สารบัญ
สรุปข้ อมูลทางการเงิน
ข้ อมูลทัว! ไปและข้ อมูลสําคัญอื!น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ
โครงสร้ างรายได้
ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่งขัน
ปั จจัยความเสีย! ง
ผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
โครงสร้ างการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย! ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
งบการเงิน

หน้ าที!
6
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน
ข้ อมูลจากงบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กํา ไรขันต้ น
EBITDA(1)
กํา ไรสุทธิ(2)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์
หนีสินที!มภี าระดอกเบีย (IBD)
หนีสิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากํา ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (ROA) (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตราส่วนหนีสินที!มภี าระดอกเบียต่อทุน (IBD/E) (%)
อัตราส่วนหนีสินต่อทุน (ตามข้ อกํา หนดข้ อกํา หนดว่าด้ วยสิทธิ ฯ)(3)

2553

2554*

2555*

2556

2557

7,680
8,411
1,610
2,703
1,229

11,132
11,221
2,090
2,555
824

11,860
12,000
2,759
3,472
1,306

12,820
12,922
3,338
3,977
1,521

15,377
15,482
3,914
4,359
1,759

21,783
8,804
10,418
11,365

24,314
11,967
13,224
11,090

25,982
14,451
16,428
9,555

27,935
16,771
18,652
9,283

32,432
19,921
21,588
10,844

14.61%
5.99%
12.96%
0.77
-

7.34%
3.57%
7.34%
1.08
1.03

10.88%
5.19%
12.65%
1.51
1.45

11.77%
5.64%
16.15%
1.81
1.77

11.36%
5.83%
17.48%
1.84
1.78

หมายเหตุ:
(1) ไม่รวมรายได้ อื!นที!เป็ นรายการพิเศษ
(2) รวมส่วนที!เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และส่วนที!เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที!ไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
(3) ไม่เกิน 2.5 เท่า ตามข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที!ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยบังคับใช้ ตงแต่
ั " ปี 2554
* งบปรับปรุงใหม่
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมการดําเนินงาน

ฐานะการเงิน

รายได้ รวม (ล้ านบาท)

สินทรัพย์ (ล้ านบาท)

EBITDA(1) (ล้ านบาท)

หนีส! นิ (ล้ านบาท)

กําไรสุทธิ(2) (ล้ านบาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ล้ านบาท)

(#)

ไม่รวมรายได้ อื!นที!เป็ นรายการพิเศษ

($)

รวมส่วนที!เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และส่วนที!เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที!ไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย

* งบปรับปรุงใหม่
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

คํานิยาม
เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื!น ให้ คําต่อไปนี "มีความหมายดังนี "
คํา

ความหมาย

304 IP

:

บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยลปาร์ ค จํากัด

AA

:

บริ ษัท ดับ% เบิ "ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

AGF
AL

:

บริ ษัท แอช ลีซซิ!ง จํากัด

ASTM

:

American Society for the Testing of Materials

Availability Factor

:

ดัชนีความพร้ อม

BECO

:

บริ ษัท ไฟฟ้าชีวมวลจํากัด

BFB

:

BOI

:

Bubbling Fluidized Bed หรื อ เครื! อ งปฏิ ก รณ์ ฟ ลูอิ ไดซ์ แ บบฟอง
ก๊ าซ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

BPKPS

:

บริ ษัท บีพีเคเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
บริ ษัท บี โปรเพสชัน! นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด

BE PRO
BTU/KWh

:

บีทียตู อ่ กิโลวัตต์-ชัว! โมง

Capacity Factor

:

ดัชนีกําลังการผลิต

Capacity PPA

:

กําลังไฟฟ้าตามสัญญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาว

CFB Boiler

:

COD

:

Circulating Fluidized Bed Boiler หรื อ หม้ อไอนํ า" แบบฟลูอิ ไดซ์
เบดแบบหมุนเวียน
วันเริ! มดําเนินการเชิงพาณิชย์

CP

:

Capacity Payment หรื ออัตราค่าพลังไฟฟ้า

CPI
CHP 1
CHP 3

:
:
:

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

CHP 5

:

บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที!ออกหลักทรัพย์เพิม! เติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ของบริ ษัทที!แสดงไว้ ใน www.sec.or.th
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

คํา

ความหมาย

DARC

:

บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ชเซ็นเตอร์ จํากัด

DSCR

:

E85
EASTW
EGCO

:
:
:

EGG

:

EHIA

:

EIA

:

EP

:

Debt Service Coverage Ratio หรื อ อัต ราส่ว นความสามารถใน
การชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี "ย
บริ ษัท อี 85 จํากัด
บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรนํ า" ภาคตะวัน ออก จํ า กั ด
(มหาชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
Equivalent Gross Generation หรื อ ปริ มาณกระแสไฟฟ้าและไอนํ "า
ที!ผลิตได้ เทียบเท่า
Environmental Health Impact Assessment ห รื อ รายงาน การ
ประเมินผลกระทบด้ านสิง! แวดล้ อมและสุขภาพ
Environmental Impact Assessment ห รื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินผลกระทบสิง! แวดล้ อม
Energy Payment หรื ออัตราค่าพลังงานไฟฟ้า

ESL

:

Eversky Company Limited

ESP

:

Electrostatic Precipitators หรื อ เครื! องดักฝุ่ นระบบไฟฟ้าสถิต

FMO

:

Force Maintenance Outage หรื อ ดัชนีการหยุดซ่อมบํารุงฉุกเฉิน

Ft

:

GDP

:

Gross Power Output

:

Fuel Transfer Charge หรื อ สู ต รการปรั บ อั ต ราค่ า ไฟ ฟ้ า โดย
อัตโนมัติ
Gross Domestic Products ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ภายในประเทศ
กําลังผลิตไฟฟ้า

GWh

:

Gigawatt-Hour หรื อกิกะวัตต์-ชัว! โมง

Heat Rate

:

ค่าเฉลีย! อัตราความร้ อนของกระแสไฟฟ้าและไอนํ "า

IPP

:

IPP IP2

:

Independent Power Producer หรื อ โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ของ กฟผ.
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด

ITS5

:

JPU

:

บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ! ง 5 จํากัด (เดิมชื!อ บริ ษัทอินเตอร์ สตีวีโดริ! ง
2 จํากัด)
Japanese Power Utility Index

KN

:

บริ ษัท คันนา จํากัด

KNKT

:

