรบริ ษัท
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Advanced Management
Program (APM 162), Harvard
Business School, U.S.A.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Directors Accreditation

บริษัท/หน่ วยงาน
อุตสาหกรรมแห่งชาติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สายงานอุตสาหกรรม
คณะทางานส่งเสริ มและพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
คณะทางานส่งเสริ มและพัฒนา
พลังงานและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– ไม่มี
–

-105-

– ไม่มี –

2551 –
ปั จจุบนั
2547 –
ปั จจุบนั

เลขานุการบริ ษัท

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด
ปฏิบตั ิการ และเลขานุการ (มหาชน)
บริ ษัท

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา



9. นายอภิชยั ซอปิ ติพร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
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10. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีบ่ ริ หำรร่ วม
สำยงำนกำรเงิ นและกำรลงทุน
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Program สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD 14)
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SEP 15)
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
MBA in Finance & International
Business, University of
St.Thomas, U.S.A.
ปริ ญ ญาตรี สาขาการเงิ น และการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่ วน ความสัมพัน
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร

– ไม่มี
–

– ไม่มี –

– ไม่มี
–

– ไม่มี –

-106-

ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

2552 –
รองกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
ปั จจุบนั
ใหญ่
จากัด (มหาชน)
2549 – 2552 หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์
จากัด
2553 –
ปั จจุบนั

หัว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ร่ วม สายงานการเงินและ
การลงทุน
2551 – 2553 ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
2547 – 2551 ผู้ช่ ว ยผู้อ านวยการ ฝ่ าย
ปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไฟฟ้ าชีวมวล จากัด
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จากัด

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

11. นายสมเกียรติ อร่ามเรื องกุล
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีบ่ ริ หำรร่ วม
สำยงำนโรงไฟฟ้ ำ 7/8

48

คุณวุฒกิ ารศึกษา







12. นายกวิน พันธุ์ศิริ
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีบ่ ริ หำรร่ วม
สำยงำนจัดซื ้อและบริ หำร
เชื ้อเพลิ ง

43

13. นางสมนึก แต้ พานิช
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิ น

58









สัดส่ วน ความสัมพัน
ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท/หน่ วยงาน
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
-ไม่มี-ไม่มี2555-ปั จจุบนั หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วม สายงานโรงไฟฟ้ า 7/8 จากัด (มหาชน)
Master of Industrial Engineering
2551-2554 ผู้จดั การฝ่ ายซ่อมบารุง
บริ ษัท เฮชเอ็มซี โพลีเมอร์ จากัด
and Management, Asian
2545-2551 ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม
บริ ษัท มอลลิเก้ เฮลแคร์ จากัด
Institute of Technology
การผลิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเงิน มหาบัณฑิต (MIF)
-ไม่มี-ไม่มี2556-ปั จจุบนั หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วม สายงานจัดซื ้อและ
จากัด (มหาชน)
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
บริ หารเชื ้อเพลิง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
2551-2555 หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ไบโอแมส ซัพพลาย จากัด
2550-2551 หัว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษัท ไชโย เอเอ จากัด
ร่วม
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์

– ไม่มี
–

-107-

– ไม่มี –

2552 –
ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2556
่
บริ ษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
และตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา



14. นางปรานอม วัฒนพงษ์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
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สัดส่ วน ความสัมพัน
การถือ
ธ์ ทาง
หุ้นใน ครอบครัว
บริษัท ฯ ระหว่ าง
(ร้ อยละ) ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทางานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2549 – 2552 ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

-ไม่มี-

-108-

-ไม่มี-

2552 –
ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2556
บริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

บุคลากร
1. จานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีจานวนพนักงานประจารวมทังสิ
้ ้น 2,491 คน ประกอบด้ วยผู้บริ หาร
54 คน และพนักงาน 2,437 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดงั นี ้

สายงาน

จานวนพนักงาน (คน)
บริษัท
บริษัทร่ วม
ย่ อย
35
11

บริษัทฯ

1. สายงานสานักบริ หาร

8

รวม
54

2. สายงานการผลิต

257

833

584

1,674

3. สายงานสนับสนุนการผลิต สานักงาน

101

398

60

559

4. สานักงานบัญชี การเงิน การตรวจสอบ

35

83

86

204

401

1,349

741

2,491

รวม

โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานทังหมดรวมผู
้
้ บริ หารในรู ปแบบของเงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่น เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 356.97 ล้ านบาท และ
บริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 562.34 ล้ านบาท
2. การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ จานวน
พนักงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี ้
ข้ อมูล ณ วันที่

จานวนพนักงาน (คน)
บริษัทฯ

บริษัทย่ อย

บริษัทร่ วม

รวม

31 ธันวาคม 2554

334

1,048

1,011

2,393

31 ธันวาคม 2555

383

1,206

1,042

2,631

31 ธันวาคม 2556

401

1,349

741

2,491

3. ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ตามข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่มีนยั สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ เชื่ อว่าพนักงานของบริ ษัทฯ ทุกคนเป็ นส่วนสาคัญในการเจริ ญเติบโตและความสาเร็ จของธุรกิ จ
บริ ษัทฯ จึงมุ่งมัน่ ในการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับพนักงานมาโดยตลอด และมุ่งเน้ นที่จะพัฒนาให้ พนักงานมี
ความรู้ สึก ที่ ดี กับ บริ ษั ท ฯ และสนับ สนุน ให้ พ นัก งานสามารถแสดงความคิ ด เห็ น และท างานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ม ได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการพัฒนาพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยได้ จัดให้ มีการ
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ฝึ กอบรมแก่พนักงานโดยทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ ได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และเติบโตไปพร้ อมกับความสาเร็ จขององค์กร
ด้ วย รวมทังเพื
้ ่อให้ การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ การดาเนินธุรกิจบรรลุได้ ตาม
วัตถุประสงค์ และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ กาหนดค่าตอบแทนในการ
ทางานและผลประโยชน์ ให้ กับพนักงานในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ สามารถสรรหาและรั กษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้ ป ฏิ บัติ ง านร่ ว มกับ องค์ ก รได้ เ ป็ นระยะเวลานาน และสามารถแข่ ง ขัน กับ บริ ษั ท อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันได้ เป็ นอย่างดี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงโครงสร้ างองค์กร ตาแหน่งงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังให้ มีความเหมาะสม
กับ กระบวนการผลิต โดยศึกษาเที ยบเคีย งกับ โครงสร้ างองค์ ก รระดับ สากลอื่ นซึ่ง ปั จ จุบัน บริ ษัท ฯ ได้ ด าเนิ นการ
ดังต่อไปนี ้
1) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทังใน
้
ด้ านความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (Functional Competency)
และความสามารถในเชิงบริ หารและการเป็ นผู้นา (Managerial / Leadership Competency) โดยได้ ดาเนินโครงการ
และหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในหลากหลายรู ปแบบ จากการศึกษาเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง การเข้ ารับการฝึ กอบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งปั นและร่ วมเรี ยนรู้ ในกลุม่ พนักงานด้ วยกันเอง เพื่อให้ พนักงานทุกคนได้ มี
พัฒนาการในทุกมิติ
2) การปรับปรุ งโครงสร้ างองค์ กรและกรอบอัตรากาลัง
บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างองค์ ก รและกรอบอัต ราก าลัง เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบรั บ ต่ อ
สภาพแวดล้ อมการแข่งขันที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนื่องได้ อย่างเหมาะสม โดยมีระบบการทางานขององค์กรที่ชดั เจน
และมีขนาดของหน่วยงานที่สอดคล้ องกับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย ซึง่ จะทาให้ การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของบริ ษัทฯ เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานด้ วย
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนดไว้ โดยจะครอบคลุมเรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มี
ส่วนได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการปฏิบัติตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย
สิ่งแวดล้ อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจไฟฟ้ า เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ จึงยังไม่ได้ นาแนวทางทุกประการในแต่ละหมวดดังกล่าว
มาปฏิ บัติ ใช้ ครบทุกประการ แต่ทัง้ นี ้ ปั จจุบัน บริ ษั ทฯ ได้ จัด ตัง้ คณะกรรมการบริ ห ารขึน้ เพื่อ ทาหน้ าที่ พิจ ารณา
กลั่น กรอง ให้ ข้ อเสนอแนะ ควบคุ ม ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบในกิ จ การต่ า งๆ ตามขอบเขตที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และในอนาคตบริ ษัทฯ มีแผนที่จะกาหนดนโยบายกากับกิจดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้ มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยการจัดตังคณะกรรมการวางแผนพั
้
ฒนาธุรกิจ (Business Development Planning Committee)
ทาหน้ าที่ในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ หรื อการขยายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย เพื่อให้ การ
วางแผนพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หาร ครัง้ ที่ 2/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 แล้ ว) และดาเนินการจัดตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบ เพื่ อ ก ากับ ดูแ ลกิ จ การและให้ เ กิ ด แนวปฏิ บัติ ที่ สอดคล้ อ งกับหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวไว้ ในข้ างต้ น
คณะกรรมการชุดย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการจัดการประกอบด้ วยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ ปิ ดเผยในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
ดังนัน้ การแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ
จะได้ รับการคัดเลือกและแต่งตังโดยมติ
้
ที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณากลัน่ กรองผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยจะคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การทางานเป็ นองค์ ประกอบสาคัญ
จากนันจึ
้ งจะนารายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการออกเสียง โดยสรุปดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 1. เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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3.

บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่
ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการจานวนหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการที่จะพึงมีออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ซึ่งถือเป็ นการออกตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้ นออกจากตาแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ า
รับตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท คราวถั ด ไป เว้ นแต่ ว าระของกรรมการจะเหลื อ น้ อยกว่ าสองเดื อ น บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติ
ของคณะกรรมการบริ ษัทในกรณีนี ้ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
2. การสรรหาผู้บริหาร
ในการสรรหาผู้บริ หาร บริ ษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถ
ในการบริ หารงานในสายที่เกี่ยวข้ อง
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1. กลไกในการกากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษั ทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการก ากับดูแ ลกิ จการที่ดีสาหรั บบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2549ตามหลักการที่ตลาด
หลัก ทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทยก าหนดไว้ ทัง้ นี ้ เนื่ องจากในปั จจุบัน บริ ษั ทฯ ยัง ไม่ ได้ เ ป็ นบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่ได้ นาหลักการดังกล่าวมาปฏิบตั ิใช้ ครบทุกประการ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริ ษัท
ฯ มี แ ผนที่ จ ะก าหนดนโยบายก ากับ กิ จ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามชัด เจนมากยิ่ ง ขึน้ และมี แ นวปฏิ บัติ ที่
สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวไว้ ในข้ างต้ นให้ ครบทุก
หลักการ ซึ่งในปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ นาหลักการในการกากับดูแลกิจการที่ดี มาปฏิบตั ิใช้ ภายในองค์กร
โดยครอบคลุมหลักการสาคัญต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเคร่ งครัด อาทิ
เช่ น ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ .ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายสิ่งแวดล้ อม และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจไฟฟ้ า เป็ นต้ น
2. บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ สิท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น โดยบริ ษั ท ฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบความคื บ หน้ า
ในการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ และบริ ษัทฯ ถือปฏิบตั ิในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูล
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3.

4.

5.

6.
7.

ประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วัน ก่อน
การประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่า 3 วันด้ วย ซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ตามปกติบริ ษัทฯ จะมีการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้น เป็ นการประชุมสามัญปี ละครัง้ ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยหากมี
วาระที่สาคัญที่จะต้ องให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริ ษัทฯ ก็จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นตรวจสอบและแสดงความเห็นเกี่ ยวกับการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และจัดให้ มีข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมถึงความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่ องต่างๆ แล้ วแต่กรณี โดยจัดเตรี ยมสถานที่ในการประชุมที่เดินทางสะดวก และวัน
เวลาในการประชุมที่เหมาะสม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะสนับ สนุ น ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ในการสร้ างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ได้ แก่ พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า
คูแ่ ข่งขันทางการค้ า สังคม และชุมชนโดยรวม ได้ รับการคุ้มครองและปฏิบตั ิด้วยดี
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ รายงานข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปต่อผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ หน่วยงานกากับ
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอตามความจาเป็ น ซึง่ มีการกาหนดวาระการประชุมล่วงหน้ า และ
มีวาระติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจหน้ าที่ดาเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร
ที่เป็ นธรรมและเหมาะสมต่อ หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ และผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้ ร ะบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนทังระบบอยู
้
่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อ
เป็ นแรงจูงใจให้ มีการพัฒนาการทางานให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น

2. ข้ อตกลงระหว่ างบริษัทกับผู้ถอื หุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (Shareholders’
Agreement)
-ไม่มีการดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้ ข้อมูลภายในตามข้ อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานและบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผย หรื อใช้ ประโยชน์จาก
ข่าวสารใดๆ ที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ รวมไปถึงสารสนเทศที่สาคัญภายในบริ ษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ในบริ ษัทฯ หรื อข้ อมูล ที่ได้ รับระหว่างการปฏิบตั ิงานในบริ ษัทฯ ไป
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แสวงหาผลประโยชน์ ใ นทางมิ ชอบ หรื อน าสารสนเทศที่สาคัญของบริ ษั ทฯ ไปใช้ เ พื่อ ประโยชน์ ส่ว นตน หรื อเพื่ อ
ประโยชน์ของบุคคลที่ได้ รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับสารสนเทศนัน้ ซึง่ จะทาให้ การใช้ สารสนเทศดังกล่าวขัดต่อประโยชน์
หรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับด้ วยว่า หากกรรมการมีสว่ นได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
สัญญาใดที่บริ ษัทฯ ทาขึ ้น หรื อในกรณีที่จานวนหุ้นหรื อหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในเครื อที่กรรมการถืออยู่มีจานวน
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง กรรมการท่านนันจะต้
้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีกลุม่ บริ ษัทฯ ประจาปี 2556 มูลค่ารวม 7,800,000 บาท
2. ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
-ไม่มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการ และเข้ าใจบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ที่มีตอ่ บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย ถึงแม้ วา่ บริ ษัทฯ จึงยังไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริ ษัทฯ ได้ นาหลักการในการกากับดูแลกิจการที่ดีบางประการมาปฏิบตั ิใช้ ภายใน
องค์กร โดยครอบคลุมหลักการสาคัญ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
รายได้ รับสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ซึง่ ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและ
หนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียง
ตามจานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงหนึง่ เสียง และไม่มีห้ นุ ใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ตามข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ ดาเนินการในเรื่ องอื่นๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและ
อานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ มีการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมนันในหนั
้
งสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้ องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
2. บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ โดยจัดเตรี ยมสถานที่ในการประชุมที่เดินทางสะดวกและวันเวลาในการประชุม
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ที่เหมาะสม นอกจากนี ้ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษซึ่งเป็ นเรื่ องที่
กระทบหรื อเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อเกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้
บังคับที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป โดยในปี
2556 บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในวันที่ 30 เมษายน 2556
3. ในการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อซักถามในวาระต่างๆ
อย่ า งอิ ส ระก่ อ นการลงมติ ใ นวาระใดๆ ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล
รายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ ในวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัย ข้ อซักถามก็ได้ จัดเตรี ยม
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ให้ คาตอบภายใต้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุม่ ไม่ว่าจะ
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถึงแม้ วา่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจานวนที่ไม่เท่ากัน
มีสทิ ธิออกเสียงไม่เท่ากันซึง่ เป็ นไปตามจานวนหุ้นที่ถือ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่า
เทียมกันอย่างแท้ จริ ง โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการดาเนินการ ดังนี ้
1. กาหนดให้ มีมาตรการดูแลข้ อมูลภายในเพื่อป้องกันการนาไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนในทางมิชอบ ซึ่ง
ได้ มีการชี ้แจงไว้ ในหัวข้ อ 9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะพิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลาดับตามที่ได้ กาหนดไว้ ในหนังสือ
นัดประชุมที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าโดยไม่มีการเปลีย่ นแปลงลาดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ ที่
ประชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ที่ น อกเหนื อ ไปจากที่ ก าหนดไว้ ใ นหนัง สื อ นัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น แต่อ ย่า งใด
เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องได้ รับข้ อมูลในการตัดสินใจในการพิจารณาวาระต่างๆ เท่าเทียมกัน
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่
ได้ จัด ส่ง ไปพร้ อมกับ หนังสือนัดประชุม โดยบริ ษั ทได้ จัดท าหนัง สือ มอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ูถือ หุ้น
สามารถกาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด และบริ ษัทฯ ยัง
ได้ จดั ให้ มีอากรแสตมป์ไว้ บริ การผู้ถือหุ้นสาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะ
4. กาหนดให้ มีวาระแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคนและกาหนดให้ มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริ หารเพื่อชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบจานวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริ หาร
ได้ รับ ซึง่ ได้ มีการชี ้แจงไว้ ในหัวข้ อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริ หาร และผู้บริ หาร โดยบริ ษัทฯ
มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารที่เป็ นธรรม
และเหมาะสมต่อหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงาน โดยกาหนดให้ ระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนทังระบบอยู
้
ใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้
มีการพัฒนาการทางานให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการสร้ างสรรค์
ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ดังนี ้
ผู้มีส่วนได้ เสีย
นักลงทุน