บริ ษัท คันนาและเขตที!จํากัด
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

คํา

ความหมาย

KPI

:

Key Performance Indicator หรื อ ดัชนีวดั ประสิทธิภาพการทํางาน

KWh

:

Kilowatt-Hour หรื อกิโลวัตต์-ชัว! โมง

LNS

:

บริ ษัท เลิศนภา บริ การจํากัด

LP

:

Low Pressure หรื อไอนํ "าแรงดันตํ!า

MCF

:

Monthly Capacity Factor หรื อ ดัชนีกําลังไฟฟ้ารายเดือน

MP

:

Medium Pressure หรื อไอนํ "าแรงดันปานกลาง

MW

:

Megawatt หรื อเมกะวัตต์

MWh

:

Megawatt-Hour หรื อเมกะวัตต์-ชัว! โมง

NPP2

:

บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด

NPP3

:

บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

NPP5

:

บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

NPP5A

:

บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จํากัด

NPP11

:

บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

NPP12

:

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด

NPS Cape

:

บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด

NPS IPP

:

บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด

NPS O&M

:

บริ ษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากัด

NPS OR

:

NPS OS

:

บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด (เดิมชื!อ บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์
ซัพพลาย พีพี 10 จํากัด)
บริ ษัท เอ็นพีเอสโอเชียน สตาร์ จํากัด

NPS PP9

:

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 9 จํากัด

NS304

:

บริ ษัท นํ "าใส 304 จํากัด

Output Factor

:

อัตรากําลังผลิตไฟฟ้า

PDP 2010

:

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปี 2553 – 2573

PMC

:

บริ ษัทโปรมีโก้ เซอร์ วิส จํากัด

PMO

:

PP2

:

Plant Maintenance Outage หรื อ เวลาหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าที!
เป็ นไปตามแผนการผลิต
โรงไฟฟ้า 2

PP3

:

โรงไฟฟ้า 3

PP4

:

โรงไฟฟ้า 4
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

คํา

ความหมาย

PP5

:

โรงไฟฟ้า 5

PP5A

:

โรงไฟฟ้า 5A

PP6

:

โรงไฟฟ้า 6

PP7

:

PP8

:

PP11

:

โรงไฟฟ้า 7 หรื อ โครงการโรงไฟฟ้ าเนชั!น แนล เพาเวอร์ ซัพ พลาย
โครงการ 1
โรงไฟฟ้า 8 หรื อ โครงการโรงไฟฟ้ าเนชั!น แนล เพาเวอร์ ซัพ พลาย
โครงการ 2
โรงไฟฟ้า 11

PPA

:

Power Purchase Agreement หรื อ สัญญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาว

PT Utami

:

PT. Utami Jaya Mulia

SCOD

:

SNB

:

Scheduled Commercial Operation Date หรื อ กํ า หนดการจ่ า ย
ไฟฟ้าเข้ าระบบ
บริ ษัท เอส.เอ็น.บี.ผลิตผลการเกษตร จํากัด

SNST

:

บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด

SPP

:

Small Power Producer หรื อ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

VSPP

:

Very Small Power Producer หรื อ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

กกพ.

:

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

กปภ.

:

การประปาส่วนภูมิภาค

กพช.

:

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟน.

:

การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ.

:

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ.

:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุม่ ที!มีความเกี!ยวโยงกัน

:

กลุม่ บริ ษัทฯ

:

บุคคลหรื อบริ ษัทที!เกี!ยวโยงกันโดยมีผ้ บู ริ หารกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจร่วมกันกับกลุม่ บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม แล้ วแต่กรณี

กังหันไอนํ "า

:

Extraction Condensing Turbine

ก๊ าซเชื "อเพลิง

:

Fuel Gas

การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลัง งานหมุ น เวี ย น :
สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
เขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
:

SPP Renewable Energy
เขตอุ ต สาหกรรม 304 ตํ า บลท่ า ตู ม อํ า เภอศรี ม หาโพธิ จัง หวัด
ปราจีนบุรี
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

คํา

ความหมาย

เขตอุ ต สาหกรรม 304 ส่ ว นที! 2 จั ง หวั ด :
ฉะเชิงเทรา
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสูงสุด
:

เขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 ตําบลเขาหินซ้ อน อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Peak Demand

ความต้ องการพลังงานไฟฟ้า

:

Energy Demand

เครื! องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ "า
ตารางบํารุงรักษา

:
:

Steam Turbine Generator
Preventive Maintenance Plan

ปตท.

:

บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม

:

Cogeneration

ลูกค้ าอุตสาหกรรม

:

สนพ.

:

ลูกค้ าที!มีสถานที!ประกอบการตังอยู
" ่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สผ.

:

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง! แวดล้ อม

สัญญาซื "อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า :

Forward Contract

หม้ อไอนํ "า

:

Boiler

หม้ อไอนํ "าแบบนําสารเคมีกลับ

:

Chemical Recovery
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั"วไปและข้ อมูลสําคัญอื"น
ข้ อมูลทั"วไป
ข้ อมูลทัว! ไปของบริ ษัทที!ออกหลักทรัพย์ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบุคคลอ้ างอิง ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี "
1. บริษัทที"ออกหลักทรัพย์
บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
206 หมูท่ ี! 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0107553000123
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
www.doubleapower.com
10,000.00 ล้ านบาท
9,354.04 ล้ านบาท

2. บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ าและพลังงานที"เกี"ยวข้ อง
1) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด (“NPP2”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์2 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
57/5-9 หมู่ที! 11 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24130
0245554001309
(66) 38 532833 ต่อ 3222
(66) 38-532829
150.00 ล้ านบาท
150.00 ล้ านบาท
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

2) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด (“NPP3”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์3 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
94/1 หมู่ที! 3 ตําบลเขาหินซ้ อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
0245554001317
(66) 38-855087 (66) 38-855089
(66) 38-855087 (66) 38-855089
680.00 ล้ านบาท
680.00 ล้ านบาท

3) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด (“NPP5”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์5 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
217 หมูท่ ี! 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000786
(66) 37-208800 ต่อ 6955
(66) 2-6591412
1,520.00ล้ านบาท
1,520.00 ล้ านบาท

4) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด(“NPP5A”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์5 เอ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
218 หมูท่ ี! 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000794
(66) 37-208841-48
(66) 2-6591464
1,218.00 ล้ านบาท
1,204.50 ล้ านบาท
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

5) บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด (“NPS PP9”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
206 หมูท่ ี! 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000969
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
1,825.00 ล้ านบาท
1,305.00ล้ านบาท

6) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด(“NPP11”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์11 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
125 หมูท่ ี! 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000620
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410 (66) 2-6591412
950.00 ล้ านบาท
950.00 ล้ านบาท

7) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด (“NPP12”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์12 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
355 หมูท่ ี! 10 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000270
(66) 37-208800
(66) 2-6591412
900.00 ล้ านบาท
225.00 ล้ านบาท
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

8) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด (“IPP IP2”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ

:
:

ทีตัง! สํานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:

บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั กฟผ.ภายใต้ โครงการรับซื "อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
94/1 หมู่ที! 3 ตําบลเขาหินซ้ อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
0245555000985
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
1,380.00 ล้ านบาท
1,305.407.00 ล้ านบาท

9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด (“IPP IP7)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

บริ ษัท ไอพีพี ไอพี & จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
206 หมูท่ ี! 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255557000214
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410 (66) 2-6591412
660.00 ล้ านบาท
596.22 ล้ านบาท

:
:
:
:
:
:
:
:

10) บริษัท ซีเอชพี 1 จํากัด (“CHP1”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ซีเอชพี 1 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
206 หมูท่ ี! 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000471
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
130.00 ล้ านบาท
110.70 ล้ านบาท
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11) บริษัท ซีเอชพี 3 จํากัด (“CHP3”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
125 หมูท่ ี! 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001519
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410 (66) 2-6591412
250.00 ล้ านบาท
228.835ล้ านบาท

12) บริษัท ซีเอชพี 5 จํากัด (“CHP5”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
125 หมูท่ ี! 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001527
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410 (66) 2-6591412
300.00 ล้ านบาท
300.00ล้ านบาท

13) บริษัท ซีเอชพี 7 จํากัด (“CHP7”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ซีเอชพี & จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
125 หมูท่ ี! 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255557000222
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410 (66) 2-6591412
1.00 ล้ านบาท
1.00 ล้ านบาท
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14) บริษัท อี 85 จํากัด (“E85”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

บริ ษัท อี 85 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเอทานอล
78 หมูท่ ี! 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ' จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255550000081
(66) 37-208800
(66) 2-6591417
3,853.00 ล้ านบาท
3,853.00 ล้ านบาท

:
:
:
:
:
:
:
:

15) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจํากัด (“SNB”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:

บริ ษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจํากัด
ผลิตและจําหน่ายนํ "ามันรํ าดิบและนํ "ามันรํ าสกัด
107/1 หมู่ที! 2 ตํ าบลบางสมัค ร อํ าเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิ งเทรา
24180
0105531003578
(66) 38-538801
(66) 38-539754
30.00 ล้ านบาท
30.00 ล้ านบาท

16) บริษัท แอชลีชชิ"ง จํากัด (“AL”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท แอชลีชชิ!ง จํากัด
แยกสารเคมีออกจากขี "เถ้ า
217 หมูท่ ี! 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000543
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
45.00 ล้ านบาท
45 ล้ านบาท
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17) บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์ เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ

:
:

ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากัด
บริ หารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทฯที!จะนําเข้ ากองทุนรวม
โครงสร้ างพื "นฐานของบริ ษัทฯ
206 หมูท่ ี! 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ' จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001098
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
150.00 ล้ านบาท
37.50 ล้ านบาท

บริษัทในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
1) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี"ยนสตาร์ จํากัด (“NPS OS”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยนสตาร์ จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
206 หมูท่ ี! 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ' จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0245552001221
(66) 37-208841-48
(66) 2-6591464
310.00 ล้ านบาท
310.00 ล้ านบาท

2) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานาจํากัด (“NPSOR”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
206 หมูท่ ี! 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000301
(66) 37-208841-48
(66) 2-6591464
100.00 ล้ านบาท
100.00 ล้ านบาท
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3) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จํากัด (“NPS Cape”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เอ็นพีเอสเคป จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
206 หมูท่ ี! 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000601
(66) 37-208841-48
(66) 2-6591464
1.00 ล้ านบาท
1.00 ล้ านบาท

4) บริษัท โอเชี"ยนสตาร์ โฮลดิง! จํากัด (“OSH”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:

บริ ษัท โอเชี!ยนสตาร์ โฮลดิ "ง จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
2169333
5,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
-เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ

5) บริษัท โอเชี"ยน เคป จํากัด (“OC”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:

บริ ษัท โอเชี!ยน เคป จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
2172548
5,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
- เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
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6) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ"ง5 จํากัด (“ITS5”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ! ง5 จํากัด
บริ การทุน่ ขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล
187/3 หมูท่ ี! 1 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
0245544000792
(66) 38-538968
(66) 38-538869
68.00 ล้ านบาท
68.00 ล้ านบาท

บริษัทในกลุ่มธุรกิจอื"นๆ
1) บริษัท นํา! ใส 304 จํากัด (“NS304”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท นํ "าใส 304 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายนํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
355 หมูท่ ี! 10 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255548000037
(66) 37-208800 ต่อ 3838-9
(66) 2-659-1432
160.00 ล้ านบาท
160.00 ล้ านบาท

2) บริษัทดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด (“DARC”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ

:
:

ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ดี.เอ.รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
ศึกษาวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์ต้นกระดาษและต้ นพลังงานรวมไปถึงเยื!อ
กระดาษและกระดาษ
122 หมูท่ ี! 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ' จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255550000235
(66) 37-208800
(66) 2-6591424
30.00 ล้ านบาท
30.00 ล้ านบาท
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3) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

: PT. Utami Jaya Mulia
: ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน
: Jl. Pendreh, KomplekPerhubungan Gang Bandara No. 184, RT.
33-A, Kel. Melayu, MuaraTeweh Barito Utara 73811
: 2090.2011
: (62) 511-4773096
: (62) 511-4773096
: 4.00 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
: 2.00 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ

4) บริษัท คันนา จํากัด (“KN”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท คันนา จํากัด
สนับสนุนและส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน
355 หมูท่ ี! 10 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ' จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000468
(66) 37-208841-48
(66) 2-6591464
530.00 ล้ านบาท
530.00 ล้ านบาท

5) บริษัท โซนิสสตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด (“SNST”)
ชื อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีตัง! สํานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชํ าระแล้ว