เป้าหมาย
ผู้ถอื หุ้น:
- สร้ างมูลค่าสูงสุดให้ กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึง
การเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ อย่ า งยั่ง ยื น และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่า
เทียมกันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- มีช่องทางให้ ติดต่อสือ่ สารกับทางบริ ษัทฯ
- มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ องครบถ้ วน
โปร่ ง ใส และทันท่วงที เพื่ อให้ รั บ ทราบข้ อ มูล
อย่างรวดเร็ ว เท่าเทียมกัน

วิธีการดาเนินงาน
- จัดประชุมประจาปี ตามที่กฎหมายกาหนด
- จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ
- จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น โครงการ
“เอ็นพีเอสเปิ ดบ้ าน” เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ าและการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ
- เผยแพร่ ผลการด าเนิน งานผ่า นทางรายงาน
ประจาปี
- เผยแพร่ขา่ วสารผ่านเว็บไซต์บริ ษัทฯ
www.DoubleApower.com
- จัดให้ มีสายด่วนนักลงทุน 1759 กด 9

ผู้ถอื หุ้นกู้:
- ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ
- มีช่องทางให้ ติดต่อสือ่ สารกับทางบริ ษัทฯ
- มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ องครบถ้ วน
โปร่ ง ใส และทันท่วงที เพื่ อให้ รั บ ทราบข้ อ มูล
อย่างรวดเร็ ว เท่าเทียมกัน
เจ้ าหนี ้

พนักงาน

- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน
- อานวยความสะดวกด้ านข้ อมูล ข่าวสาร เพื่อ
สร้ างความเข้ าใจเกี่ ย วกับสถานะทางการเงิ น
ของบริ ษัทฯ
- พนักงานได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และ
เหมาะสม
- พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
- รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
- องค์กรมีบรรยากาศการทางานที่ดี เพื่อสร้ าง
ขวัญ ก าลัง ใจและส่ง เสริ ม การท างานเป็ นที ม
ให้ กบั พนักงาน
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- กาหนดนโยบายทางการเงินที่เคร่งครัด
- เข้ าพบ/ประชุมเพื่อชีแ้ จงทาความเข้ าใจการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ
- จ่ า ยค่า ตอบแทนและสวัสดิ ก ารที่ เ หมาะสม
ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
- จัด ให้ มี ก ารอบรมประจ าเดื อ น และทดสอบ
ความสามารถของพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้ เกิด
การเรี ยนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมภายใน เพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศที่
ดีในการทางาน และส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
- ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรผ่านทางช่องทางต่างๆ
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ผู้มีส่วนได้ เสีย

เป้าหมาย

ชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า

- ป้องกันหรื อลดผลกระทบที่อาจจะเกิด โดยการ
ใช้ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม
- มีการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและรับฟั งความคิดเห็น
ในเรื่ องที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชน เพื่ อ
ด าเนิ น การตรวจสอบปรั บ ปรุ งแก้ ไขการ
ด าเนิ น งาน และให้ ค วามช่ ว ยเหลือ เยี ย วยาผู้
ได้ รับผลกระทบตามความเหมาะสม ทันท่วงที
- ชุมชนสามารถนางบประมาณจากกองทุน
พัฒ นาไฟฟ้ าไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า นต่า งๆ ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของชุมชน
โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทังกิ
้ จกรรมที่
บริ ษัทฯ จัดขึ ้น และกิจกรรมที่เข้ าร่ วมกับชุมชน
เช่น ด้ านอาชีพ การศึกษา สุขภาพ วัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน

ลูกค้ า
- การไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.)
- บริ ษัทฯ ในเครื อ
ดับ๊ เบิ๊ล เอ
- ลูกค้ า
อุตสาหกรรมใน
เครื อสวน
อุตสาหกรรม 304

- สร้ างความพึง พอใจแก่ ลูก ค้ า โดยมุ่ง เน้ น
บริ หารจั ด การอย่ า งรอบคอบ การพั ฒ นา
คุณภาพและการให้ บริ หาร
- ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ
ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างโปร่งใส
- รักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า เพื่อให้ เกิดความ
ไว้ วางใจและเป็ นที่ยอมรับ
- เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันต่อเหตุการณ์และไม่
บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
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วิธีการดาเนินงาน
อย่างทัว่ ถึง เช่น วารสารภายใน บอร์ ด และ Email ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
- ใช้ เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟ้ า มีระบบ
ดัก จั บ ฝุ่ น อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
รวมทังมาตรการทั
้
งก่
้ อนผลิต ระหว่างผลิต และ
หลังผลิตที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม เพื่อป้องกัน
หรื อลดผลกระทบต่อชุมชนอาจได้ รับผลกระทบ
- สือ่ สารกับกลุม่ ผู้นาชุมชนและชาวบ้ าน เพื่อให้
ข้ อ มูล ข่ า วสารและสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมทัง้ รั บ
ฟั งความคิดเห็น และรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากชุมชน
มาปรับปรุงแก้ ไขการดาเนินงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานส่วนท้ องถิ่ น เพื่ อ
ส่ง เสริ ม การพัฒ นาชุ ม ชน พร้ อมสื่ อ สารและ
ผลัก ดันให้ มี ก ารน ากองทุน พัฒนาไฟฟ้ าไปใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่ วมงานสังคมพื ้นฐานและกิจกรรมของชุมชน
เพื่ อ สนับ สนุน และสร้ างสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ชุ ม ชน
- จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
แนวคิด “สร้ างอาชีพ ให้ การศึกษา ดูแลสุขภาพ
เพื่อชีวิตที่ดีขึ ้น”
- กาหนดนโยบายการดาเนินงานด้ า นต่างๆ
ได้ แก่ การรักษาเสถียรภาพในการผลิตและการ
จัด ส่ง กระแสไฟฟ้ า การปรั บ ปรุ ง พัฒ นาระบบ
สายส่ ง การบริ ห ารด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต การ
จั ด หาเชื อ้ เพลิ ง ในการผลิ ต และการพัฒ นา
เทคโนโลยี ก ารผลิต เพื่ อ ให้ สามารถจ าหน่า ย
กระแสไฟฟ้ าเป็ นไปตามสัญญาซื ้อขาย
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้ าอย่างเคร่งครัด และให้ ความร่วมมือใน
การแก้ ไขปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ น้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
ไว้ วางใจและเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ า
- เข้ าพบ/ประชุมเพื่อชีแ้ จงทาความเข้ าใจการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ

รายงานประจาปี 2556
บริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ เสีย

เป้าหมาย

ภาครัฐ และ
หน่ วยงาน
ราชการ
ส านั ก งาน
คณะกรรมการ
ก า กั บ กิ จ ก า ร
พลังงาน (สกพ.)
ส านั ก งาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
สื่อมวลชน
- สือ่ ส่วนกลาง
- สือ่ ท้ องถิ่น

- ดาเนิ นธุ รกิ จอย่า งเคร่ ง ครั ดตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังในด้
้ าน
สิ่ ง แวดล้ อม คุ ณ ภาพชี วิ ต ความปลอดภั ย
แรงงาน การจัดการด้ านภาษี อากรและบัญชี
- มุ่งมั่น สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี โดยให้ ความ
ร่ วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
ในการให้ ข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์สว่ นรวมของ
ประเทศ
- ปลูกฝั งจิ ตสานึกความรั บผิดชอบต่อสังคม
จากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ให้ เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนทั่วไป

- มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั สือ่ มวลชน
- สื่อมวลชนได้ รั บข้ อมูลและมีค วามรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
- มีการนาเสนอข้ อมูลข่าวสารที่ดีของบริ ษัทฯ
อย่างเป็ นกลางและถูกต้ องตามข้ อเท็จจริ ง

วิธีการดาเนินงาน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้ าและจุดเสี่ยงในพืน้ ที่
โรงงานและให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์
- สารวจความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อระบบ
ไฟฟ้ าประจาปี
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ
และรายงานผลการปฏิบตั ิต่อหน่วยงานที่กากับ
ดูแลในเรื่ องนันๆ
้ อย่างเคร่งครัด
- สื่อสารข้ อมูลด้ านกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
พนักงานและผู้ปฏิบตั ิงานได้ ศกึ ษาหรื อใช้ อ้างอิง
เพื่ อ ให้ ไม่ ด าเนิ น การใดๆ อัน เป็ นการขัด ต่ อ
กฎหมายนันๆ
้
- เข้ าพบภาครัฐในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อสร้ าง
ความมั่น ใจว่า บริ ษั ทฯ มี การดาเนิ นงาน และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายทุกประการ

- ดาเนินการด้ านสื่อมวลสัมพันธ์ โดยพบปะ
สือ่ มวลชนตามวาระโอกาสต่างๆ เพื่อทาความรู้
จักและสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั สือ่ มวลชน
- เผยแพร่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางธุรกิ จ
และกิจกรรมเพื่อสังคมต่อสือ่ มวลชน เพื่อให้ เกิด
การเสนอข่าวสารไปยังสาธารณะ
- ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนต่อสื่อมวลชน เพื่อ
สร้ างความเข้ าใจและผลักดันให้ เกิดการนาเสนอ
ข่าวสารส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัทฯ
- สร้ างสมดุลข่าว ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตหรื อ
ข่า วด้ า นลบต่ อ องค์ ก ร โดยการให้ ข้ อ มูล การ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่มี ความน่าเชื่ อถื อ มี
เหตุผล และหลักฐานรองรับเพียงพอ เพื่อให้ เกิด
การนาเสนอข่าวอย่างเป็ นกลางและถูกต้ อง
- มุ่งผลิตไฟฟ้ าให้ เพียงพอเพื่อตอบสนองความ - พัฒ นาเสถี ย รภาพในการผลิ ต การจัด ส่ง
ต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของประชาชน
กระแสไฟฟ้ า และการบริ ห ารงาน เพื่อ รองรั บ
- เปิ ดเผยข้ อมู ล การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และสร้ าง ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของประชาชนให้ เพียงพอ
ภาพลักษณ์ ที่ดีต่อประชาชนผ่านช่องทางการ โดยผ่านการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้ กบั กฟผ.
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เป้าหมาย
วิธีการดาเนินงาน
สือ่ สารต่างๆ ที่ทวั่ ถึง
- เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนผู้สนใจ
- ส่งเสริ มกิ จกรรมที่ สร้ างการมี ส่วนร่ วมของ การด าเนิน งานของบริ ษั ท ฯ ผ่า นช่ องทางการ
ประชาชน และการรับรู้ข้อมูลโครงการที่ถกู ต้ อง สื่ อ สารต่ า งๆ ได้ แก่ เว็ บ ไซต์ หนั ง สื อ พิ ม พ์
รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ เป็ นต้ น
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้ างการรับรู้ และการมีส่วน
ร่ ว มกั บ ประชาชนทั่ ว ไป เช่ น การประกวด
ภาพถ่าย เป็ นต้ น

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และ
โปร่งใส โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทังรายงานข้
้
อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินสอดคล้ องตามตามข้ อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น งบการเงิน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังฝ่้ ายนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) เพื่อทาหน้ าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ นกั ลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้สนใจสามารถ
ติดต่อขอข้ อมูลต่างๆ จากฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ ได้ ที่โทรศัพท์หมายเลข 1759 กด 9 หรื อทางอีเมล์ที่
ir@npp.co.th หรื อค้ นหาข้ อมูลบริ ษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.doubleapower.com และเว็บไซต์ของ
ก.ล.ต.ที่ www.sec.or.th
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ดีขึ ้น ตลอดจนสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับนักลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอสเปิ ดบ้ าน” เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้เข้ าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทฯ รับทราบ
ข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจที่ให้ ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อมและชุมชน การใช้ เทคโนโลยีสะอาดแบบ CFB การ
ส่งเสริ มการปลูกต้ นพลังงาน ตลอดจนพบปะพูดคุยกับผู้บริ หาร
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิ จการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ทัง้ นี ้ รายละเอียด
โครงสร้ างคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และ
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามที่เปิ ดเผยในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าและพลังงาน โดยมุ่งให้ ความสาคัญกับการพัฒนาพลังงานให้ มั่นคงยัง่ ยืน
ควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม และการดูแลคุณภาพชีวิตของในชุมชนไปพร้ อมๆ กัน ความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการ จึงอยู่บนพื ้นฐานที่ ครอบคลุมทังมิ
้ ติของความมัน่ คงทางพลังงาน สิ่งแวดล้ อม และชุมชน ทัง้
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
ความรับผิดชอบต่ อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in process)
เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการผลิตไฟฟ้ าและพลังงาน บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงสังคม
และสิง่ แวดล้ อมในทุกกระบวนการ นับตังแต่
้ ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต
ก่ อนกำรผลิ ต ได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้ างแหล่งพลังงานที่ปลูกได้ มาเป็ นเชื อ้ เพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า เพื่อทดแทนการพึง่ พาน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งเป็ นเชื ้อเพลิงฟอสซิลที่กาลังจะหมดไปในอนาคต ตาม
แนวคิด “ปลูกพลังงาน เพื่อความยัง่ ยืนแห่งอนาคต” โดยคิดค้ น “ต้ นพลังงาน” พันธุ์ไม้ ที่ผ่านการวิจยั และพัฒนาสาย
พันธุ์ให้ เหมาะกับการนามาเป็ นเชือ้ เพลิ งผลิตไฟฟ้ า และริ เริ่ มปลูก “หญ้ าเนเปี ยร์ ” พืชพลังงานทางเลือกใหม่ เพื่อ
สามารถนามาใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าได้ ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางพลังงานให้ กบั ประเทศ และสร้ างรายได้ เสริ ม
ให้ กับเกษตรกรที่ ป ลูก พื ชพลัง งานอีก ด้ วย นอกจากนี ย้ ัง รวมไปถึง การจัด การ การขนส่งจัด เก็ บ เ ชื อ้ เพลิง อย่า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเรื่ องฝุ่ นละอองและมลพิษที่อาจเกิดขึ ้น
ระหว่ำงกำรผลิ ต ได้ เลือกใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” มาผลิตกระแสไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่ได้ รับการยอมรับ
จากทัว่ โลก สามารถใช้ เชื ้อเพลิงได้ หลากหลายประเภท ทังถ่
้ านหินคุณภาพดีอย่างบิทมู ินสั และเชื ้อเพลิงชีวมวล และ
ช่วยป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าได้ นอกจากนี ้ยังมีระบบดักจับฝุ่ นแบบไฟฟ้ าสถิตย์ และ
อุปกรณ์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปากปล่องแบบต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ กระบวนการผลิตส่งผล
กระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้ อม
หลังกำรผลิ ต มีแนวคิด “ทาของเสีย ไม่ให้ เสียของ” โดยการนาของเหลือที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและไม่รบกวนสิง่ แวดล้ อม เช่น การบาบัดน ้าที่ผ่านการใช้ แล้ ว เพื่อนาไปใช้ รดน ้าต้ นไม้ ในพื ้นที่สี
เขียวของโรงงาน การนาเถ้ าลอยมาใช้ เป็ นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์และเป็ นส่วนผสมคอนกรี ต เป็ นต้ น
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after process)
ในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ า บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม ภายใต้ แนวคิด “สร้ างอาชีพ ให้ การศึกษา ดูแลสุขภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ ้น” เพื่อพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื ้นที่รอบ
โรงไฟฟ้ าให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น ทังในด้
้ านอาชีพ การศึกษา สุขภาพ ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม
ในชุมชน รวมทังให้
้ ความช่วยเหลือชุมชนในยามเดือดร้ อนเป็ นต้ น โดยในปี 2556 ที่ผา่ นมาได้ ดาเนินกิจกรรม CSR after
process ครอบคลุมในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้

-120-

รายงานประจาปี 2556
บริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ด้ านอาชีพ
- กิ จ กรรมชุม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพีย ง สนับ สนุน เก้ า อี แ้ ก่ศูน ย์ เ รี ย นรู้ หมู่บ้ า นต้ นแบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง หมู่ 14 ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สาหรับนาไปใช้ ประโยชน์ในกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ด้านอาชีพของศูนย์ฯ
- ส่งเสริ มกิจกรรมด้ านการเกษตร มอบเก้ าอี ้ให้ แก่ศนู ย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจา
ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สาหรับนาไปใช้ ในการดาเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริ มการเกษตรของชุมชนให้ มีศกั ยภาพมากยิ่งขึ ้น
ด้ านการศึกษา
- กิจกรรม “พี่สอนน้ องอนุรักษ์ พลังงานสะอาด ปี 3” ให้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า ปลูกฝั ง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ พลังงาน และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ คณ
ุ ค่าให้ กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยน
พื ้นที่รอบโรงไฟฟ้ า ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านท่าตูม โรงเรี ยนบ้ านหลังถ ้าวิทยาคาร และโรงเรี ยนวัดบุยายใบ ต.
ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- โครงการ “โรงไฟฟ้าสัญจร ชวนน้ องรู้รักษ์ พลังงาน” ให้ ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ าและโรงไฟฟ้ าชีว
มวล รวมทังประโยชน์
้
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ าแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้ าชีวมวล อ.พนม
สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จานวนกว่า 10 โรงเรี ยน
- กิจกรรม "พาน้ องท่ องโลกพลังงานแห่ งความสุข " พานักเรี ยนในพื ้นที่ ต.เขาหินซ้ อน,ต.เกาะขนุน อ.
พนมสารคาม และต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เข้ าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ าเอ็นพีเอส จ.ปราจีนบุรี
เพื่อให้ เยาวชนมีความรู้ทางด้ านพลังงานและปลูกฝั งการใช้ ไฟฟ้ าอย่างรู้คณ
ุ ค่า
- กิจกรรม “วัยใสใส่ ใจรั กษ์ ส่ ิงแวดล้ อม” เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน โดยให้ ความรู้ และปลูก
จิตสานึกในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมให้ แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนวัดแหลมเขาจันทร์ และโรงเรี ยนวัดชาขวาง ต.
เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
- โครงการ “ผักสวนครั ว รั ว้ กินได้ ” ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวประเภทต่างๆ แก่นกั เรี ยน
โรงเรี ยนบ้ านปราสาท ต.หาดนางแก้ ว อ.กบินทร์ บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยการลงมือเพาะปลูกจริ งภายใน
โรงเรี ยน เพื่อนามาประกอบอาหารกลางวันและส่งเสริ มองค์ความรู้ทางการเกษตรให้ กบั เยาวชน
- จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชดุ “ไฟฟ้าพลังงานแห่ งความสุข” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้ อน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ าและปลูกฝั งค่านิยมใน
การใช้ พลังงานอย่างรู้คณ
ุ ค่าให้ กบั เยาวชน
- โครงการ “ไฟฟ้าสัญจร” ให้ ความรู้ ด้านพลังงานและปลูกฝั งการใช้ ไฟฟ้ าอย่างถูกวิธี ให้ กบั นักเรี ยนใน
โรงเรี ยนบ้ านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- โครงการ “ห้ องสมุดเพื่อน้ อง” ปรับปรุงห้ องสมุดและสนับสนุนหนังสือให้ กบั โรงเรี ยนวัดแหลมเขาจันทร์
ต.เขาหินซ้ อ น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิ ง เทรา พร้ อมส่งเสริ มความรู้ เรื่ องการแยกประเภทหมวดหมู่
หนังสือ เพื่อปลูกฝั งให้ เยาวชนมีนิสยั รักการอ่าน
- โครงการ "สอนภาษาอังกฤษโดยครู ต่างชาติ" มอบทุนสนับสนุนโครงการฯ แก่โรงเรี ยนวัดแหลมเขา
จันทร์ ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนให้ เยาวชนได้ เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษจาก
เจ้ าของภาษาโดยตรง
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-

กิ จ กรรมประกวดวาดภาพระบายสี แ ละเขี ย นเรี ย งความ ในหัว ข้ อ “กิ น อยู่ ร้ ู คิ ด เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อม” ณ โรงเรี ยนบ้ านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี เพื่อปลูกฝั งค่านิยมที่
ดีในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมให้ กบั เยาวชน

ด้ านสุขภาพ
- กิจกรรม “หน่ วยแพทย์ สัญจร ครัง้ ที่ 40” จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประชาชนใน ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ
จ.ปราจี นบุรี โดยแพทย์ จากโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อส่งเสริ มสุขภาพคนในชุมชนให้
แข็งแรง
- กิ จ กรรม “งานมหกรรมส่ งเสริ ม สุ ข ภาพการออกก าลั ง กายด้ วยจั ก รยานเพื่ อคนไทยไร้
พุง” สนับสนุนอาหารและน ้าดื่มสาหรับจัดกิจกรรมให้ กบั โรงเรี ยนวัดลามหาชัย (รัฐอนุสรณ์ ) และชุมชน
บ้ านลามหาชัย ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
- สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ได้ แก่ “ฟุตบอลป่ าอีแทนคัพ ครัง้ ที่ 14” ต.คู้ยายหมี อ.สนาม
ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, “เขาหินซ้ อนโอเพ่ นคัพ 2” ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ
“ศิษย์ เก่ าวังขอนคัพ” ครัง้ ที่ 18 โรงเรี ยนวังขอน ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ด้ านศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการครอบครัวคุณธรรมนาสังคมไทยเข้ มแข็ง “พาลูกจูงหลานเข้ าวัด” ร่ วมกับสานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จ.ปราจีนบุรี และองค์การบริ หารส่วนตาบลลาดตะเคียน จัดโครงการฯ
ขึน้ ณ วัด คลองร่ ว มพัฒ นา ต.ลาดตะเคี ย น อ.กบิ น ทร์ บุรี จ.ปราจี น บุรี เพื่ อ ปลูก ฝั ง จริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมไทยให้ กบั เยาวชน
- โครงการ “ร่ วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจาปี 2556” ในพื ้นที่ อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัย
เขต จ.ฉะเชิงเทรา
- สนับสนุนงบประมาณสร้ างศาลาธรรมสังเวช วัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- สนับสนุนงบประมาณสร้ างซุ้มประตูพระอุโบสถวัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- กิจกรรม "ชาวโรงไฟฟ้าอิ่มใจร่ วมทาบุญ" โดยการเลี ้ยงภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ
สงฆ์ ณ วัดดอนท่านา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- ทาบุญทอดผ้ าป่ าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั บางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- สนับสนุนพันธุ์ก้ งุ โครงการ “ปล่ อยพันธุ์สัตว์ นา้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวฯ” เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าคืนสูแ่ ม่น ้าปราจีนบุรี ภายหลังจากประสบปั ญหาอุทกภัยใน
พื ้นที่
- โครงการ “ปลูกป่ าเชิงนิ เวศน์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ โดยพาเยาวชนในพื ้นที่รอบ
โรงไฟฟ้ าเข้ าร่ วมกิจกรรมปลูกป่ ากับชุมชน เพื่อส่งเสริ มให้ เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงความสาคัญ
ของป่ าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ
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-

-

โครงการ “ปลูกต้ นไม้ รอบบ้ าน” เนื่องในวันสิง่ แวดล้ อมโลก ได้ คดั เลือกพันธุ์ไม้ และส่งเสริ มให้ เกษตรกร
ในพื ้นที่ ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นาไปปลูกเพื่อช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรดินและน ้าใน
ชุมชน
กิจกรรม “เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2556” ร่ วมกับชุมชนปรับภูมิทศั น์และ
ปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ หมู่ 7 บ้ านปราสาท ต.หาดนางแก้ ว อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ ชุมชนมีความ
สะอาดและน่าอยู่

ด้ านจิตอาสาและช่ วยเหลือชุมชน
- มอบถุงยังชีพและเครื่ องอุปโภคบริ โภคแก่ผ้ ปู ระสบอุทกภัยในพื ้นที่ จ.ปราจีนบุรี ได้ แก่ ต.ท่าตูม อ.ศรี
มหาโพธิ, ต.ลาดตะเคียน และ ต.หาดนางแก้ ว อ.กบินทร์ บรุ ี และพื ้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ แก่ ต.คู้ยายหมี
อ.สนามชัยเขต เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้ อนของชุมชนที่ประสบอุทกภัย
- จัดหานา้ สะอาดบริ การให้ กับชุม ชนในพืน้ ที่ บ้านแหลมเขาจันทร์ ต.เขาหิน ซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา โดยได้ ติดตังถั
้ งน ้าขนาด 5,000 ลิตร จานวน 3 ถังและบริ การขนส่งน ้าประปา เพื่อช่วย
แก้ ปัญหาภาวะการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้ าแล้ งให้ กบั ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้ า
ด้ านการมีส่วนร่ วมกับชุมชน
- การบรรยายพิเศษ ในหัวข้ อ "การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในภาวะไฟฟ้ าขาดแคลน รับรู้ และร่ วมกอบกู้
ไฟฟ้ าไทยให้ มนั่ คง" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้ อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต.เขาหินซ้ อน อ.
พนมสารคาม จ.ฉะเชิ งเทรา เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แก่เ ครื อข่ายภาคประชาชนด้ านการมีส่วนร่ ว มโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อน 600 เมกะวัตต์ ฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในปั จจุบนั พร้ อม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และร่วมหาทางออกในการสร้ างความมัน่ คงทางพลังงานให้ กบั ประเทศ
- บรรยายพิเศษในหัวข้ อ “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่ างยั่งยืน ” ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้ อนอัน เนื่อ งมาจากพระราชด าริ โดยมี วิทยากรจากฝ่ ายบริ หารกองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
สานักงานคณะกรรมการกากับกิ จการพลังงาน มาให้ ความรู้ แก่เครื อข่ายภาคประชาชนฯ เพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับดาเนินงานของกองทุนฯ และเป็ นแนวทางในการนาประโยชน์จากกองทุนฯ
มาพัฒนาท้ องถิ่นให้ มีประสิทธิภาพ
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
ปั จจุบันแม้ บริ ษัทฯ จะยังไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย แต่บริ ษัทฯ ได้
ส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิ จการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ซึ่งในด้ าน
การป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ มี แนวทางเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้ อที่ 9บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยนและมีกระบวนการตอบสนอง
ที่รวดเร็ วเป็ นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่ วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จ ด้ วยการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรื อข้ องใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรื อ
ร้ องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรื อสอบถามข้ อข้ องใจ ได้ ที่ สานักเลขานุการ
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บริ ษัท ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล หรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง ทังนี
้ ้จะรับฟั งทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่าง
เสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย มีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่ได้
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อทาการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ ตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการควบคุมภายในมาโดยตลอด จึงได้ มีการพัฒนาปรับปรุ งประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกที่สาคัญที่ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้ อนให้ เห็นถึง การกากับดูแลที่ดีเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ าย
อย่างเป็ นธรรม ตลอดจนมีการติดตามควบคุมการดาเนินงานว่าสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยจาก
การที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิส ระ และรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่บริ ษัทฯได้ กาหนดไว้
อย่างสม่าเสมอและให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ในปั จจุบนั อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ มีการปรั บปรุ งและพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าบริ ษัทฯ และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ ายได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ การสนับสนุน เพื่อให้ ทุกหน่วยงานภายใน
องค์กรสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้ นให้ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ สอดคล้ องตาม
หลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่เหมาะสมภายใต้ กรอบโครงสร้ างการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) 5 ประการ ดังต่อไปนี ้
1) การจัดองค์ กรและสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรอย่างเหมาะสม โดยมีการกาหนดอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ตามลักษณะงานไว้ อ ย่า งเป็ นระบบและมี ความชัด เจน เพื่อ สนับสนุน ให้ ฝ่ายบริ ห ารสามารถดาเนิ นงานได้ อย่า ง
เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บริ ษัทฯ จึงได้ มีการกาหนดเป้าหมายและนาดัชนีชี ้วัดผลการดาเนินงานมาใช้
เพื่ อ วัด ผลการปฏิ บัติ ง านขององค์ ก ร ทัง้ ระดับ หน่ว ยงานและระดับ บุค คล เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ การสร้ างสภาพแวดล้ อมขององค์กรให้ สง่ เสริ มและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อความสาเร็ จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
2) การประเมินความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีการประเมินความเสีย่ งต่างๆ ทังจากปั
้
จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากการเกิด
อุบตั ิเหตุภายในโรงงาน เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถเตรี ยมการป้องกัน รองรับ หรื อแก้ ไข ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
จากการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยดังกล่าวได้ อย่างทันท่วงที บริ ษัทฯ จึงได้ มีการกาหนดนโยบายในการบริ หารความเสีย่ ง
ให้ เป็ นไปตามลั ก ษณะของความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภทอย่ า งเหมาะสม รวมทั ง้ มี ม าตรการในการติ ด ตาม
ผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ อย่างสม่าเสมอ
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3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษัทฯ กาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และระดับการอนุมตั ิของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน รวมทัง้
ได้ กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร และหน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละหน่วยงานไว้
อย่างเหมาะสม โดยทางบริ ษัทฯ ได้ สอื่ สารให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ รับทราบและเข้ าใจถึงนโยบายและแนวทางดังกล่าว
เพื่อให้ พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการทบทวนถึงความเหมาะสม
เพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และระดับการอนุมตั ิที่ทางบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ยงั คงสามารถควบคุมและกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ทาให้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่า ง
โปร่งใส และไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น พร้ อมทังได้
้ จดั ทาคู่มือขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานของทุกฝ่ าย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ อ้างอิงในการดูแล ควบคุม และติดต่อประสานงานระหว่างกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคง
ดาเนินการรักษามาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งมุ่งเน้ นในเรื่ องของการบริ หารจัดการและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงบริ ษัทฯ ได้ นาระบบ ISO 14001 มาใช้ ในการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม เพื่อรักษาประโยชน์ให้ กบั สังคมและชุมชน
บริ เวณโดยรอบ และระบบ OHSAS 18001 และ TIS 18001 ในการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ กบั
พนักงานและโรงงาน อีกทังบริ
้ ษัทฯยังได้ กาหนดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับแผนกบัญชีและ
การเงิ น เพื่อให้ สามารถรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบที่ชัดเจน ทันเวลา และเพียงพอต่อฝ่ ายบริ หารที่
เกี่ยวข้ อง
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทฯ วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการติดต่อสื่อสารกันภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ เพื่อทาให้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ
เป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ ว และสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจได้ อย่างทันท่วงที
รวมทัง้ เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี ้ บริ ษัทฯมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
และการกาหนดแผนสารองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สาหรับป้องกันในเรื่ องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มี
อุบตั ิภยั ร้ ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ สาหรับในส่วนของข้ อมูลทางด้ านบัญชีนนั ้ บริ ษัทฯ มีการบันทึกบัญชี
อย่างสม่าเสมอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และมีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นระบบ ซึง่ ทาให้
บริ ษัทฯ สามารถนาเสนอเอกสารให้ แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ภายในเวลาอันเหมาะสม เพื่อให้ ทุก
ฝ่ ายมีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจดาเนินการใดๆ
5) ระบบการติดตามผลและรายงาน
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในดาเนินการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ แก่กรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ฝ่ ายบริ หารเป็ นประจาทุกเดือนให้ ทราบถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีปฏิบตั ิ งาน ผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบ รวมทัง้ ประเด็น ความเสี่ยงที่ มีนัยสาคัญและการควบคุม ตลอดจนให้
ข้ อเสนอแนะและแนวทางการแก้ ไขที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ที่ผ้ บู ริ หารควรทราบ เพื่อช่วยให้ องค์กรสามารถพัฒนา
กระบวนการบริ หารความเสีย่ ง การควบคุม และการกากับดูแล ให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยิ่งขึ ้น
ทัง้ นี ้ จากการประเมิน ระบบการควบคุม ภายในที่ กล่าวมาในข้ า งต้ น ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ
มีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถบริ หารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับ
ที่จดั การได้ และยอมรับได้ สามารถกากับดูแลและติดตามการบริ หารงานได้ อย่างต่อเนื่อง มีความโปร่ งใส เพื่อปกป้อง
ทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
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รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกัน
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี ก ารท ารายการระหว่ า งกั น กับ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ที่มีนยั สาคัญที่เกิดขึ ้นในปี 2555 และปี 2556 ที่ผา่ นมา โดยได้ แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือ
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ทังนี
้ ้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนัน้ ได้ แก่ บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัทฯ โดยการเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน มีกรรมการร่ วมกัน มี ผ้ บู ริ หารร่ วมกัน หรื อมีผ้ ู
มีอานาจควบคุมร่วมกัน
ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายในการเข้ าทารายการระหว่างกันที่เป็ นการดาเนินการตามธุรกิ จปกติและมี
เงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป โดยใช้ ราคาที่สามารถอ้ างอิงได้ กบั ราคายุติธรรมหรื อราคาตลาด เสมือนการเข้ าทารายการกับ
บุคคลภายนอก และในกรณีที่รายการระหว่างกันเกี่ยวข้ องกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับอื่นใด กลุม่ บริ ษัทฯ
จะดาเนินการตามขันตอนต่
้
างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ การเข้ าทารายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ อง เช่น การจัดให้ มีความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจาก
ภายนอก การขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทารายการดังกล่าว แล้ วแต่
กรณี เป็ นต้ น โดยบุคคลที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงอนุมตั ิเพื่อเข้ าทารายการดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี ้กลุม่ บริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดเผยรายการระหว่างกันโดยครบถ้ วนตามสาระสาคัญตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน กลต. แล้ ว
มาตรการในการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
รายการะหว่างกันที่เกิดขึ ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นรายการที่จาเป็ นและเกิดประโยชน์แก่กลุม่ บริ ษัทฯ โดยกลุม่
บริ ษัทฯ มีขนตอนการอนุ
ั้
มตั ิการทารายการระหว่างกันให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับของกลุม่ บริ ษัทฯ และเงื่อนไข
การค้ าทัว่ ไป ทังนี
้ ้ ก่อนที่จะทารายการ คณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและเหมาะสม ในการเข้ าทา
รายการ รวมถึงความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ โดยให้ มีเงื่อนไขเป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ปกติ โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย (ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะไม่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
อนุมตั ิการเข้ าทารายการ ในกรณีที่คณะกรรมบริ ษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในรายการระหว่างกันนันๆ
้ กลุม่ บริ ษัทฯ จะจัด
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก อาทิเช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน เป็ น
ต้ น ให้ เข้ ามาเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ ้น พร้ อมจัดทารายงาน เพื่อนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป
นโยบายการกาหนดราคาระหว่ างกันและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
กลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างกันให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจ มีความโปร่ งใส
ซึ่งการคิดอัตราผลตอบแทนรายการระหว่างกันจะเป็ นไปตามราคาตลาด ราคาประเมิน หรื อราคาที่ตกลงกันตาม
สัญญาระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ในกรณีไม่มีราคาตลาดรองรับ ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มใน
การทารายการระหว่างกันในอนาคตตามความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลสาหรับการดาเนินธุรกิจปกติ โดยการ
ดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปตามเงื่อนไขอันเป็ นปกติธุรกิจ โดยจะถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาหรับงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับงวด
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดั ทา
และนาเสนองบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึง่ สามารถสรุปความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ดังนี ้
งบการเงิน
ชื่อผู้สอบบัญชี
ง บต รว จ สอ บ คุณ สุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ส า ห รั บ ง ว ด เลขทะเบียน 4498
บัญชีปี 2554