:
:
:
:
:

บริ ษัท โซนิสสตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
ผลิตและจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังและก๊ าซชีวภาพ
99/2 หมู่ที! 3 ตําบลเขาหินซ้ อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
0105538091278 (เดิมเลขที! 1859/2538)
(66)38-855055 - 89
(66)38-855100
270.00 ล้ านบาท
270ล้ านบาท
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3. บุคคลอ้ างอิง
1) ผู้สอบบัญชี
ชื อบริ ษัท
ทีตัง! สํานักงานใหญ่

:
:
:

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

2) นายทะเบียน
ชื อบริ ษัท
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

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

ชื อบริ ษัท
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

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

ชื อบริ ษัท
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(--) 02-255-2222
(--) 02-255-9391-3
www.ktb.co.th

3) ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้
ชื อบริ ษัท
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

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

โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
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ชื อบริ ษัท
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

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

ชื อบริ ษัท
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(--) 02-255-2222
(--) 02-255-9391-3
www.ktb.co.th

4) ที"ปรึกษากฎหมาย
-ไม่มี5) ที"ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
: บริ ษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี! จํากัด
ชื อบริ ษัท
ทีตัง! สํานักงานใหญ่
: 900 อาคารต้ นสนทาวเวอร์ ชัน" 9บี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
: (662) 257-0550
โทรศัพท์
: (662) 639-3600
โทรสาร
6) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ติ ดต่อ
อีเมลล์
7) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ติ ดต่อ
สายด่วนนักลงทุน
อีเมลล์

:
:

:
:
:

นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศักดิ'
ผู้อํานวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
pr@npp.co.th

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

ข้ อมูลสําคัญอื"น ที"มีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่พบว่ามีข้อมูลที!อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
บริ ษัทฯ มุง่ มัน! เป็ นผู้นําการปลูกพลังงาน เพื!อผลิตพลังงานได้ อย่างยัง! ยืน ด้ วยการคิดค้ นวิจยั และพัฒนาเพื!อให้ ได้
“ต้ นพลังงาน”พันธุ์ไม้ ที!เหมาะกับการนํา มาใช้ เป็ นเชือ" เพลิงผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาเชื อ" เพลิงพืชพลังงานอื!น อาทิ
“หญ้ าเนเปี ยร์ ” พืชพลังงานทางเลือกใหม่ ซึ!งสามารถนํามาใช้ เป็ นเชือ" เพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ เพื!อให้ มีแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน สร้ างใหม่ได้ ไม่มีวนั หมด โดยการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีพื "นฐานแนวคิดมาจากการตระหนักถึงความสําคัญ
ของแหล่งพลังงานที!กําลังจะหมดไป เช่น นํ "ามันและก๊ าซธรรมชาติ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมุง่ มัน! ที!จะสร้ างแหล่งพลังงานทดแทนที!
ยัง! ยืนเพื!อรองรับความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของคนไทย อีกทัง" ยังคํานึงถึงการสร้ างความสมดุลระหว่างภาคการเกษตรและภาค
พลังงาน การสร้ างรายได้ และอาชีพให้ แก่เกษตรกรไทย ภายใต้ แนวคิด “ปลูกพลังงาน เพื!อความยัง! ยืนแห่งอนาคต”
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในการเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานปลูกได้ มุ่งเน้ นการดําเนินงานเพื!อให้ เกิดการเติบโต
อย่างต่อเนื!องและยัง! ยืน พร้ อมก้ าวไปสูก่ ารเป็ นบริ ษัทไฟฟ้าครบวงจร โดยให้ ความสําคัญต่อ ชุมชน สังคม และการรักษา
สิง! แวดล้ อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
โดยบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์หลักในการดําเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี "
1. กลยุทธ์ การจัดหาแหล่งวัตถุดิบเชื "อเพลิงจากหลากหลายแหล่ง เพื!อช่วยลดความเสี!ยงจากการขาดแคลน
เชื "อเพลิง
2. กลยุ ท ธ์ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพวัต ถุดิ บ ให้ ได้ ค่ า ความร้ อนสูง ยิ! ง ขึ น" นํ า ไปผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. กลยุทธ์การผสมผสานเชื "อเพลิงหลากหลายประเภท เพื!อเพิ!มมูลค่า และบริ หารต้ นทุน
4. กลยุท ธ์ ก ารปรั บ ปรุ งเทคโนโลยี อย่า งต่อ เนื! อ ง เพื! อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถผลิต ไฟฟ้ าได้ อ ย่างเต็ ม ที! แ ละมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
เป้ าหมายในการประกอบธุรกิจ
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ตัง" เป้ า หมายที! จ ะเป็ นผู้ผ ลิ ต ไฟฟ้ า แบบครบวงจร โดยครอบคลุม ทัง" การผลิ ต และจํ า หน่ า ย
กระแสไฟฟ้าและไอนํา" รวมถึงธุรกิจอื!นที!เกี! ยวเนื!องและสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ธุรกิ จการขนส่งเชือ" เพลิง
ทางทะเล อีกทัง" กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ มีการกํ าหนดนโยบายขยายการลงทุนในโครงการอื!นๆ ที!เกี! ยวข้ องกับธุรกิ จเชือ" เพลิง
ธุรกิ จ พลังงานทดแทน และธุ รกิ จ ส่ง เสริ ม การปลูก ต้ น กระดาษและพลังงาน เพื! อ สร้ างมูลค่า เพิ! ม ในระยะยาวให้ แ ก่
ผู้ถื อ หุ้น โดยกลุ่ม บริ ษั ท ฯ มุ่งเน้ น ที! จ ะเป็ น ผู้นํ า ในการผลิต ไฟฟ้ าโดยใช้ เชื อ" เพลิงชี ว มวลแบบผสมผสาน โดยการ ใช้
วัส ดุเหลือใช้ อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ นอกจากนี " กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ยังให้ ค วามสนใจในเรื! องการเติ บ โตอย่างยั!งยื น ทางด้ า น
พลังงานทดแทน ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาประสิทธิภาพทังในด้
" านการผลิตและการให้ บริ การ รวมทัง" การสร้ างความสัมพันธ์
ที!ดีในระยะยาวกับลูกค้ าอย่างต่อเนื!อง ทังนี
" " กลุม่ บริ ษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี "
· เป็ นผู้ นํ า ด้ านการผลิ ต จั ด ส่ ง และรั ก ษาความมั! น คงของระบบไฟฟ้ า และไอนํ า" โดยใช้ เชื อ" เพลิ ง
แบบผสมผสาน โดยมีการใช้ วสั ดุเหลือใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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·