ง บต รว จ สอ บ คุณ สุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ส า ห รั บ ง ว ด เลขทะเบียน 4498
บัญชีปี 2555

ง บต รว จ สอ บ คุณ สุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ส า ห รั บ ง ว ด เลขทะเบียน 4498
บัญชีปี 2556

บริษัท
สรุ ปความเห็นของผู้สอบบัญชี
บริ ษั ท ส านั ก งาน เอิ น ส์ ท ผู้สอบบัญชี เ ห็น ว่างบการเงิ น แสดง
แอนด์ ยัง จากัด
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษัทฯ โดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระส าคั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่
รับรองทัว่ ไป
บริ ษั ท ส านั ก งาน เอิ น ส์ ท ผู้สอบบัญชี เ ห็น ว่างบการเงิ น แสดง
แอนด์ ยัง จากัด
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษัทฯ โดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระส าคั ญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
บริ ษั ท ส า นั ก ง า น อี ว า ย ผู้สอบบัญชี เ ห็น ว่างบการเงิ น แสดง
จ า กั ด ( เ ดิ ม ชื่ อ บ ริ ษั ท ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 2556 ผลการดาเนินงานและกระแส
จากัด)
เงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษัทฯ โดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระส าคั ญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมได้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556
เนื่องจากได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในการ
จัดทาและนาเสนองบการเงิน ซึง่ สรุปสาระสาคัญการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีได้ ดงั นี ้
ปี 2554
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่ 19 เรื ่อง ผลประโยชน์พนักงำน: บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี ดังกล่า วในปี 2554 และรั บรู้ หนีส้ ินในช่ วงที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้ วิธีปรั บย้ อ นหลังเสมือ นว่าได้ บันทึกค่าใช้ จ่า ย
ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้มาโดยตลอด ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีนี ้แสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2555
มำตรฐำนกำรบัญชี ระหว่ำงประเทศ ฉบับที ่ 41 เรื ่อง เกษตรกรรม: บริ ษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจส่งเสริ มการปลูกต้ น
กระดาษแก่เกษตรกรได้ นามาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้ในประเด็นเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้ นกระดาษมาถือปฏิบตั ิก่อนมี
ผลบังคับใช้ ในประเทศไทย บริ ษัทร่ วมได้ ปรับย้ อนหลังงบการเงินเปรี ยบเทียบเสมือนหนึ่งว่าได้ รับรู้ มลู ค่าของต้ นกระดาษ
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้ จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว มาโดยตลอด ดังนันเพื
้ ่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ
บริ ษัทฯ จึงได้ ปรับย้ อนหลังงบการเงินรวมเพื่อรั บรู้ ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วมหลังการปรับปรุ งรายการ
ดังกล่าว โดยผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2556
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่ 12 เรื ่อง ภำษี เงิ นได้: กาหนดวิธีการบัญชีสาหรับผลแตกต่างระหว่างมูลค่าบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี ้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี ้สินนัน้ โดยผลต่างชัว่ คราวอาจ
จัดเป็ นประเภท หนีส้ ิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี หมายถึง จานวนภาษี เงินได้ ที่กิจการต้ องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ต้องเสียภาษี หรื อ สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี หมายถึง จานวนภาษี เงินได้ ที่กิจการสามารถขอ
คืนได้ ในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี หรื อขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ยกไป หรื อเครดิตภาษี ที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ ยกไป โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ ภาษี เงินได้ ที่แสดงในงบการเงินสอดคล้ องกับอัตราภาษี เงินได้ ตามจริ ง และเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล ดังนัน้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจึงได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในปี 2556 และปรับย้ อนหลังงบ
การเงินในปี 2555 แสดงเปรี ยบเทียบไว้ โดยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี แสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ

หน่ วย

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ม.ค. - ธ.ค.
2556

2555

2554*

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.29
0.18
0.33
7.47
48.17
10.28
35.03
8.93
40.31
42.89

0.81
0.57
0.66
7.84
45.93
10.24
35.17
8.31
43.30
37.80

0.78
0.48
0.25
10.74
33.52
8.58
41.94
10.70
33.66
41.81

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

26.04
20.05
11.77
12.21

23.26
18.80
10.86
12.62

18.77
14.27
7.34
7.79

ร้ อยละ
ร้ อยละ
เท่า

5.64
14.39
0.48

5.18
13.66
0.48

3.53
10.78
0.48

เท่า
เท่า
เท่า
ร้ อยละ

2.01
4.20
0.13
142.35

1.72
4.50
0.167
218.11

1.19
3.25
0.09
29.82

หมายเหตุ: * อัตราส่วนทางการเงินข้ างต้ นมีการอ้ างอิงกับตัวเลขในงบการเงินปี 2553 ที่ยงั ไม่ได้ ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เรื่องผลประโยชน์พนักงาน
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
บริ ษัทฯ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม (Cogeneration)
แบบกังหันไอนา้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัทฯ”) ได้ ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้ า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯมีโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่ วมที่ดาเนินการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าแล้ ว จานวน
รวมทังสิ
้ ้น 8 โรง โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 493.15 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่ดาเนินการผลิตไอน ้า มี
จานวนรวมทังสิ
้ ้น 9 โรง มีกาลังผลิตไอน ้ารวม 1,180.00 ตันต่อชัว่ โมง ได้ แก่ โรงไฟฟ้ า PP7 และ PP8 ซึ่งอยู่ภายใต้ การ
บริ หารจัดการของบริ ษัทฯ โรงไฟฟ้ า PP2 ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP2 โรงไฟฟ้ า PP3 และ PP4 ซึ่งอยู่ภายใต้
การบริ หารจัดการของ NPP3 โรงไฟฟ้ า PP5 และ PP6 ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5 และโรงไฟฟ้ า PP11 ซึ่ง
อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP11 และสาหรับโรงไฟฟ้ า PP5A ที่ดาเนินการโดย NPP5A ขณะนี ้ดาเนินการผลิตใน
ส่วนของไอน ้าเท่านัน้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 บริ ษัทฯ จะเริ่ มผลิตกระแสไฟฟ้ าของโครงการโรงไฟฟ้ ากังหันลม กาลัง
การผลิตขนาด 9.90 เมกะวัตต์ และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 PP 5A จะเริ่ มผลิตกระแสไฟฟ้ า กาลังการผลิตขนาด
98.00 เมกะวัตต์ และคาดว่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 NPS PP 9 จะสามารถดาเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า PP9 กาลัง
การผลิตขนาด 125.00 เมกะวัตต์ได้ แล้ วเสร็ จ
ในปี 2556 ที่ผา่ นมา กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 12,921.56 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ซึง่ มีจานวน 11,999.94
ล้ านบาท ในอัตราร้ อยละ 7.68 และมีกาไรสุทธิจานวน 1,521.45 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นจานวน 215.54 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.51 จากปี 2555 ในภาพรวมกลุม่ บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มการเติบโตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสาคัญมาจาก
การปรับเพิ่มขึ ้นของอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ (Ft) ทังนี
้ ้ อัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ (Ft) จะปรับขึ ้นหรื อลดลง ทุก ๆ 4
เดือน ซึง่ ในเดือนมิถนุ ายน 2555 มีการปรับเพิ่มจาก 0 สตางค์ต่อหน่วยเป็ น 30 สตางค์ต่อหน่วย ในเดือนกันยายน 2555
ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 48 สตางค์ตอ่ หน่วย ในเดือนมกราคม ปี 2556 ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 52 สตางค์ตอ่ หน่วย ในเดือนพฤษภาคม ปี
2556 ปรับลดลงเป็ น 47 สตางค์ตอ่ หน่วย และในเดือนกันยายน 2556 ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 54 สตางค์ต่อหน่วย จึงทาให้ ราคา
ขายไฟฟ้ าในกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของราคาก๊ าซธรรมชาติซงึ่ เป็ นตัวแปรในสูตรการ
คานวณอัตราค่าไฟฟ้ าที่ได้ รับจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทังความต้
้
องการใช้ ไฟฟ้ าของภาครัฐ
และเอกชนที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีการขยายการลงทุนที่สนับสนุนการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ทังจากธุ
้
รกิจผลิตและจาหน่า ย
ไอน ้า ธุรกิจจาหน่ายน ้าดิบและน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจให้ บริ การขนส่งทางทะเล ธุรกิจด้ านวิจยั
และพัฒนา และธุรกิจส่งเสริ มการปลูกต้ นพลังงาน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ สามารถวิเคราะห์ตาม
รายละเอียดได้ ดังต่อไปนี ้

-131-

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

รายได้
รายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้า เป็ นหลัก นอกจากนันมี
้ รายได้
จากการขายน ้ามันราข้ าว รายได้ จากการขายเอทานอล และรายได้ ค่าบริ การ ได้ แก่ รายได้ จากการทาวิจัยและพัฒนา
รายได้ จากการให้ บริ การทุ่นขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล และรายได้ จากการให้ เช่าเรื อขนสินค้ า ซึ่งเป็ นธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่อง
ภายในกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริ การในช่วงระหว่างปี 2554 - 2556
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
แหล่ งที่มาของรายได้

รายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้า
รายได้ จากการขายน ้ามันราข้ าว
รายได้ คา่ บริ การ(1)
รายได้ จากการขายเอทานอล
รายได้ อื่น(2)
รายได้ รวม
หมายเหตุ:

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
ร้ อย
ร้ อย
ร้ อย
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ละ
ละ
ละ
10,022.26 89.32 11,022.18 91.85 11,649.83 90.16
718.64
6.4
473.04
3.94
386.36
2.99
391.22
3.49
365.22
3.04
462.02
3.58
321.64
2.49
88.68
0.79
139.5
1.16
101.71
0.69
11,220.80 100.00 11,999.94 100.00 12,921.56 100.00

(1)

รายได้ ค่าบริ การ คือ รายได้ จากการทาวิจยั และพัฒนา รายได้ จากการให้ บริ การทุ่นขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล และรายได้ จาก
การให้ เช่าเรือขนส่งสินค้ า
(2)
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินปั นผลรับ ดอกเบี ้ยรับ โอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่าของที่ดิน และอื่นๆ

โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งตามลูกค้ าในช่วงระหว่างปี 2554 – 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
รายชื่อลูกค้ า
ปี 2554 (ปรับปรุ งใหม่ )
ปี 2555 (ปรับปรุ งใหม่ )
ปี 2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
กฟผ.
4,049.90
36.09
3,612.71
30.11
5,078.99
39.31
AA
3,040.87
27.10
2,683.08
22.36
2,307.32
17.86
ลูกค้ าอุตสาหกรรม(1)
3,200.85
28.53
5,018.87
41.82
4,485.54
34.71
อื่นๆ(2)
929.17
8.28
685.27
5.71
1,049.71
8.12
รวม
11,220.80
100.00
11,999.94
100.00
12,921.56
100.00
หมายเหตุ:

(1)

ลูกค้ าอุตสาหกรรม ประกอบไปด้ วย บริ ษัทจากภายนอก และบริ ษัทที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในเขตอุตสาหกรรม 304
จังหวัดปราจีนบุรี และเขต อุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
(2)
อื่นๆ คือ ลูกค้ าที่อยูน่ อกเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
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จากโครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ข้ างต้ น กลุม่ บริ ษัทฯ มีกลุม่ ลูกค้ าหลักแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ กฟผ.
AA กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมและ ลูกค้ าอื่น โดยกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมประกอบด้ วย บริ ษัทจากภายนอกและบริ ษัทที่เกี่ยว
โยงกัน ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรีและเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนลูกค้ าอื่น
ประกอบด้ วย ลูกค้ าที่อยู่นอกเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรีและเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
สัดส่วนรายได้ จาก กฟผ. ต่อรายได้ รวม มีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรม โดยในงวดสิ ้นปี 2556 งวดสิ ้นปี
2555 และงวดสิ ้นปี 2554 รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่ได้ จาก กฟผ. คิดเป็ นร้ อยละ 39.31 ร้ อยละ 30.11 และร้ อยละ 36.09
ตามลาดับ ส่วนกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 34.71 ร้ อยละ 41.82 และร้ อยละ 28.53 ตามลาดับ และ
ในส่วนของ AA มีสดั ส่วนรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 17.86 ร้ อยละ 22.36 และร้ อยละ 27.10 ตามลาดับ ส่วนรายได้ จากลูกค้ า
อื่นคิดเป็ นร้ อยละ 8.12 ร้ อยละ 5.71 และร้ อยละ 8.28 ตามลาดับ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นได้ ว่า กลุม่ บริ ษัทฯ มีการกระจาย
รายได้ โดยไม่พงึ่ พิงลูกค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เพียงกลุม่ เดียว
1) รายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอนา้ และน ้า ของกลุ่มบริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 10,022.26 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 11,022.18 ล้ านบาท ในปี 2555 คิดเป็ นอัตราการเติบโตอยู่ที่
ร้ อยละ 9.97 ซึง่ เป็ นผลมาจากราคาขายไฟฟ้ าและไอน ้าที่เพิ่มขึ ้น เนื่องมาจากราคาตลาดของเชื ้อเพลิงที่ใช้ อ้างอิงในการ
กาหนดราคาขายไฟฟ้ าและไอน ้าที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าและไอน ้าระยะยาวระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯและลูกค้ าปรับตัว
สูงขึ ้น รวมถึงการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ (Ft) ซึ่งในเดือนมิถนุ ายน 2555 มีการปรับเพิ่มจาก 0 สตางค์ต่อหน่วย
เป็ น 30 สตางค์ต่อหน่วย และในเดือนกันยายน 2555 ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 48 สตางค์ต่อหน่วย จึงทาให้ ราคาขายไฟฟ้ าใน
กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของราคาก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันเตาซึ่งเป็ นตัวแปรในสูตร
การคานวณอัตราค่าไฟฟ้ าที่ได้ รับจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทัง้ ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของ
ภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นผลจากการฟื น้ ตัวจากวิกฤตการณ์น ้าท่วมครัง้ ใหญ่ในปี 2554 โดยจะเห็น
ได้ จากรายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้าให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมและอื่นๆ ในปี 2555 มีอตั ราการเติบโตอยู่ที่
ร้ อยละ 38.11 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ส่วนรายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้า ในปี 2556 เมื่อเทียบกับของปี 2555 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน โดยปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้า จานวน 11,649.83 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้น
จากปี 2555 จานวน 627.65 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 5.69 ซึ่งปั จจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้
ส่วนนี ้ในปี 2556 เป็ นผลต่อเนื่องมาจากปี 2555ที่ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี รายได้ จาก
การขายไฟฟ้ าและไอน ้า ใน ปี 2556 มีอตั ราการเติบโตน้ อยกว่าในช่วงปี 2555 เนื่องจากโรงไฟฟ้ าบางแห่งมีการหยุดเพื่ อ
ซ่อมบารุงและซ่อมระบบสายพานลาเลียงเชื ้อเพลิง และเนื่องจากค่าไฟมีการปรับลดลงเล็กน้ อยช่วงกลางปี และขยับขึ ้น
อีกครัง้ ช่วงปลายปี โดยในเดือนมกราคม ปี 2556 ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 52 สตางค์ต่อหน่วย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 ปรับ
ลดลงเป็ น 47 สตางค์ตอ่ หน่วย และในเดือนกันยายน 2556 ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 54 สตางค์ต่อหน่วย ทังนี
้ ้ อัตราค่าไฟฟ้ าโดย
อัตโนมัติ (Ft) จะปรับขึ ้นหรื อลดลงทุก ๆ 4 เดือน นอกจากนี ้ ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายไอน ้าเพิ่มขึ ้น
เนื่องจาก PP5A ได้ เริ่ มผลิตและจาหน่ายไอน ้าให้ ลกู ค้ าแทน PP7&8 ทาให้ ยอดขายไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นด้ วย
2) รายได้ จากการขายน ้ามันราข้ าวมาจากกิจการผลิตน ้ามันราดิบและราสกัดของ SNB ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่
กลุ่มบริ ษัทฯ ซือ้ กิจการมาเมื่อปี 2554 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิ จดังกล่าวในอนาคต และ
แนวโน้ มความต้ องการของผลิตภัณฑ์น ้ามันราข้ าวในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอุปโภคบริ โภค อย่างไรก็ดี
ในช่วงปี 2555 รายได้ จากการขายน ้ามันราข้ าวลดลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยลดลงจาก 718.64 ล้ านบาท ในปี 2554 เป็ น
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473.04 ล้ านบาท ในปี 2555 หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 34.18 เนื่องจากปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในปลายปี 2554 ทาให้
ปริ มาณวัตถุดิบในตลาดลดลง และมีราคาเพิ่มสูงขึ ้น SNB จึงผลิตน ้ามันราข้ าวเพื่อจาหน่ายลดลง รวมทังนโยบายของ
้
รัฐบาลในการจานาข้ าว ทาให้ เกษตรกรชะลอการสีข้าว ซึง่ ส่งผลต่อต้ นทุนราข้ าวที่สงู ขึ ้น
ในส่วนของปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายน ้ามันราข้ าว จานวน 386.36 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มี
รายได้ จากน ้ามันราข้ าวจานวน 473.04 ล้ านบาท เป็ นจานวนร้ อยละ 18.32หรื อมีอตั ราการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 18.32 ซึ่ง
ยังคงได้ รับผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ที่ตอ่ เนื่องมาจากปี 2555
3) รายได้ จากค่าบริ การมาจากการทาวิจยั และพัฒนาการให้ บริ การทุ่นขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล และการให้
เช่าเรื อขนสินค้ า เป็ นต้ น ซึง่ ในปี 2555 เทียบกับปี 2554 รายได้ จากค่าบริ การลดลงเล็กน้ อยจาก 391.22 ล้ านบาท มาเป็ น
จานวน 365.22 ล้ านบาท หรื อลดลงประมาณ 26 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.65 ทังนี
้ ้ สาเหตุหลัก รายได้ ค่าบริ การทุ่นขน
ถ่ายสินค้ ากลางทะเล มีลกู ค้ าภายนอกลดลง เนื่องจากครบกาหนดสัญญา อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างจัดหา
ลูกค้ าภายนอกรายใหม่เพิ่มขึ ้น โดยคาดว่าจะมีรายได้ คา่ บริ การทุ่นขนถ่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้นในอนาคต รวมทังรายได้
้
จากการ
ทาวิจยั และพัฒนามีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้นจากการให้ บริ การแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องและภายในกลุม่ บริ ษัทฯ
สาหรับรายได้ จากค่าบริ การของปี 2556 มีการเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 โดยรายได้ จากค่าบริ การเพิ่มขึ ้นจาก 365.22
ล้ านบาท ในปี 2555 มาเป็ นจานวน 462.02 ล้ านบาท ในปี 2556 หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 26.50 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการให้ บริ การด้ านการขนส่ง
4) รายได้ จากการขายเอทานอล กลุม่ บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการผลิตเอทานอลในปี 2556 โดยในปี 2556 ซึ่งเป็ น
ปี แรกของการดาเนินกิจการ กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายเอทานอลจานวน 321.64 ล้ านบาท
5) รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น เงินปั นผลรับ ดอกเบี ้ยรับ ค่าบริ การรับ รายได้ อื่น และ
โอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่าของที่ดิน โดยในปี 2555 เทียบกับปี 2554 พบว่าในปี 2555 รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 50.83
ล้ านบาท จากปี 2554 อยู่ที่ 88.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 139.50 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ
57.33 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมาจากการนาเข้ าถ่านหิน เครื่ องจักร และอะไหล่จาก
ต่างประเทศ ซึง่ เป็ นการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายวัตถุดิบให้ แก่กิจการที่
เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ ้น
เมื่อเปรี ยบรายได้ อื่นของปี 2556 กับของปี 2555 รายได้ อื่นลดลงจาก 139.50 ล้ านบาท จากปี 2555 เป็ น
101.71 ล้ านบาท ในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2556 อัตราแลกเปลี่ยนมีอ่อนค่าลง กลุม่ บริ ษัทฯ จึงไม่มีกาไร
จากอัตราแลกเปลีย่ น
ในภาพรวมของกลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมในปี 2555 จานวน 11,999.94 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 779.14 ล้ าน
บาท จากปี 2554 ซึง่ มีรายได้ รวมอยูท่ ี่ 11,220.80 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 6.94 สาหรับปี 2556 เทียบกับ
ปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจานวน 921.62 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.68 เป็ นจานวนเงิน 12,921.56 ล้ านบาท
ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของรายได้ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้า ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
โดยเฉพาะปี 2556 ที่กลุม่ บริ ษัทฯ เริ่ มมีรายได้ จากการขายเอทานอล
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายและบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย ต้ นทุนขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้า ต้ นทุนขายน ้ามันราข้ าว
ต้ นทุนค่าบริ การ และต้ นทุนขายเอทานอล ซึง่ ต้ นทุนขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้าเป็ นต้ นทุนที่มีสดั ส่วนสูงที่สดุ ประมาณร้ อยละ
85 เมื่อเทียบกับต้ นทุนอื่นๆ โดยต้ นทุนขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้า มีสว่ นประกอบหลัก ได้ แก่ ต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิง ค่าบริ การ
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ซ่อมบารุ ง และค่าบริ การขนถ่ายสินค้ าหรื อวัตถุดิบ ในส่วนของต้ นทุนขายน ้ามันราข้ าวมีส่วนประกอบหลัก คือ ต้ นทุน
วัตถุดิบน ้ามันราข้ าวดิบและราข้ าวขาว สาหรับต้ นทุนค่าบริ การมีสว่ นประกอบหลักเป็ นค่าแรง และต้ นทุนขายเอทานอล มี
ส่วนประกอบหลักเป็ น ต้ นทุนวัตถุดิบ เช่น มันเส้ น แป้งหมาด แป้งแห้ ง เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียดโครงสร้ างต้ นทุน ดังนี ้
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
ต้ นทุนจากการขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้า 8,162.48 90.00 8,392.32 92.00 8,472.14 89.35
ต้ นทุนจากการขายน ้ามันราข้ าว
685.57 8.00 473.04 5.00 388.57 4.10
ต้ นทุนค่าบริ การ
194.47 2.00 236.39 3.00 268.94 2.84
ต้ นทุนจากการขายเอทานอล
351.79 3.71
รวมต้ นทุนขายและบริการ
9,042.52 100.00 9,101.75 100.00 9,481.44 100.00
ในปี 2554 และปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและบริ การ รวมทังสิ
้ ้น 9,042.52 ล้ านบาท และ 9,101.75
ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อเพิ่มขึ ้นจานวน 59.23 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.66 เป็ นผลมาจากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้น
และราคาวัตถุดิบเชือ้ เพลิงเป็ นหลัก สาหรั บปี 2556 เทียบกับปี 2555 ต้ นทุนการขายและบริ การเพิ่มขึ ้นจากปี 2555
จานวน 379.69 ล้ านบาท เป็ นจานวนเงิน 9,481.44 ล้ านบาท หรื อมีอตั ราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.17 ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
ปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการเริ่ มดาเนินการผลิตไอน ้าเชิงพาณิชย์ของ PP5A จึงทาให้ ต้นทุนเชื ้อเพลิงวัตถุดิบ
เพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้น และในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มผลิตเอทานอล ทาให้ มีต้นทุนจากการขายเอทา
นอลเพิ่มจานวน 351.79 ล้ านบาท
กาไรขัน้ ต้ น
จากรายได้ และต้ นทุนขายและบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ากลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นใน
ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 ตามลาดับดังนี ้ จานวน 2,178.28 ล้ านบาท 2,898.19 ล้ านบาท และ 3,440.12 ล้ านบาท
โดยในปี 2555 เทียบกับปี 2554 มีอตั ราการเติบโตของกาไรขัน้ ต้ นร้ อยละ 33.05 และ ปี 2556 เทียบกับปี 2555 มีอตั รา
การเติบโตร้ อยละ 18.70 ซึง่ อัตราการเติบโตดังกล่าวเป็ นผลมาจากการปรับตัวสูงขึ ้นโดยเฉลีย่ ของราคาการขายไฟฟ้ าและ
การบริ หารเชื ้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้ านต้ นทุนและการจัดหาเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายของกลุม่ บริ ษัทฯ มาจากค่าใช้ จ่ายในการขายน ้ามันราข้ าวเป็ นหลัก ซึง่ ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
มาตลอด โดยในปี 2554 และปี 2555 มีจานวน 12.67 ล้ านบาท และ 10.54 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีอตั ราลดลงร้ อยละ
16.81 ซึง่ เป็ นผลมาจากการชะลอการผลิตและจาหน่ายน ้ามันราข้ าว เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนและต้ นทุน
เชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาในปี 2556 ด้ วย โดยในปี 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายลดลงโดยมี
จานวนอยูท่ ี่ 10.43 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 1.05
ค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห าร เงิ น เดื อ นพนัก งาน ค่า เบี ย้ ประกัน ภัย ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าผู้สอบบัญชี ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพื่อการประมูลโครงการโรงไฟฟ้ าเป็ นต้ น
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โดยในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 มีจานวน 528.31 ล้ านบาท 670.66 ล้ านบาท และ 845.74 ล้ านบาท ตามลาดับ
โดยในปี 2555 เทียบกับปี 2554 มีอตั ราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.94 และ ในปี 2556 เทียบกับปี 2555 มีอตั ราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
26.11 สืบเนื่องมาจากปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการเข้ าร่วมยื่นข้ อเสนอขายไฟฟ้ าประเภทโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊ าซ
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่ อง ประกาศเชิญชวนการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนราย
ใหญ่ (Independent Power Producer - IPP) ซึง่ การดาเนินการยื่นข้ อเสนอขายไฟฟ้ าดังกล่าวนัน้ ได้ ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย
หลัก อาทิ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุน (Feasibility Study) ค่าธรรมเนียมในการยื่น
ข้ อเสนอขายไฟฟ้ า ค่าบริ การของที่ปรึ กษาด้ านการเงิน เทคนิค และกฎหมาย ประกอบกับมีค่าใช้ จ่ายช่วงหยุดการผลิต
ของโรงงานเอทานอลในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ในส่วนค่าแรง ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ได้ จดั ประเภทเป็ นค่าใช้ จ่ายบริ หารทังจ
้ านวน
ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเทียบกับรายได้ รวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.82 ร้ อยละ 5.68 และ ร้ อยละ
6.63 ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 ตามลาดับ
กาไรจากการดาเนินงาน และกาไรสุทธิ
ในปี 2555 และปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงานรวมทังสิ
้ ้น 2,217.00 ล้ านบาท และ 1,621.54
ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อเพิ่มขึ ้นจานวน 595.46 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 36.72 และสาหรับปี 2556
เทียบกับปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงานรวมทังสิ
้ ้น 2,563.62 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นจานวน 346.62 ล้ าน
บาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 15.63
สาหรับกาไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัทฯ ในปี 2555 มีจานวน 1,305.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 823.98
ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 481.93 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิร้อยละ 58.49 และสาหรับปี 2556
เทียบกับปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 1,521.45 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นจานวน 215.54 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้ อยละ 16.51
ทังนี
้ ้ สาเหตุหลักของการเติบโตของกาไรจากการดาเนินงานและกาไรสุทธิ เป็ นผลมาจากอัตราการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ จากการขายไฟฟ้ าไอน ้า และน ้าเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่สงู กว่าต้ นทุนจากการขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้า ค่อนข้ างมาก โดย
รายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ ในปี 2556 เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 คิดเป็ นอัตราการเติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ
5.69 และ ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 คิดเป็ นอัตราการเติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ 9.98 ในขณะที่ต้นทุนการจากการขายไฟฟ้ า
ไอน ้า และน ้า เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 0.95 ในปี 2556 เทียบกับปี 2555 และมีอตั ราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.82 ในปี 2555 เทียบ
กับปี 2554
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
ทังสิ
้ ้น 27,935.12 ล้ านบาท 25,982.28 ล้ านบาท และ 24,314.20 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2555 จานวน 1,952.85 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.52 และสิ ้นปี 2555 มีสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2554 จานวน 1,668.08 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.86 ซึง่ สามารถจาแนกรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี ้

-136-

รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

รายการ

31 ธันวาคม
2554
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,977.70

31 ธันวาคม
2555
3,448.33

เพิ่ม(ลด) ร้ อยละ
470.63

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม

22,533.95
25,982.28

1,197.45
1,668.08

21,336.50
24,314.20

เพิ่ม(ลด)

ร้ อยละ

15.81

31 ธันวาคม
2556
3,391.78

(56.55)

(1.64)