·

ส่ง เสริ ม กํ า กับ และดูแ ลให้ มี ไฟฟ้ า และไอนํ า" อย่ า งเพี ย งพอและต่ อ เนื! อ งจากเทคโนโลยี ส ะอาดและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื! อ การพั ฒ นากลุ่ม โรงงานอุ ต สาหกรรมเขตอุ ต สาหกรรม 304 จั ง หวัด ปราจี น บุ รี
และในเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้ างวัฒนธรรมในการปรับเปลีย! นตัวเอง อย่างมีดลุ ยภาพทังทางเศรษฐกิ
"
จ สังคม และสิง! แวดล้ อม

การเปลี"ยนแปลงและพัฒนาการที"สาํ คัญ
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
" นนิติบุคคลประเภท
บริ ษัทจํากัด กับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื!อวันที! 7 กรกฎาคม2538 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ! มต้ น 1.00 ล้ านบาท เพื!อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม โดยเป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม (Cogeneration) แบบ
กังหันไอนํ "า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด เมื!อวันที! 26 พฤษภาคม 2553 ตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา
บริ ษัทฯ ได้ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมทังได้
" ลงทุนในธุรกิจที!สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
หลักของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ธุรกิจอื!นๆ และธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนลงทุนในธุรกิจพลังงานที!เกี!ยวข้ องอื!นๆ เช่น โรงงานผลิตเอ
ทานอล ซึ!งธุรกิจดังกล่าวได้ รับการบริ หารจัดการภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมแต่ ละแห่งที!บริ ษัทฯ
จัดตังขึ
" "นมาสําหรับการลงทุนในแต่ละโครงการ อีกทัง" บริ ษัทฯ ได้ ทําการเพิ!มทุนอย่างต่อเนื!อง เพื!อรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจดังกล่าว โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
" "น 10,000.00 ล้ านบาท โดยเป็ นทุนที!ออก
และชําระแล้ วรวมทังสิ
" "น 9,354.04 ล้ านบาท
ทังนี
" " พัฒนาการที!สาํ คัญของบริ ษัทฯ ที!เกี!ยวกับการเปลีย! นแปลงอํานาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบ
ธุรกิจในช่วง 3 ปี ที!ผา่ นมา เป็ นดังนี "
ปี 2555

:
:

:

:
:

ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื!อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้น
กู้ เสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนทัว! ไปและผู้ลงทุนสถาบัน จํานวน 3,000 ล้ านบาท
นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ ซึ!งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ ขายหุ้นสามัญที!ถือครองอยู่ทงหมด
ั"
ร้ อยละ 63.80 ของทุ น ที! อ อกและชํ า ระแล้ ว ในบริ ษั ท ฯให้ แก่ Fastgain Limited และต่ อ มา
Fastgain Limited ได้ ทําการขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทังจํ
" านวนให้ แก่ บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง
จํากัด ทําให้ บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง จํากัดกลายเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯมีสดั ส่วนการถือ
หุ้นร้ อยละ 63.80 ของทุนที!ออกและชําระแล้ วในบริ ษัทฯ
บริ ษัท ดับ% เบิ "ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) (“AA”) ซึง! เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ เข้ าซื "อหุ้นสามัญ
ร้ อยละ 18.21 ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว ทังจํ
" านวนจาก บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์อะโกร โฮลดิ "ง จํากัด
ซึง! เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ทําให้ ภายหลังการเข้ าซื "อหุ้น AA มีสดั ส่วนการถือหุ้นเพิ!มขึ "นจากร้ อย
ละ 17.99 เป็ นร้ อยละ 36.20 ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว
จั ด ตั " ง บ ริ ษั ท ซี เอ ช พี 1 จํ า กั ด ( “CHP1”) โด ย ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ 99.99 ข อ ง ทุ น
จดทะเบียนทังหมด
"
เพื!อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานงานความร้ อนร่วมจากก๊ าซธรรมชาติ
จัดตัง" บริ ษัท ไอพีพี ไอพี2 จํากัด (“IPPIP2”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
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:

:

:

ปี 2556

:
:

:
:

:
:

:

เพื!อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ที!รับโอนมาจาก บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด (“NPS IPP”) ตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ
จัดตัง" บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซพั พลายพีพี 9 จํากัด (“NPS PP9”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
เพื!อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที!รับโอนมาจาก BECO ตาม
แนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ
จัดตังบริ
" ษัท แอชลีซซิ!ง จํากัด (“AL”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
เพื!อ
ดําเนินโครงการแยกคลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีที!จําเป็ นในการผลิตเยื!อออกจากขี "เถ้ า
ขาว
เปลี!ยนชื!อบริ ษัทย่อย จาก บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซพั พลายพีพี 10 จํากัด (“NPS PP10”) เป็ น
บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด (“NPS OR”)และใช้ บริ ษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจเรื อขนส่ง
สินค้ าทางทะเล เพื!อบริ ห ารจัด การเรื อเทกองที! บริ ษั ทฯ ซื อ" มาระหว่างปี เพื! อรองรั บการขนส่ง
เชื "อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าในกลุม่
เพิ!มทุนจดทะเบียนเป็ น 10,000.00 ล้ านบาท
บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง จํากัด ซึ!งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เดิม ได้ จําหน่ายหุ้นสามัญร้ อยละ 10.00
ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ให้ กบั บริ ษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชัน! แนล จํากัด และต่อมาบริ ษัท เบล
วิน อินเตอร์ เนชัน! แนล จํากัด ได้ จําหน่ายหุ้นดังกล่าวทังจํ
" านวนให้ กบั บริ ษัท โคเจน อินเวสเมนท์
จํากัด ทําให้ ภายหลังการขายหุ้น บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง จํากัดมีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้ อย
ละ 63.80 เป็ นร้ อยละ 53.80 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
จัดตังบริ
" ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด(“NPP12”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทังหมด
"
เพื!อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
จัดตัง" บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด (“CHP3”) และ บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด (“CHP5”) โดยถือหุ้นร้ อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
เพื!อศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อน
ร่วมจากก๊ าซธรรมชาติ
เปลี!ยนชื!อบริ ษัทย่อย จาก บริ ษัท ดับ% เบิ "ล เอ เอทานอล จํากัด (“AAE”) เป็ น บริ ษัท อี 85 จํากัด
(“E85”)
จัดตังบริ
" ษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”) โดยถื อหุ้นร้ อยละ99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทังหมด
"
และได้ เปลี!ยนชื! อเป็ นบริ ษัทมาเป็ นบริ ษัทบริ ษัท เอ็นพีเอสเคป จํากัด (“NPS
Cape”) เพื!อบริ หารจัดการเรื อเทกองที!บริ ษัทฯ ซื "อมาระหว่างปี เพื!อรองรับการขนส่งเชื อ" เพลิง
สําหรับโรงไฟฟ้าในกลุม่
จัด ตัง" NPS O&M ใหม่ แทน NPS O&M ที! ถูก เปลี! ย นชื! อ เป็ น NPS Cape โดยถื อ หุ้ นร้ อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
เพื!อรองรับโครงการจัดตังกองทุ
"
นรวมโครงสร้ างพื "นฐานของ
บริ ษั ทฯ และเพื! อทําหน้ าที!ในการบริ หารจัดการกิ จการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม บริ ษั ทฯ ที! จะนําเข้ า
กองทุนรวมโครงสร้ างพื "นฐานของบริ ษัทฯ ในอนาคต
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:

ขายหุ้นที!ถือครองอยู่ทงหมดใน
ั"
BECO และ NPS IPP ให้ กบั บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน ตามแนวทาง
การปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ โดยขายในราคาต้ นทุนของบริ ษัทฯ โดยมีมลู ค่าเท่ากับทุนที!ชําระ
แล้ วของทังสองบริ
"
ษัท จํานวน 735.00 ล้ านบาท และ 1,647.40 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ!งสูงกว่า
ราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของทังสองบริ
"
ษัทที!ประเมินไว้ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

:

ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื!อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้น
กู้ รวมถึงให้ สทิ ธิผ้ อู อกและผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนครบกําหนด และเสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนทัว! ไปและผู้
ลงทุนสถาบัน จํานวน3,718ล้ านบาท
จัดตัง" บริ ษั ท ซีเอชพี 7 จํากัด (“CHP7”) โดยถื อหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง" หมด
เพื!อศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมจากก๊ าซธรรมชาติ
จัด ตัง" บริ ษั ท ไอพี พี ไอพี 7 จํ า กัด (“IPP IP7”) โดยถื อ หุ้น ร้ อยละ 99.99 ของทุ น จดทะเบี ย น
ทังหมด
"
เพื!อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
บริ ษัทฯ ได้ ซื "อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท โซนิสสตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด (“SNST”) ซึง! เป็ น
บริ ษัทที!ทําธุรกิจเกี!ยวกับการผลิตและจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังและก๊ าซชีวภาพ โดยบริ ษัทฯ ถือ
หุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
บริ ษัทฯ ซื "อหุ้นสามัญ เพิ!มทุนของบริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5จํากัด เมื!อวันที! 12
พฤศจิกายน2557 โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
บริ ษัทฯ ซื "อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริ ษัท อี 85 จํากัด เมื!อวันที! 12 พฤศจิกายน 2557 โดยบริ ษัทฯ
ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
บริ ษัทฯ ซื "อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยีจํากัด เมื!อวันที! 12 พฤศจิกายน
2557 โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
จัดตัง" บริ ษัท โอเชี!ยนสตาร์ โฮลดิ "ง จํากัด (“OSH”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทังหมดเพื
"
!อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทย่อยที!จดั ตังขึ
" "นเพื!อดําเนินธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเล
ระหว่างประเทศเมื!อวันที! 17 พฤศจิกายน 2557
บริ ษัท OSH ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง" บริ ษัท โอเชี!ยน เคป จํากัด (“OC”) ขึ "น โดย
OSH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
เพื!อดําเนินธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ า
ทางทะเลระหว่างประเทศเมื!อวันที! 24พฤศจิกายน 2557
บริ ษัท ดับ% เบิ "ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)ซึ!งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ จําหน่ายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 10.69ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ให้ กบั บริ ษัท เมทริ กซ์ อินเตอร์ เนชัน!
แนล แคปิ ท อล โฮลดิ ง" ส์ จํ า กัด เมื! อ วัน ที! 2ธัน วาคม 2557 ทํ าให้ ภ ายหลัง การขายหุ้น บริ ษั ท
ดั%บ เบิ ล" เอ (1991) จํ ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถื อหุ้นลดลงจากร้ อยละ 36.20 เป็ นร้ อยละ
25.51ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว
บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง จํากัด ซึ!งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ได้ จําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ใน
สัดส่วนร้ อยละ 53.80 ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว (หุ้นสามัญของทังหมดของบริ
"
ษัทฯ ที!บริ ษัท

:
:
:

:
:
:
:

:

:

:
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ปี 2558

:

:
:
:
:

เซอร์ วิ ส โฮลดิ ง" จํ ากัด ถื อ อยู่) ให้ กับ บริ ษั ท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ง" จํ ากัด เมื! อ วัน ที! 25
ธันวาคม 2557 (ทังนี
" " บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง จํากัด ได้ เข้ าซื "อหุ้นสามัญร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทังหมดของบริ
"
ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิง" จํากัดเมื!อวันที! 8 ธันวาคม 2557ดังนัน"
ภายหลังการขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ดังกล่าว บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง จํากัด จึงอยูใ่ นสถานะผู้
ถือหุ้นโดยอ้ อมบริ ษัทฯ)
บริ ษั ท ฯ ซื อ" หุ้น สามัญ เพิ! ม ทุน ของบริ ษั ท เนชั!น แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํ า กัด เมื! อ วัน ที! 31
ธันวาคม 2557 โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
บริ ษัท เมทริ กซ์ อินเตอร์ เนชัน! แนล แคปิ ทอล โฮลดิ "งส์ จํากัดได้ จําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ใน
สัดส่วนร้ อยละ 10.69 ของทุนจดทะเบียนที!ออกและชําระแล้ ว (หุ้นสามัญของทังหมดของบริ
"
ษัทฯ
ที!บริ ษัท เมทริ กซ์ อินเตอร์ เนชัน! แนล แคปิ ทอล โฮลดิ "งส์ จํากัด ถืออยู่) ให้ กับ บริ ษัทฟิ วเจอร์
เอนเนอร์ จี โฮลดิ "ง จํากัด เมื!อวันที! 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทําให้ ภายหลังการขายหุ้น บริ ษัท เมท
ริ กซ์ อินเตอร์ เนชัน! แนล แคปิ ทอล โฮลดิ "งส์ จํากัด ไม่ได้ อยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อีกต่อไป
บริ ษั ทฯ ซือ" หุ้นสามัญ เพิ! มทุนของบริ ษั ท แอช ลีชชิ!ง จํากัด เมื!อวันที! 18 กุมภาพันธ์ 2558โดย
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
บริ ษั ทฯ ซือ" หุ้นสามัญ เพิ! ม ทุน ของบริ ษั ท ซี เอชพี 5 จํ ากัด เมื! อวันที! 18 กุม ภาพัน ธ์ 2558 โดย
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
บริ ษัทฯ ซื "อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด เมื!อวันที! 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
บริ ษัทฯ ซื "อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด เมื!อวันที! 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษั ทฯ ถื อหุ้นในบริ ษั ทย่อยทัง" สิ "น 27 บริ ษั ท และบริ ษั ทร่ วม 1 บริ ษั ท โดยแบ่งการ
ดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ธุรกิจ ได้ แก่ กลุม่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที!เกี!ยวข้ องกลุม่ ธุรกิจต้ นนํ "า
และกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี "
1. กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ าและพลังงานที"เกี"ยวข้ อง
กลุ่ม ธุรกิ จโรงไฟฟ้าและพลังงานที! เกี! ย วข้ องเป็ น ธุรกิ จหลัก ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ทัง" นี " กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญในการสร้ างความมัน! คงทางพลังงานให้ กบั ประเทศเพื!อเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื!อนเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ ดังนัน" กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมุ่งมัน! ผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื!นเพื!อรองรับความต้ องการของประเทศอย่างยัง! ยืน โดยให้
ความสําคัญกับพลังงานที!ยั!งยืน ภายใต้ วิสยั ทัศน์ “ปลูกพลังงาน เพื!อความยัง! ยืนแห่งอนาคต”โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าและ
พลังงานที!เกี!ยวข้ อง แบ่งเป็ น ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุ รกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอล และธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ "ามันรํ าข้ าว
โดยกลุ่มบริ ษัทฯ มองว่าเอทานอลและนํ "ามันรํ าข้ าวสามารถนํามาพัฒนาเป็ นพลังงานหมุนเวียนได้ ทังนี
" " บริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที!เกี!ยวข้ อง ประกอบด้ วย บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จํานวน 17 บริ ษัท รวมทังสิ
" "น 18 บริ ษัท ดังนี "
1) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 7
กรกฎาคม 2558 เพื!อดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมโดยเป็ นโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อนร่ วม (Cogeneration) แบบกังหันไอนํ "า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด เมื!อวันที! 26 พฤษภาคม
2553 โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
" "น 10,000.00 ล้ านบาท โดยเป็ นทุนที!ออกและชําระ
แล้ วรวมทังสิ
" "น 9,354.04 ล้ านบาท ทังนี
" " โรงไฟฟ้าที!อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ มีจํานวนทังสิ
" "น 2 โรง ได้ แก่
PP7 และ PP8 ซึ!งมี กํ า ลัง การผลิต โรงละ 164.00 เมกะวัต ต์ คิ ด เป็ น กํ า ลังการผลิต รวมทัง" สิน" 328.00 เมกะวัต ต์ โดย
โรงไฟฟ้าทัง" 2 แห่ง ตังอยู
" ่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ!งใช้ ถ่านหินและเชือ" เพลิงชีวมวลเป็ นเชือ" เพลิงใน
กระบวนการผลิต สําหรับลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ คือ กฟผ. AA และลูกค้ าอุตสาหกรรมที!ตงั " อยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304
จังหวัดปราจีนบุรี โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญาซื "อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน 2 ฉบับ โดยมีกําลังการผลิตตามสัญญาแต่
ละฉบับอยู่ที! 90.00 เมกะวัตต์ อายุสญ
ั ญา 25 ปี และจะสิ "นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2567สําหรับสัญญาซื "อขายไฟฟ้ากับ AA
นัน" มีอายุสญ
ั ญา 5 ปี โดยเริ! มต้ นสัญญาเมื!อวันที! 1 มกราคม 2558 และจะสิ "นสุดอายุสญ
ั ญาในวันที! 31 ธันวาคม 2562
ในส่วนของลูกค้ าอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ เป็ นผู้ได้ รับโอนใบอนุญ าตประกอบกิจการพลังงาน ประเภทกิจการใบอนุญ าต
จําหน่ายไฟฟ้า และกิ จการระบบจํ าหน่ายไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี จาก BECO ทําให้ บริ ษั ทฯ
สามารถเข้ าทําสัญญาซื "อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมที!ตงอยู
ั " ่ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ โดยตรง สําหรับไอนํ "าที!
บริ ษัทฯ ผลิตได้ ส่วนหนึ!งจะถูกนําไปใช้ ภายในกิจการ และส่วนที!เหลือทางบริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาซื "อขายไอนํ "ากับ AA ซึ!งมี
อายุสญ
ั ญา 25 ปี โดยเริ! มต้ นสัญญาเมื!อวันที! 10 กุมภาพันธ์ 2540 และจะสิ "นสุดอายุสญ
ั ญาในวันที! 9 กุมภาพันธ์ 2566
และลูกค้ าอุตสาหกรรมที!ตงอยู
ั " ใ่ นเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
สําหรับถ่านหินซึ!งเป็ นวัตถุดิบหลักที!สําคัญ ในการผลิตไฟฟ้า บริ ษั ทฯ ได้ ทําสัญ ญาซื "อขายถ่านหินระยะยาว
กับผู้จัดหาถ่านหินที!มีประสบการณ์ และมี ความชํานาญในธุรกิจจัดหาถ่านหินจํานวน2 ราย ซึ!งมีแหล่งถ่านหินหลักจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ในส่วนของเชื "อเพลิงชีวมวลนัน" บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดหาเชื "อเพลิงชีวมวลจากกลุม่ เกษตรกรหรื อผู้ผลิต
เชื "อเพลิงชีวมวลในประเทศโดยตรง โดยพนักงานของบริ ษัทที!มีประสบการณ์ในการจัดหาเชื อ" เพลิงชีวมวล