5.61
6.86

24,543.35
27,935.12

2,009.4
1,952.85

8.92
7.52

1) ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจานวนทังสิ
้ ้น 3,391.78 ล้ าน
บาท 3,448.33 ล้ านบาท และ 2,977.70 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ
12.14 ร้ อยละ 13.27 และร้ อยละ 12.25 ตามลาดับ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบงวดสิ ้นปี 2556 กับงวดสิ ้นปี 2555
สินทรัพย์หมุนเวียนมีจานวนลดลง 56.55 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.64 เป็ นผลมาจากรายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดมีการปรับตัวลดลงจาก 558.02 ล้ านบาท ในปี 2555 เหลือ 358.61 ล้ านบาท
ในปี 2556 และไม่ปรากฏรายการของเงินลงทุนชัว่ คราว แต่ในปี 2555 บริ ษัทฯมีการลงทุนชัว่ คราว จานวน
150.10 ล้ านบาท และรายรับจากลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นซึ่งมีกิจการที่เกี่ยวข้ องกันได้ มีการปรับตัว
ลดลงจาก 570.18 ล้ านบาท เหลือ 156.19 ล้ านบาท ในปี 2556
ณ สิ ้นปี 2555 เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2554 สินทรัพย์หมุนเวียนมีจานวนเพิ่มขึ ้น 470.63 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 15.81 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้นจากจานวน
1,285.57 ล้ านบาท ในปี 2554 เป็ น 1,740.70 ล้ านบาท ในปี 2555 คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 35.40
ซึง่ มีรายการหลักมาจากยอดลูกหนี ้การค้ า-กิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นรายการชาระค่าไฟฟ้ า
2) ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น
24,543.35 ล้ านบาท 22,533.95 ล้ านบาท และ 21,336.50 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบสิ ้นปี
2556 กับสิ ้นปี 2555 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจานวนเพิ่มขึ ้น 2,009.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.92
โดยสาเหตุหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 2,101.53 ล้ านบาท ซึ่งมาจากการซื ้อเรื อ
ขนส่งสินค้ าของ NPS Cape และงานระหว่างก่อสร้ างของโรงไฟฟ้ า และ ณ สิ ้นปี 2555 เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี
2554 มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 1,197.45 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.61 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ ้นของงานระหว่างก่อสร้ างของโรงไฟฟ้ าและโรงผลิต เอทานอล รวมทังอสั
้ งหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจานวน 802.55 ล้ านบาท จากจานวน 41.10 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น 843.65 ล้ านบาท
ในปี 2555 เนื่องจาก NPS IPP ได้ ซื ้อที่ดินรอการพัฒนาจากกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ เรี ยกร้ อง
บูรพาพลัส โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรมในอนาคต จานวน 34.47 ล้ าน
บาท และบริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ซื อ้ ที่ ดิ น และอาคารสานัก งานจากกองทุน อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิท ธิ เ รี ย กร้ อง
บูรพาพลัสและบุคคลอื่น โดยมีราคาทุนที่ได้ มา 770.73 ล้ านบาท (รวมราคาซื ้อขายประมาณ 762.90 ล้ าน
บาท และค่าธรรมเนียมการโอนประมาณ 7.83 ล้ านบาท)
1) เงินลงทุนชั่วคราว
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ณ สิ ้นปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายการเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้นจานวน 150.10 ล้ านบาท จากปี 2554 เนื่องจาก
NPP2 และ NPP3 รับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับกฟผ.จาก BPKPS และ บริ ษัท บี โปรเฟสชัน่ นอล คอนซัล
แทนท์ จากัด (เดิมชื่อ TPS) ตามลาดับ ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยต้ องรับโอนหลักทรัพย์พนั ธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้ ใน
การค ้าประกันตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าดังกล่าว
ณ สิ ้นปี 2556 NPP2 และ NPP3 ได้ ไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้ ค ้าประกันดังกล่าวสาหรับส่วนที่ครบกาหนด
และขายพันธบัตรรัฐบาลส่วนที่ เหลือให้ แก่สถาบันการเงินและบริ ษัทหลักทรัพย์ โดยได้ นาหนังสือค ้าประกันซึ่งออกโดย
ธนาคารไปคา้ ประกันการปฏิบัติตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าและคา้ ประกันการใช้ ไฟฟ้ ากับกฟผ . แทนพันธบัตรรั ฐบาล
ดังกล่าว ทาให้ ณ สิ ้นปี 2556 จึงไม่มีรายการเงินลงทุนชัว่ คราวปรากฎ
2) ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ณ สิ ้นปี 2556 เทียบกับสิ ้นปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นรวมทังสิ
้ ้น 1,690.30 ล้ านบาท
ลดลงจานวน 50.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.90 โดยมีสาเหตุมาจากการลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น -กิจการที่
เกี่ยวข้ องกันลดลงค่อนข้ างมาก ซึ่งเป็ นผลจากการชาระเงินค่าไฟฟ้ าและไอน ้าของเดือนธันวาคมของลูกค้ ากลุ่ม AA ปี
2556 ทาให้ ไม่มีรายการลูกหนี ้การค้ าของลูกค้ ากลุม่ นี ้ปรากฎ ทังนี
้ ้ในปี 2555 เทียบกับปี 2554 ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เพิ่มขึ ้นจานวน 455.13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 35.40 เนื่องมาจากลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น -กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กันเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 51.84 ในขณะที่ลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกันลดลง ในอัตราร้ อยละ 10.79
เนื่องจากการชาระหนี ้ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ จากัด (เดิมชื่อ
TPS) และบริ ษัท บีพีเค เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด
ณ สิ ้นปี 2555 และปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นรวมทังสิ
้ ้น 1,740.70 ล้ านบาท และ
1,285.57 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นทังหมดของกลุ
้
ม่ บริ ษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็ น ลูกหนี ้การค้ า
และลูกหนี ้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 570.18 ล้ านบาท และ 514.67 ล้ านบาท และลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 1,170.52 ล้ านบาท และ 770.90 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้
อื่นของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม ประกอบกับราคาขายไฟฟ้ าและไอน ้าของกลุม่
บริ ษัทฯ เพิ่มสูงขึ ้นตามราคาตลาดของเชื ้อเพลิงที่ใช้ อ้างอิงในสูตรคานวณราคา รวมถึงการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ
(Ft) ในปี 2555
3) เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้ แก่ กิจการที่เกี่ยวข้ อง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่เป็ นเงินส่วนที่เหลือจากใช้ จ่ายเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการ
ดาเนินกิจการปกติของกลุ่มบริ ษัทฯ ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงได้ นาเงินที่เหลือในส่วนนี ้ไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ด้ วยการให้
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันกู้ยืมเพื่อนาไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึง่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่านี ้มักเป็ นบริ ษัทที่มีขนาดเล็กหรื อ
บริ ษัทที่เพิ่งเริ่ มดาเนินกิจการได้ ไม่นาน จึงทาให้ มีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินค่อนข้ างต่า บริษัทฯ
จึงได้ ให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินกู้ยืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว โดยกาหนดอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงตามอัตรา
ดอกเบี ้ยตามต้ นทุนดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมสูงสุดของผู้ให้ ก้ ูยืม หรื ออัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาธนาคารพาณิชย์ 12 เดือน
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ แก่ บริ ษัท
ไฟฟ้าชีวมวล จากัด จานวน 63 ล้ านบาท ในขณะที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่มียอดเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้
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กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ KN ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมจานวน 25.00 ล้ านบาท
4) สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือของกลุ่มบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น วัตถุดิบสาหรับการผลิต ได้ แก่ ถ่านหิน เชือ้ เพลิงชีวมวล เป็ นต้ น
สินค้ าสาเร็ จรู ป เช่น น ้ามันราข้ าว มันเส้ น เป็ นต้ น และอะไหล่และวัสดุโรงงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสนิ ค้ าคงเหลือจานวน 991.76 ล้ านบาท 853.17 ล้ านบาท และ
925.00 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ สินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนเพิ่มขึ ้นจากงวดสิ ้นปี 2555 เป็ น
จานวน 138.59 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.24 เนื่องจาก E85 ได้ เริ่ มเดินเครื่ องผลิตเอทานอล ทาให้ มีวตั ถุดิบคงเหลือ
เพิ่มขึ ้นจากเอทานอล 95% รอกลัน่ เป็ นเอทานอล 99.5% และสาหรับงวดสิ ้นปี 2555 มีจานวนปรับลดลงเมื่อ เทียบกับสิ ้น
ปี 2554 จานวน 71.83 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 7.77 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหิน
นอกจากนี ้ ณ สิ ้นปี 2555 มีการลดลงของปริ มาณถ่านหินจานวน 48.05 ล้ านบาท สินค้ าสาเร็ จรู ปประเภทมันเส้ นลดลง
31.13 ล้ านบาท และอะไหล่และวัสดุโรงงานลดลง 28.21 ล้ านบาท
5) เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน เป็ นรายการเงินฝากของบริ ษัทย่อยที่นามาเป็ นหลักประกัน ประกอบด้ วย
หลัก ประกัน ตามสัญ ญากู้ ยื ม เงิ น ระยะยาว หลัก ประกัน การออกหนัง สื อ ค า้ ประกัน ตามสัญ ญาซื อ้ ขายเครื่ อ งจัก ร
หลักประกันการออกหนังสือค ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาไว้ กบั กฟผ. หลักประกันการออกหนังสือค ้าประกันตาม
สัญญาขอรั บเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุ รักษ์ พลังงาน เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นรายการเป็ นการค ้าประกันเพื่อ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม
2554 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกันมีจานวน 211.14 ล้ านบาท 186.51 ล้ านบาท และ 215.29 ล้ านบาท
ตามลาดับ
โดยที่ หลักประกันตามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวปรับเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง เป็ น 156.00 ล้ านบาท ในสิ ้นปี 2556 จาก
127.10 ล้ านบาท ในสิ ้นปี 2555 และจาก 45.73 ล้ านบาท ในสิ ้นปี 2554 คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.84 และ ร้ อย
ละ 177.93 ตามลาดับ โดย ณ สิ ้นปี 2556 หลักประกันการออกหนังสือค ้าประกันตามสัญญาขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อการส่งเสริ มอนุรักษ์ พลังงาน เพิ่มขึ ้นเป็ น 12 ล้ านบาท จาก 6 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 โดย ณ สิ ้นปี 2556
บริ ษัทได้ ทาหลักประกันการออกหนังสือค ้าประกันตามสัญญาซื ้อขายมันเส้ นกับองค์การคลังสินค้ าเป็ นจานวน 10 ล้ าน
บาท และ โดย ณ สิ ้นปี 2556 หลักประกันการออกหนังสือค ้าประกันตามสัญญาซื ้อขายเครื่ องจักรมีจานวน 31.90 ล้ าน
บาท เท่ากับ ณ สิ ้นปี 2555 แต่ลดลงค่อนข้ างมากจากสิ ้นปี 2554 ที่ 142.99 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ
77.69
6) อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุน ประกอบด้ ว ย ที่ ดิ น รอการพัฒ นา และที่ ดิ น และอาคารส านัก งานให้ เ ช่ า
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 802.55 ล้ าน
บาท จาก 41.10 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2554 เป็ นจานวน 843.65 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 เนื่องจากในปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ
ได้ ซื ้อที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มเติม มูลค่า 34.47 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็ นพื ้นที่อุตสาหกรรมใน
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อนาคต และได้ เข้ าซื ้อที่ดินและอาคารสานักงานให้ เช่า ได้ แก่ อาคาร Double A Book Tower จากกองทุนอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิเรี ยกร้ องบูรพาพลัสและบุคคลอื่น โดยมีราคาทุนที่ได้ มา 770.73 (รวมราคาซื ้อขายประมาณ 762.90 ล้ านบาท
และค่าธรรมเนียมการโอนประมาณ 7.83 ล้ านบาท) ล้ านบาท เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในการเป็ นสานักงานของบริ ษัทฯ ใน
เขตพื ้นที่กรุงเทพฯ ซึง่ ได้ ทยอยเข้ าปรับปรุงอาคารให้ เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ใน การใช้ งาน โดยยังคงพื ้นที่บางส่วนให้
เป็ นพื ้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ตามเดิม
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนปรับลดลงจากสิ ้นปี 2555 จานวน 329.35 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.04 อยู่ที่ 514.30 ล้ านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน NPS IPP ให้ กบั
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ทาให้ ที่ดินรอการพัฒนาในส่วนของ NPS IPP ลดลง และการปรับปรุงพื ้นที่อาคารสานักงานพร้ อมเข้ า
ใช้ งานในส่วนของบริ ษัทฯ แล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ จึงโอนที่ดินและอาคารสานักงานที่ใช้ งานภายในบริ ษัทฯ ไปเป็ นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ด้ วยมูลค่าตามบัญชีที่ราคาทุนจานวน 262 ล้ านบาท และค่าเสือ่ มราคาสะสมจานวน 1 ล้ านบาท
7) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มูลค่าของที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็ นมูลค่าตามราคาทุน และมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้ วย 1) ที่ดิน 2) ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
3) โรงไฟฟ้ า อาคารและเครื่ องจักร 4) เครื่ องมือและอุปกรณ์ 5) เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน 6) ยานพาหนะ
และ 7) สินทรัพย์ระหว่างติดตังและก่
้
อสร้ าง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มขึ ้นจานวน 1,200.47 ล้ านบาท เป็ นจานวน 18,931.08 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มร้ อยละ 6.77 เมื่อเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ มีจานวน 17,730.61 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
และก่อสร้ าง สืบเนื่องจากความคืบหน้ าของงานก่อสร้ างของโครงการโรงไฟฟ้ าต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้ า 5A โครงการ
โรงไฟฟ้ า 9 โครงการโรงแยกคลอไรด์และโพแทสเซียมจากขี ้เถ้ าขาว (Ash Leaching Plant) และโรงผลิตเอทานอล เป็ นต้ น
รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของเครื่ องมือและอุปกรณ์ และยานพาหนะ ซึง่ ได้ มาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าทางการเงินของ
กลุม่ บริ ษัทฯ
เมื่อเปรี ยบเทียบสิ ้นปี 2556 กับสิ ้นปี 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจานวนเพิ่มขึ ้น 2,101.53 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 11.10 โดย ณ สิ ้นปี 2556 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจานวน 21,032.60 ล้ านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
การจัดซื ้อเรื อขนส่งถ่านหินของ NPS Cape และ งานระหว่างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ า อาคารและเครื่ องจักร
8) สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่ านหิน
สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน เป็ นการเข้ าลงทุนในกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ
ใช้ เป็ นแหล่งเชื ้อเพลิงในการดาเนินกิจการโรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2554 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุน
ใน PT Utami ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ได้ รับอนุญาตในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ ทาสัญญา
โอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อหุ้นซึ่งทาไว้ เดิมระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทดังกล่าว กับ PT Advance and
Marketing Service ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีมลู ค่าการลงทุนตามสัญญา 13 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่า
ประมาณ 395.57 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ใน PT Utami ซึ่งได้ กลายมาเป็ น
บริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทฯ จะทยอยตัดจาหน่ายค่าสิทธิดงั กล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายตลอดอายุสิทธิในการประกอบกิจการ
เหมืองถ่านหิน ด้ วยวิธีการตัดจาหน่ายตามวิธีจานวนผลผลิตในการตัดจาหน่ายค่าสิทธิดงั กล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุน โดยจะเริ่ มตัดจาหน่ายเมื่อบริ ษัทย่อยดังกล่าวเปิ ดดาเนินการกิ จการเหมืองถ่านหิน
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9) เงินมัดจาจ่ ายเพื่อซือ้ ที่ดินแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
โดยเป็ นเงินมัดจาจ่ายเพื่อซื ้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันดังนี ้
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด และ บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จากัด
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จากัด ได้ ทา
สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินรวมทังสิ
้ ้น 3 ฉบับกับ บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 2 จากัด ซึ่งเป็ น บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อ
ซื ้อที่ดินจานวน 2,390 ไร่ ในราคาไร่ละ 0.8 ล้ านบาทและไร่ละ 1.5 ล้ านบาท มีมลู ค่ารวมสัญญาทังสิ
้ ้น 3,124 ล้ านบาท ซึ่ง
บริ ษัทได้ ชาระเงินมัดจาดังกล่าวแล้ วจานวน 2,960 ล้ านบาท (ทังนี
้ ้ ราคาที่ดินที่จะซื ้อจะขาย ในอนาคตนันให้
้ เป็ นไปตาม
ราคาตลาดหรื อราคายุติธรรมของที่ดิน ณ เวลานัน)
้ ในการซื ้อที่ดินนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่สร้ างโรงไฟฟ้ า ในเดือน
ธันวาคม 2554 บริ ษัทย่อยได้ สารวจปริ มาณพื ้นที่ใช้ จริ งและคืนพื ้นที่สว่ นหนึ่งจานวน 371 ไร่ คิดเป็ นมูลค่าจานวน 538
ล้ านบาท และได้ รับชาระเงินมัดจาส่วนนี ้คืนแล้ ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทย่อย มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อย
ดาเนินการโอนกิจการบางส่วนไปยังบริ ษัท ไอพีพี 2 จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการรองรับ
แนวทางการปรับโครงสร้ างธุรกิจภายใต้ การกากับดูแลของบริ ษัทฯ โดยมีมติอนุมตั ิการซื ้อขายเงินมัดจาเพื่อจ่ายซื ้อที่ดิน
ส่วนหนึง่ จานวน 1,207 ไร่ คิดเป็ นมูลค่าเงินมัดจาจานวน 1,181 ล้ านบาท ให้ แก่บริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึง่ ดังกล่าว
ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จากัด ได้ เข้ าสารวจพื ้นที่ใช้ จริ งอีกครัง้
และขอคืนพื ้นที่สว่ นหนึ่งจานวน 512 ไร่ คิดเป็ นมูลค่าเงินมัดจาจานวน 807 ล้ านบาท และได้ รับชาระเงินมัดจาส่วนนี ้คืน
แล้ ว คงเหลือเงินมัดจาในส่วนของบริ ษัทย่อยสาหรับพื ้นที่ 300 ไร่ คิดเป็ นมูลค่า เงินมัดจาจานวน 434 ล้ านบาท
ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริ ษัทฯได้ จาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพ
พลาย ไอพีพี จากัด ให้ แก่บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ทาให้ รายการเงินมัดจาจ่าย
เพื่อซื ้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีมลู ค่าลดลงจานวน 434 ล้ านบาท
ในปี 2556 บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด ยังอยูใ่ นระหว่างการสารวจปริ มาณพื ้นที่ใช้ จริ งและดาเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา ได้ แก่ การจัดให้ มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระ การลงนามในหนังสือขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยและการได้ รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อดาเนินการต่างๆ ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 2 จากัด ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ มีหนังสือยืนยันเกี่ยวกับการชาระคืนเงินมัดจาในกรณีที่มีการคืน
ที่ดินหรื อในกรณีที่มีการคืนส่วนต่างระหว่างราคาประเมินกับราคาที่ดินตามสัญญา
บริ ษัท ซีเอชพี 1 จากัด
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ซีเอชพี 1 จากัด ได้ ทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกับบริ ษัท ไฟฟ้ าชีวมวล จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อซื ้อที่ดินจานวน 55 ไร่ ในราคาไร่ ละ 1.7 ล้ านบาท มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 94 ล้ านบาท โดยบริ ษัท
ย่อยได้ ชาระเงินมัดจา ณ วันทาสัญญาแล้ วจานวน 91 ล้ านบาท และจะทาการชาระราคาที่ดินที่เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ในการซือ้ ที่ดินนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่สร้ างโรงไฟฟ้ าในเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (จังหวัด
ปราจีนบุรี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยอยูร่ ะหว่างการดาเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อดาเนินการต่างๆ ในการก่อสร้ าง
โรงผลิตกระแสไฟฟ้ า
บริ ษัท ซีเอชพี 3 จากัด
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ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ซีเอชพี 3 จากัด ได้ ทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกับบริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค 2 จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อซื ้อที่ดินจานวน 105 ไร่ ในราคาไร่ละ 2 ล้ านบาท มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 210 ล้ าน
บาท โดยบริ ษัทย่อยได้ ชาระเงินมัดจา ณ วันทาสัญญาแล้ วจานวน 204 ล้ านบาท และจะทาการชาระราคาที่ดินที่เหลือใน
วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในการซื ้อที่ดินนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่สร้ างโรงไฟฟ้ าในเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทังนี
้ ้บริ ษัทย่อยอยูร่ ะหว่างการดาเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อดาเนินการ
ต่างๆ ในการก่อสร้ างโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า
บริ ษัท ซีเอชพี 5 จากัด
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ซีเอชพี 5 จากัด ได้ ทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกับบริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค 7 จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อซื ้อที่ดินจานวน 128 ไร่ ในราคาไร่ ละ 2.5 ล้ านบาท มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 320
ล้ านบาท โดยบริ ษัทย่อยได้ ชาระเงินมัดจา ณ วันทาสัญญาแล้ วจานวน 310 ล้ านบาท และจะทาการชาระราคาที่ดินที่เหลือ
ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในการซื ้อที่ดินนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่สร้ างโรงไฟฟ้ าในเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค (จังหวัดปราจีนบุรี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยอยูร่ ะหว่างการดาเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อดาเนินการต่างๆ
ในการก่อสร้ างโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม
ทังสิ
้ ้น 18,652.43 ล้ านบาท 16,427.73 ล้ านบาท และ 13,224.43 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์
รวมร้ อยละ 66.77 ร้ อยละ 63.23 ร้ อยละ 54.39 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี
หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2555 จานวน 2,224.70 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.54 และสิ ้นปี 2555 มีหนี ้สินรวม
เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2554 จานวน 3,203.30 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.22 ซึง่ สามารถจาแนกรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี ้
รายการ
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่
หมุนเวียน
หนีส้ นิ รวม
1)

31 ธันวาคม
2554
3,803.55

31 ธันวาคม
2555
4,270.33

เพิ่ม(ลด)

31 ธันวาคม
2556
11,503.72

เพิ่ม(ลด)

ร้ อยละ

466.79

ร้ อย
ละ
12.27

7,223.38

169.39

9,420.88
13,224.43

12,157.39
16,427.73

2,736.51
3,203.30

29.05
24.22

7,148.71
18,652.43

(5,008.68) (41.20)
2,214.70 13.54

ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียนจานวนทังสิ
้ ้น 11,503.72
ล้ านบาท 4,270.33 ล้ านบาท และ 3,803.55 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินรวมอยู่ที่
ร้ อยละ 61.67 ร้ อยละ 25.99 และร้ อยละ 28.76 ตามลาดับ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบงวดสิ ้นปี 2556 กับ
งวดสิ ้นปี 2555 หนี ้สินหมุนเวียนมีจานวนเพิ่มขึ ้นจานวน 7,223.38 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
169.39 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน เงินรับล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ าและบริ การจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน การเพิ่มขึ ้นของส่วนของเงิน
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กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี และการเพิ่มขึ ้นของส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ณ สิ ้นปี 2555 เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2554 หนี ้สินหมุนเวียนมีจานวนเพิ่มขึ ้น 466.79 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 12.27 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และเงินรับ
ล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
2)

ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินไม่หมุนเวียนเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น
7,148.71 ล้ านบาท 12,157.39 ล้ านบาท และ 9,420.88 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบงวด
สิ ้นปี 2556 กับงวดสิ ้นปี 2555 หนี ้สินไม่หมุนเวียนมีจานวนลดลง 5,008.68 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 41.20 โดยสาเหตุหลักมาจากเงิ นกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ร ะยะยาวสกุลเงิ นบาทบางส่ว นครบ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ณ สิ ้นปี 2555 เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2554 มีหนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 2,736.51 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 29.05 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว
สกุลเงินบาทในปี 2555 ในจานวน 3,000 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ รายละเอียดของหนี ้สินที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี ้
จานวนเงิน
อัตราดอกเบีย้
หนีส้ นิ ที่มีสาระสาคัญ
หลักประกัน ครบกาหนด
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินเบิกเกินบัญชี
27.54
MOR
มี
ภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
651.41
4.20 - 7.00
มี
ภายใน 1 ปี
- ทรัสต์รีซีทส์
826.59
4.60 - 6.90
มี
ภายใน 1 ปี
- ตัว๋ แลกเงิน
2,577.22
4.50-4.90
ไม่มี
ภายใน 1 ปี
FDR+3.50%
เงิ นกู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น
การเงิน (รวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
5,927.83
มี
2556 – 2566
MLR-1.00% ถึง MLR
ภายใน 1 ปี )
และ BIBOR + 3.25%
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญา
เช่ า ทางการเงิ น (รวมส่ว นที่ ถึ ง
762.10
3.72-8.01
มี
2556 – 2561
กาหนดชาระภายใน 1 ปี )
หุ้นกู้ยืมระยะยาวสกุลบาท
5,994.66
5.50-6.40
– ไม่มี –
2557-2558
รวม
16,767.35
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1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบด้ วย เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋
สัญญาใช้ เงิน ทรัสต์รีซีทส์ และตัว๋ สัญญาแลกเงิน ซึ่งกลุม่ บริ ษัทฯ นามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจ
ปกติ โดยเงินกู้ระยะสันเหล่
้ านี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมรวมภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินมีจานวน 4,082.75 ล้ านบาท 1,071.95 ล้ านบาท และ 1,047.22 ล้ านบาท ตามลาดับ
ณ สิ ้นปี 2556 เทียบกับสิ ้นปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เพิ่มขึ ้นจานวน 3,010.80 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 280.87 ซึ่งเป็ นผลมาจากการระดมทุนโดยการออกตัว๋ แลกเงิน
จาหน่ายให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทัว่ ไปเป็ นจานวน 2,577.22 ล้ านบาท และการกู้ยืมเงินโดยการออกตัว๋ สัญญาใช้
เงิน เพื่อเสริ มสภาพคล่องระยะสันให้
้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ และการทาทรัสต์รีซีทส์
โดย ณ สิ ้นปี 2555 เทียบกับสิ ้นปี 2554 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเพิ่มขึ ้นจานวน
24.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.36 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและตัว๋ สัญญาใช้ เงินรวม
จานวน 202.22 ล้ านบาท ในขณะที่ได้ มีการชาระคืนหนี ้สินจากการทาทรัสต์รีซีทส์ ทาให้ ยอดทรัสต์รีซีทส์ลดลง 177.49
ล้ านบาท
2) เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31
ธันวาคม 2554 มีจานวนทังสิ
้ ้น 909.33 ล้ านบาท 1,213.76 ล้ านบาท และ 975.58 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วน
เทียบกับหนี ้สินรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 3.26 ร้ อยละ 4.67 และร้ อยละ 4.01 ตามลาดับ โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ า
และเจ้ าหนี ้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
 ณ สิ ้นปี 2556 เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2555 เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 909.33 ล้ าน
บาท 1,213.76 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยลดลงจานวน 304.43 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.08
โดยมีสาเหตุมาจาก เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ สิ ้นปี 2556 จานวน 183.33
ล้ านบาท และ 358.13 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 ลดลงจานวน 175 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 48.88
เนื่องมาจากไม่มียอดค้ างชาระค่าเชื อ้ เพลิง และสาหรับเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น -กิ จการที่ไม่
เกี่ยวข้ องกันจานวน 726.00 ล้ านบาท และ 855.63 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยลดลงจานวน 129.63
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.15 เนื่องมาจากงานระหว่างก่อสร้ างบางส่วนดาเนินการเสร็ จแล้ ว เช่น
E85
 ณ สิ ้นปี 2555 เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2554 เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 1,213.76
ล้ านบาท และ 975.58 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 238.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
24.41 โดยมีสาเหตุมาจาก NPP5 ได้ นากระแสเงินมาปรั บปรุ งเครื่ องจักรและมีการสัง่ ซือ้ วัตถุดิบ
เชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ มีการค้ างชาระค่าเชื ้อเพลิง ซึ่งแบ่งเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น -กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน จานวน 358.13 ล้ านบาท และ 263.73 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นจานวน 94.4 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 35.79 และเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น -กิ จการที่ไม่เกี่ ยวข้ องกัน จานวน
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885.63 ล้ านบาท และ 711.85 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นจานวน 173.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 3.61
3) เงินรับล่ วงหน้ าค่ าซือ้ สินค้ าและบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้ อง
เงินรับล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ องเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นจากการจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้าให้ กบั AA
โดยในกรณีที่ AA ได้ จ่ายเงินค่าซื ้อสินค้ าล่วงหน้ าให้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ จะมีการคิดส่วนลดให้ กบั AA และทยอยลดยอดเงินรับ
ล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ านี ้ตามจานวนที่ได้ มีการจาหน่ายออกไป โดยกลุม่ บริ ษัทฯ กาหนดรับเงินล่วงหน้ าในระยะเวลาไม่เกิน 6
เดือน ซึ่งรายการดังกล่าว ณ สิ ้นปี 2556 มีจานวน 613.98 ล้ านบาท สิ ้นปี 2555 มีจานวน 373.96 ล้ านบาท และสิ ้นปี
2554 ไม่มีรายการคงค้ างของเงินรับล่วงหน้ าดังกล่าว ดังนัน้ เมื่อเปรี ยบเทียบงวดสิ ้นปี 2556 และงวดสิ ้นปี 2555 มีจานวน
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 64.19
4) เจ้ าหนีเ้ ช่ าซือ้ และหนีส้ ินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
กลุม่ บริ ษัทฯ มียอดเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อและหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วย เครื่ องจักร อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ เพื่อใช้ ในการดาเนินงาน ทยอยปรับตัวลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจานวน 1,300.69 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวน 933.73 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวน 762.10 ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตราลดลงร้ อยละ 28.21 ณ สิ ้นปี 2555 เทียบกับปี 2554 และร้ อยละ 18.38 ณ สิ ้นปี 2556 เทียบกับ ณ สิ ้นปี 2555 ซึ่ง
การทยอยลดลงเนื่องมาจากกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการเข้ าทาสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มเติมในปี 2555
และในปี 2556 ซึง่ ในปี 2555 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ ทาการปรับโครงสร้ างทางการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี ้ย โดยเปลีย่ นจาก
การกู้ยืมเงินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเป็ นการกู้ยืมเงินระยะยาว
5) เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นเงินกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนสาหรับโครงการ
ใหม่และขยายการดาเนินธุรกิจภายในกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นหลัก โดยเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็ นสกุลเงินบาทเกือบทังหมด
้
และเป็ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐบางส่วน ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
กลุ่มบริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมทังสิ
้ ้นจานวน 5,927.83 ล้ านบาท 6,601.97 ล้ านบาท และ
6,665.05 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวรวมต่อหนี ้สินรวมอยู่ที่ร้อยละ 31.78 ร้ อยละ 40.19
และร้ อยละ 50.40 ตามลาดับ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม
2554 แบ่งเป็ นที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เป็ นจานวน 2,377.86 ล้ านบาท 1,061.30 ล้ านบาท และ 1,296.90 ล้ านบาท
ตามลาดับ และเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จานวน 3,549.97 ล้ านบาท 5,540.67 ล้ าน
บาท และ 5,368.15 ล้ านบาท ตามลาดับ
ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิทยอยลดลงต่อเนื่องจากปี
2554 เนื่องมาจาก กลุม่ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มากกว่าการกู้ยืมที่เพิ่มขึ ้นในระหว่างงวด
แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2555 บริ ษัทย่อย ได้ แก่ E85 ได้ มีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ ้น และ ITS5 ได้ ทาการปรับ
โครงสร้ างทางการเงินโดยเปลีย่ นจากการกู้ยืมเงินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเป็ นการกู้ยืมเงินระยะยาว และในปี 2556
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NPS OR ได้ ก้ ยู ืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ ้นเพื่อนามาชาระหนี ้ที ้เกิดจากการซื ้อเรื อขนส่งสินค้ า และ NPS PP9 ได้ มีการกู้ยืมเงิน
เพื่อนามาใช้ ในโครงการก่อสร้ างและพัฒนาโรงไฟฟ้ า PP9
6) หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีห้ นุ กู้ระยะยาวสกุลเงินบาท รวมทังสิ
้ ้นจานวน 5,994.66 ล้ านบาท โดยมี
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ สาหรับยอดหุ้นกู้ดงั กล่าว จานวน 2 ครัง้ ดังนี ้
1)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท จานวน
3,000 ล้ านบาท ให้ แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซึ่งเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ (“หุ้นกู้ครัง้ ที่ 1/2554”) ซึ่งหุ้นกู้ดงั กล่าวมี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.25 ต่อปี อายุ 3 ปี และครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2557 โดยบริ ษัทฯ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1/2554 ได้ ก่อนครบกาหนด โดยการไถ่ถอนสามารถเริ่ มในวันครบรอบที่ 2 ของวันที่
ออกหุ้นกู้และตรงกับวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ย ในการไถ่ถอนนันบริ
้ ษัทฯ จะต้ องชาระค่าธรรมเนียม
ในอัตราร้ อยละ 1 ของจานวนเงินต้ นของหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
2)
เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2555 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท จานวน 3,000
ล้ านบาท ให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนทัว่ ไปในประเทศ ซึ่งเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่
ด้ อ ยสิท ธิ ไม่ มี ห ลัก ประกัน และมี ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้ นกู้ (“หุ้น กู้ค รั ง้ ที่ 1/2555”) ซึ่ง หุ้น กู้ดัง กล่า วมี อัต รา
ดอกเบี ้ยในปี ที่ 1-2 ร้ อยละ 5.5 และในปี ที่ 3 ร้ อยละ 6.4 ต่อปี อายุ 3 ปี และครบกาหนดไถ่ถอนในปี
2558 โดยบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1/2555 ได้ ก่อนครบกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ น มีภาระหน้ าที่หลายประการที่บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตาม
เช่น การดารงอัตราส่วนทางการเงิน การจาหน่ายทรัพย์สนิ การก่อภาระผูกพัน การจ่ายเงินปั นผล และ
การทาธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มียอดคงเหลือ
ของ หุ้นกู้สทุ ธิหลังหักค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้รอการตัดบัญชี จานวนรวมทังสิ
้ ้น 3,002.14 ล้ านบาท 5,843.67 ล้ าน
บาท และ 2,953.73 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2555 ยอดคงเหลือหุ้นกู้เป็ นยอดสุทธิที่ได้ หกั ยอดหุ้นกู้ส่วนที่ถือโดย
บริ ษัทย่อย จานวน 115.00 ล้ านบาท ออกแล้ ว ซึง่ ในปี 2554 ยังไม่มีในส่วนของหุ้นกู้ที่ถือโดยบริ ษัทย่อย
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
1) ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 10,000.00ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน
1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท โดยเป็ นทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 9,354.04 ล้ านบาท โดย
เป็ นหุ้นสามัญจานวน 935,403,920 หุ้น
สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจากสิ ้นปี 2555 อยู่ที่ 9,282.69 ล้ านบาท หรื อลดลง
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 2.85 ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการจ่ายปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการงวดปี 2556 ให้ กบั ผู้
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ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,104.66 ล้ านบาท โดยมาจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร และผล
ประกอบการในงวดปี 2556 ที่มีผลกาไรสุทธิ 1,521.45 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 9,544.84 ล้ านบาท และ
11,089.77 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 13.93 เนื่องจากในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายปั นผลระหว่าง
กาลสาหรั บผลประกอบการงวดครึ่ งปี แรกของปี 2555 ให้ กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.99 บาท รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิน้
2,800.00 ล้ านบาท
2) กาไรสะสม และผลต่ างจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ สะท้ อนผลต่างของรายการที่เกิดจากการจัดโครงสร้ างองค์กรภายใต้ การควบคุมโดยผู้ถือหุ้น
สูงสุดที่เป็ นบุคคลเดียวกันไว้ ใน “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ” ประกอบด้ วย ผลต่างจาก
การซื ้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ผลต่างจากการซื ้อทรัพย์สินและธุรกิจโรงไฟฟ้ า และผลต่างจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน
รอการพัฒนา ซึง่ เป็ นการปรับใช้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทได้ จาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท BECO และ NPS IPP ให้ แก่ ITOWN ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ูถือหุ้นสูงสุดที่เป็ นบุคคลเดียวกัน การจาหน่ายเงิ นลงทุนนี ้ถื อเป็ นการจัด
โครงสร้ างองค์กรภายใต้ การควบคุมโดยผู้ถือหุ้นสูงสุดที่เป็ นบุคคลเดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงรับรู้กาไรจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุนดังกล่าวเข้ ากาไรสะสมในงบการเงินรวมเป็ นจานวน 311.39 ล้ านบาท และโอนผลต่างจากการซื ้อเงินลงทุนในหุ้น
สามัญของ BECO ซึง่ เกิดจากการซื ้อเงินลงทุนในอดีตเข้ ากาไรสะสมของงบการเงินรวม จานวน 802.32 ล้ านบาท
การกลับ รายการผลต่า งจากค่า เผื่ อการลดมูลค่าของที่ ดิน รอการพัฒนาและการรั บรู้ ค่าหุ้น ค้ า งรั บ จากการ
จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จากัด ) ได้ ทา
สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินรวมทังสิ
้ ้นสามฉบับกับบริ ษัท เกษตรรุ่ งเรื องพืชผล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันคิดเป็ น
มูลค่ารวมทังสิ
้ ้นจานวน 1,077.39 ล้ านบาท การซื ้อที่ดินนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้ า โดยใช้ เป็ น
ที่ดินสารองประกอบการยื่นประมูลการก่อสร้ างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าตามโครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
ซึ่งบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ จ่ายชาระเงิ นครบแล้ วทัง้ จานวนและดาเนินการรั บโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินเสร็ จสิ ้นในวันที่ 22
มกราคม 2553
การซื ้อที่ดินผืนนี ้ในอดีตมีมูลค่าซื ้อขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งตามหลักเนื ้อหาสาคัญกว่ารู ปแบบอาจจะถูก
พิจารณาเสมือนว่าส่วนเกินนี ้เป็ นการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในปี 2554 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ สะท้ อนผลของรายการ
ดังกล่าวในงบการเงินโดยบันทึกผลต่างระหว่างราคาซื ้อขายตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวจานวน
1,036.29 ล้ านบาท เป็ นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ หวั ข้ อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุม่
บริ ษัท”และบันทึกมูลค่าที่ดินในราคายุติธรรม
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยได้ พิจารณาเลือกกลุม่ ที่ดินที่มีความเหมาะสมสาหรับการ
สร้ างโรงไฟฟ้ าและเลือกให้ บริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ ง (บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด) เป็ นบริ ษัทที่จะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาซื ้อขาย
ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย บริ ษัทย่อยจึงไม่มีแผนการใช้ ประโยชน์ในการที่ดินดังกล่าวสาหรับโคงการ
โรงไฟฟ้ าอีกต่อไป
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ในไตรมาสที่ 3 ของปี ปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ ทาสัญญาซื ้อขายหุ้นสามัญเพื่อจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท เนชัน่ แนล
เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จากัด ให้ แก่บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ ้ง จากัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยตกลงราคา
ขายเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 1,647.40 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาใกล้ เคียงกับมูลค่าราคาทุนของเงินลงทุน ณ วันที่จาหน่า ย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงได้ กลับราการ“ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ”จานวน 1,036..29
ล้ านบาท ตามที่เคยบันทึกไว้ ออกทังจ
้ านวนโดยไม่ได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวเป็ นกาไรแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ ตามหลักเนื่อหา
สาคัญกว่ารูปแบบอาจถูกพิจารณาเสมือนว่าส่วนเกินนี ้เป็ นการคืนเงินจากผู้ถือหุ้นให้ แก่บริ ษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯได้ รับชาระเงินมาแล้ วจานวนรวมทังสิ
้ ้น 668.00 ล้ านบาท คงเหลือเป็ นเงินค่า
หุ้นค้ างรับจานวนรวมทังสิ
้ ้น 979.40 ล้ านบาท ซึง่ ตามเนื ้อหาสาคัญกว่ารูปแบบ บริ ษัทฯจึงแสดงรายการค่าหุ้นค้ างรั บในงบ
แสดงฐานะการเงินรวมเป็ นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ หวั ข้ อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัท” ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ รับชาระค่าหุ้นค้ างรับดังกล่าวแล้ วเต็มจานวนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
โครงสร้ างเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นอยู่ที่ 1.19 เท่า 1.72 เท่า และ 2.01 ตามลาดับ โดยในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดหาเงินเพื่อใช้ ในการขยาย
โครงการลงทุนต่างๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ด้ วยการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินให้ กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทัว่ ไป
รวมถึงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
จึงทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีอั ตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเพิ่มขึ ้นในงวดปี 2556 ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักที่สง่ ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า
การลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง เนื่องจากการจ่ายปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการงวดปี 2556 ในขณะที่
ปี 2555 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น เป็ นผลมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายปั นผลระหว่างกาล
สาหรับผลประกอบการปี 2555
การวิเคราะห์ กระแสเงินสด
1) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ลดลงจานวน 66.3 ล้ านบาท จาก 2,665.76 ล้ านบาท ในปี 2555 เป็ นจานวน 2,599.46 ล้ านบาท ในปี 2556 หรื อคิดเป็ น
อัตราส่วนลดลงร้ อยละ 2.49 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายดกเบี ้ยและภาษี เงินได้ ที่เพิ่มสูงขึ ้น
กลุม่ บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน สาหรับงวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่
31 ธันวาคม 2554 เป็ นจานวน 2,665.76 ล้ านบาท และ 1,211.71 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นจานวน 1,454.05 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 120.00 สาเหตุหลักที่ทาให้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานในงวดสิ ้นปี 2555 มีจานวนสูงกว่าปี
2554 นัน้ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรก่อนภาษี และเงินรับล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นผลมา
จากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะรายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้า
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2) กระแสเงินสดจากการลงทุน
ในปี 2556 และปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 3,365.02 ล้ านบาท และ
2,144.04 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นจานวน 1,220.97 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 56.95 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มเงินลงทุนเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 2,371.65 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 118.77 และการ
จ่ายเงินมัดจาเพื่อซื ้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 605.23 ล้ านบาท แม้ ว่าจะมีเงินสดรับจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุนในหุ้นทุนของบริ ษัทย่อยจานวน 1,372.10 ล้ านบาท
กลุม่ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่
31 ธันวาคม 2554 เป็ นจานวน 2,144.04 ล้ านบาท และ 2,538.90 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลงจานวน 394.86 ล้ านบาท
หรื อลดลงเป็ นอัตราร้ อยละ 15.55 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการเงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนชั่วคราวในปี 2555 จานวน
1,020.10 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 805.20 ล้ านบาท ซึ่งไม่มีทงสองรายการ
ั้
นี ้ในปี 2554 ในขณะเดียวกันมีกระแสเงินสดเพิ่มจากเงิดสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว จานวน 870.00 ล้ าน
บาท และกระแสเงินสดรับคืนเงินมัดจาจากเพื่อซื ้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้นจานวน 269.25 ล้ านบาท รวมทังใน
้
ปี 2555 ไม่มีรายการเงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสิทธิ ในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินและเงินชาระหนี ้ค่าซื ้อโรงไฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ ในขณะที่ปี 2554 มีรายการดังกล่าวจานวน 395.70 ล้ านบาท และ 468.67 ล้ านบาท ตามลาดับ
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในงวดปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสาหรับกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 572.58 ล้ านบาท ในขณะที่งวด
ปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 512.05 ล้ านบาท โดยมีสว่ นต่างจานวน 1,084.64
ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากเงินสดรับสุทธิของเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวน 2,995.76 ล้ านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึ ้นจากปี
2555 จานวน 2,971.04 ล้ านบาท
ในงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายสาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
จานวน 512.05 ล้ านบาท ในขณะที่ ปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการจัดหาเงิน จานวน 1,485.08
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีสว่ นต่าง จานวน 1,997.13 ล้ านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างในปี
2555 จานวน 2,800 ล้ านบาท ซึ่งไม่ปรากฎรายการนี ้ในปี 2554 ประกอบกับการชาระคืนเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อและหนี ้สินตาม
สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ ้น จานวน 319.86 ล้ านบาท ในขณะที่ ปี 2554 มีรายการเงินสดรับจากการเรี ยกชาระค่าหุ้น
สามัญ จานวน 365.88 ล้ านบาท ซึ่งไม่มีรายการนี ้ปรากฎในปี 2555 รวมทังเงิ
้ นสดรั บจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินสุทธิ จานวน 271.36 ล้ านบาท และเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน จานวน 152.73 ล้ าน
บาท
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
1) อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว และอัตราส่ วนสภาพคล่ องกระแสเงินสด
ณ งวดสิ ้นปี 2556 เทียบกับงวดสิ ้นปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.29 เท่า และ 0.81 เท่า
ตามลาดับ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วอยู่ที่ 0.18 เท่า และ 0.57 เท่า ตามลาดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิน
สดอยู่ที่ 0.33 เท่า และ 0.66 เท่า ตามลาดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว และอัตราส่วน
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สภาพคล่องกระแสเงินสด ณ สิ ้นปี 2556 ลดลงจากสิ ้นปี 2555 เนื่องจาก หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่สงู กว่า
สินทรัพย์หมุนเวียนค่อนข้ างมาก เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นสูงของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงิน จานวน 3,010.80 ล้ านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เพิ่ มขึ ้น จานวน
2,992.52 ล้ านบาท ซึง่ ไมมีรายการนี ้ ณ สิ ้นปี 2555
ณ สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.81 เท่า และ 0.78 เท่า ตามลาดับ
เนื่องจากในปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่มากกว่าหนี ้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้น ในอัตราร้ อย
ละ 15.81 และร้ อยละ 12.27 ตามลาดับ โดยในปี 2555 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุน
ชัว่ คราว จานวน 150.10 ล้ านบาท ซึง่ ไม่มีรายการในปี 2554 เป็ นผลมาจากการรับโอนหลักทรัพย์รัฐบาลของ NPP2 และ
NPP 3 จากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น -กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 470.63
ล้ านบาท ส่วนหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น เนื่องมาจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น จานวน 238.81 ล้ านบาท และเงิน
รับล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่เพิ่มขึ ้น จานวน 373.96 ล้ านบาท ในขณะที่ ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ลดลง จานวน 235.59 ล้ านบาท
สาหรับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วในปี 2555 อยู่ที่ 0.57 เท่า และปี 2554 อยู่ที่ 0.48 เท่า และอัตราส่วน
สภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 0.66 เท่า และ 0.25 เท่า ในปี 2555 และปี 2554 ตามลาดับ ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินทัง้
สองรายการนี ้ในปี 2555 สูงกว่าในปี 2554 โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่อง


อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าทยอยลดลงอยู่ที่
7.47 เท่า 7.84 เท่า และ 10.74 เท่า หรื อคิดเป็ นระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น โดยอยูท่ ี่ 48.17 วัน 45.93 วัน และ 33.52
วัน ตามลาดับ อย่างไรก็ดี ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ปกติของกลุม่ บริ ษัทฯ อยูใ่ นช่วงประมาณ 45-50 วัน เนื่องจาก ลูกค้ าราย
ใหญ่ได้ แก่ กฟผ. จะมีอายุลกู หนี ้เฉลีย่ ประมาณ 60 วัน


อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้ าหนีแ้ ละระยะเวลาชาระหนี ้
ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั ราอยู่ที่ 8.93 เท่า
8.31 เท่า และ10.70 เท่า ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่ ที่ 40.31 วัน 43.30 วัน และ 33.66 วัน ตามลาดับ
โดยในปี 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ของกลุ่มบริ ษัทฯมีอตั ราลดลงเนื่องจากจ่ายเจ้ าหนี ้
เชือ้ เพลิงตามกาหนด[•] และในปี 2555 เทียบกับปี 2554 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั ราเพิ่มขึ ้น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นของ NPP5 เพิ่มขึ ้น เนื่องจาก ในปี 2555 ได้ มีการซื ้อไอน ้าแรงดันสูงเพิ่มขึ ้น เพื่ อผลิตไฟฟ้ าได้
เต็มกาลังการผลิตของกังหันไอน ้า และซื ้อวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น
2) อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
 อัตรากาไรขัน้ ต้ น อัตรากาไรจากการดาเนินงาน อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ นอยู่ที่ร้อยละ 26.04 ร้ อยละ 23.26
และร้ อยละ 18.77 ตามลาดับ อัตรากาไรจากการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 20.05 ร้ อยละ 18.80 และร้ อยละ 14.27
ตามลาดับ และอัตรากาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 11.77 ร้ อยละ 10.86 และร้ อยละ 7.34 ตามลาดับ เนื่องจากรายได้ จากการ
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ขายที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะรายได้ จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้า ซึ่งมีอตั ราการเติบโตในสัดส่วนที่สงู กว่าต้ นทุนขายและ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้น สะท้ อนถึงผลประกอบการที่มีผลกาไรที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการ
ทากาไรของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผลสืบเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ ้นของราคาขายไฟฟ้ าและต้ นทุนเชื ้อเพลิงที่ลดลงจากราคา
เชื ้อเพลิงที่ปรับตัวลดลงและการบริ หารเชื ้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้ านต้ นทุนและการจัดหาเชื ้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า
จากผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มี อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น โดย ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี
2555 และสิ ้นปี 2554 อยูท่ ี่ร้อยละ12.21 ร้ อยละ 12.62 และร้ อยละ7.79 ตามลาดับ
3) อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 5.64
ร้ อยละ 5.18 และร้ อยละ 3.53 ตามลาดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร มีอตั ราอยู่ที่ร้อยละ 14.39 ร้ อยละ 13.66
และร้ อยละ 10.78 ตามลาดับ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ มีอตั ราอยูท่ ี่ 0.48 เท่า 0.48 เท่า และ 0.48 เท่า ตามลาดับ
เป็ นผลสืบเนื่องจากการเติบโตของรายได้ จากการขายและความสามารถในการทากาไรของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเติบโตของธุรกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้า ซึ่งทาให้ เกิดการใช้ สินทรัพย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
4) อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 อยู่ที่ 2.01 เท่า 1.72 เท่า
และ 1.19 เท่าตามลาดับ เนื่องจากการระดมทุนด้ วยการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ ้น เพื่อนามาใช้ ในการขยายโครงการลงทุนต่างๆ
ของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2555 และในปี 2556 จึงทาให้ กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง โดย ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555 และสิ ้นปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรร จานวน 671.45 ล้ านบาท 1,901.78 ล้ านบาท และ 3,481.92 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย ณ สิ ้นปี 2556 สิ ้นปี 2555
และสิ ้นปี 2554 อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย อยูท่ ี่ 4.20 เท่า 4.50 เท่า และ 3.25 เท่า ตามลาดับ และ อัตราส่วน
ความสามารถชาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) อยู่ที่ 0.13 เท่า 0.17 เท่า และ 0.09 เท่า ตามลาดับ ทังนี
้ ้ โดยณ สิ ้นปี
2556 และ สิ ้นปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานลดลงเป็ นจานวน 2,599.46 ล้ านบาท จาก สิ ้นปี
2555 จานวน 2,665.76 ล้ านบาท และเมื่อเปรี ยบเทียบ งวดสิ ้นปี 2555 และงวดสิ ้นปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ อัตรากระแสเงิน
สดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น มากกว่าอัตราที่เพิ่มขึ ้นของภาระดอกเบี ้ยที่จ่าย ตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ของบริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ของหุ้นกู้ปัจจุบนั ได้ กาหนดไว้ วา่
ผู้ออกหุ้นกู้จะดารงอัตราส่วนจานวนรวมของหนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่ อจานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้
ออกหุ้นกู้ (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ ้นงวดของแต่ละไตรมาสหรื อ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
กรณีไตรมาสสุดท้ ายไม่เกิน 2.5:1 เว้ นแต่หลังจากที่ IPP IP2 ได้ มีการเข้ าทาสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับสถาบัน
การเงินเพื่อรองรับโครงการ โดย D/E Ratio ณ วันสิ ้นงวดของแต่ละไตรมาสหรื อ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาส
สุดท้ ายจะไม่เกิน 3.0:1 โดย ณ สิ ้นปี 2556 อัตราส่วน D/E Ratio ตามข้ อกาหนดสิทธิฯ บริ ษัทฯ เท่ากับ 1.81 เท่า
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ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่างๆ ตาม
ธุรกิจปกติ ดังต่อไปนี ้
1) สัญญาขายไฟฟ้ าที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ทาสัญญาขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(“กฟผ.”) โดยมีกาลังไฟฟ้ ารวมตามสัญญาขายไฟฟ้ า 6 ฉบับ ประมาณ 304 เมกะวัตต์ อายุสญ
ั ญามี
ระยะเวลาตังแต่
้ 21 - 25 ปี และระยะเวลาสิ ้นสุดสัญญาในช่วงปี 2563 – 2571
2) สัญญาซื ้อไฟฟ้ าสารองที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ทาสัญญาซื ้อไฟฟ้ าสารองกับกฟผ. จานวน 3 ฉบับ อายุ
สัญญาละ 1 ปี โดยหากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา สัญญานี ้จะมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกครัง้ ละ 1 ปี และใน
กรณี ที่สญ
ั ญาขายไฟฟ้ าสิ ้นสุดลงก่อนวันที่สญ
ั ญาซือ้ ไฟฟ้ าสารองจะสิ ้นสุด ก็ให้ สญ
ั ญาซื ้อไฟฟ้ าสารอง
สิ ้นสุดลงตามด้ วย
3) สัญญาซื ้อถ่านหิน โดยที่บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อถ่านหินกับบริ ษัทในต่างประเทศสองแห่ง ตาม
จานวนและราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญา ซึ่งอ้ างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน JPU (Japanese Power Utility)
โดยบริ ษัทฯ ได้ ตกลงที่จะชาระค่าถ่านหินให้ กับคู่สญ
ั ญาเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ โดยมีปริ มาณถ่านหิน
ตามสัญญารวมประมาณ 900,000 เมตริ กตัน อายุสญ
ั ญามีระยะเวลาตังแต่
้ 2 - 3 ปี และระยะเวลาสิ ้นสุด
สัญญาในช่วงปี 2557 - 2558
4) สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่งถ่านหิน โดย NPS OS และ NPS OR ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ ทา
สัญญาการบริ หารจัดการตามมาตรฐาน (Standard Ship Management Agreement) กับบริ ษัทในประเทศ
แห่งหนึ่ง จานวน 2 ฉบับ และ NPS Cape ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญา
ดังกล่าวกับบริ ษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จานวน 1 ฉบับ เพื่อช่วยในการบริ หารจัดการกระบวนการที่
สาคัญต่างๆ ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการรายปี คิดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา โดยสัญญาดั งกล่าวมีผล
บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2555 วันที่ 3 ธันวาคม 2555 และวันที่ 5 มิถนุ ายน 2556 ตามลาดับ และ
จะสิ ้นผลบังคับใช้ ภายในสองเดือนหลังจากได้ รับการร้ องขอจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
5) สัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัท
E85 จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ เอทานอล จากัด ) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับการจัดทาโครงการก่อสร้ างระบบผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสีย โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังจานวน
3 โครงการ และโครงการ “A Wastewater Treatment Plant of Ethanol Plant (Biogas)” จานวน 1
โครงการ จากการทาสัญญารั บเงิ นสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานกับสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานในวงเงินสนับสนุนรวมจานวนไม่เกิน 50 ล้ านบาท ซึ่งจะแบ่งจ่ายตามงวดและ
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยบริ ษัทย่อยต้ องจัดทาโครงการดังกล่าวให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 2 ปี นับจากวันที่ทา
สัญญา
6) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แบ่งเป็ นภาระผูกพันจากการก่อสร้ าง
โรงงานผลิตเอทานอลและการซือ้ เครื่ องจักรประมาณ 285 ล้ านบาท การก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าและการซือ้
เครื่ องจักร ประมาณ 16,330 ล้ านบาท และการซื ้อที่ดินจานวน 40 ล้ านบาท
7) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงาน โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าดาเนินงาน ที่
เกี่ยวข้ องกับการเช่าที่ดิน พื ้นที่ในอาคารสานักงาน และรถยนต์กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยอายุสญ
ั ญามี
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รายงานประจาปี 2556
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตังแต่
้ 1 - 19 ปี ซึง่ มีจานวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นจานวนประมาณ
19 ล้ านบาท
8) การค ้าประกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศใน
นามของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิตามปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย โดยมีวงเงินค ้าประกันให้ กบั กฟผ. ประมาณ 1,302.91 ล้ านบาท กฟภ. ประมาณ 38.86 ล้ าน
บาท ผู้จดั จาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ประมาณ 220.00 ล้ านบาท กองทุนส่งเสริ มการอนุรั กษ์ พลังงาน
ประมาณ 15.16 ล้ านบาท องค์การคลังสินค้ า 10 ล้ านบาท และรายการอื่นๆ ประมาณ 5 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีบริ ษัทย่อยทังสองแห่
้
งใช้ วงเงินออกหนังสือค ้าประกันร่ วมกับบริ ษัทฯ เพื่อค ้า
ประกัน กฟผ. ตามสัญญาขายไฟฟ้ า และค ้าประกันการใช้ ไฟฟ้ ากับ กฟภ. ในวงเงินรวมประมาณ 150.00
ล้ านบาท
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