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2) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด (“NPP2”)
NPP2 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 28 มิถนุ ายน 2554 เพื!อดําเนินการผลิต
และจํ าหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558NPP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทัง" สิ "น 150.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!
ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ทังนี
" " โรงไฟฟ้าที!
อยู่ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารจัด การของ NPP2มี จํ า นวนทัง" สิ น" 1 โรง ได้ แ ก่ PP2 โดยมี ที! ตัง" อยู่ที! อํ า เภอบางปะกง จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้า 10.40 เมกะวัตต์ และใช้ เชื "อเพลิงชีวมวลอื!น ได้ แก่ ชิ "นไม้ สบั เปลือกไม้ และ
แกลบ เป็ นเชื "อเพลิงหลักในการผลิต ซึง! กระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้ จะถูกจําหน่ายให้ กบั กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายไฟฟ้าระยะ
ยาวมีอายุสญ
ั ญา 21 ปี และสัญ ญาจะสิ "นสุดในปี 2563 ซึ!งพลังงานไฟฟ้าตามสัญ ญาดังกล่าวอยู่ที! 8.00 เมะกะวัตต์
สําหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที!เหลือจะถูกจําหน่ายให้ แก่บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องในบริ เวณพื "นที!ใกล้ เคียง
3) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด (“NPP3”)
NPP3 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 28 มิถนุ ายน 2554 เพื!อดําเนินการผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558NPP3 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 680.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ น
ทุนที!ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ทังนี
" " โรงไฟฟ้า
ที!อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP3 มีจํานวนทังสิ
" "น 2 โรง ได้ แก่ PP3 และ PP4 โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตังอยู
" ่ในเขต
อุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของ PP3 มีขนาดกําลังการผลิต 10.40 เมกะวัตต์ ในขณะที! PP4 มี
ขนาดกําลังการผลิต 37.15 เมกะวัตต์ ทัง" PP3 และ PP4 ใช้ เชื "อเพลิงชีวมวลเป็ นเชื "อเพลิงหลักในการผลิต ได้ แก่ ชิ "นไม้ สบั
เปลือกไม้ และแกลบ ซึ!งกระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าทัง" 2 แห่งดังกล่าวจะถูกจําหน่ายให้ กบั กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญา
ซื "อขายไฟฟ้าระยะยาว มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี ซึง! จะสิ "นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2567 โดยมีพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาอยูท่ ี! 41.00
เมะกะวัตต์ สําหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที!เหลือจะถูกจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าภายในเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
นอกจากนี " NPP3 ยังมีโรงกรองนํ "าสําหรับผลิตและจําหน่ายนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม ซึ!งมีขนาดกําลังการผลิต
25,200.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมที!ผลิตได้ จะถูกนําไปใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3
ส่วนหนึง! และส่วนที!เหลือจะถูกจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
4) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด (“NPP5”)
NPP5 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 10 ตุลาคม 2551 เพื!อดําเนินการผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 1,520.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!
ชําระแล้ วเต็มทังจํ
" านวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ทังนี
" "
โรงไฟฟ้าที!อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5มีจํานวนทังสิ
" "น 2 โรง ได้ แก่ PP5 และ PP6โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตังอยู
" ใ่ น
เขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5นัน" มีขนาดกําลังการผลิต 37.15 เมกะวัตต์ และใช้ เชือ" เพลิงชีว
มวลอื!น ได้ แก่ ชิ "นไม้ สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็ นเชื "อเพลิงหลักในการผลิต ในขณะที! PP6 มีขนาดกําลังการผลิต 37.15
เมกะวัตต์ และใช้ นํ "ามันยางดําเป็ นเชื "อเพลิงหลักในการผลิต ซึ!งกระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าทัง" 2 แห่ง ดังกล่าว จะ
ถูกจําหน่ายไปให้ กับ กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี ซึ!งจะสิ "นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2571
โดยมีพลังงานไฟฟ้าตามสัญ ญารวมอยู่ที! 50.00 เมะกะวัตต์ สําหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที!เหลือจะถูกจําหน่ายให้ แก่ AA
นอกจากนี " NPP5 ได้ ทําสัญญาซื "อขายไอนํ "ากับ AA เพื!อจําหน่ายไอนํ "าที!ได้ จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
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5) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด (NPP5A”)
NPP5A เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํา กัด เมื!อวันที! 10 ตุลาคม 2551 เพื!อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ "าโดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558NPP5A มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 1,218.00ล้ านบาท
ซึง! เป็ นทุนที!ชําระแล้ วทังสิ
" "น 1,204.50ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบี ย นทัง" หมด ปั จ จุ บัน NPP5A อยู่ร ะหว่ า งการก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ า ขนาดกํ า ลัง การผลิ ต 98.00 เมกะวัต ต์ ในเขต
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจี นบุรี ซึ!งคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนรวมทังสิ
" "น 2,772.00 ล้ านบาท โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้
เทคโนโลยีหม้ อไอนํ า" แบบ CFB และมีชุด ผลิต กระแสไฟฟ้าเป็ น แบบกังหันไอนํา" โดยใช้ ชิน" ไม้ สบั และเปลือกไม้ ซึ!งเป็ น
เชื "อเพลิงชีวมวลเป็ นเชื "อเพลิงหลักในการผลิต
NPP5A ได้ วางแผนการดําเนินโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง โดยโครงการในช่วงที! 1 เป็ นหน่วยการผลิตไอนํ "าคือ
ในส่วนของหม้ อไอนํ "า ซึง! มีกําลังการผลิต 300 ตันต่อชัว! โมง โดยได้ เริ! มดําเนินการผลิตตังแต่
" เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และ
ได้ จําหน่ายไอนํ "าแรงดันสูงให้ แก่ บริ ษัทฯ NPP5 และ NPP11ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายไอนํ "ากับ NPP5 และ NPP11เพื!อให้
โรงไฟฟ้าที!อยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทัง" 2 แห่งดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ เต็มกําลังการผลิต
ส่วนโครงการในช่วงที! 2 จะเป็ นหน่วยการผลิตไฟฟ้า ซึ!งอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดย ณวันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีความ
คืบหน้ าการก่อสร้ างอยูป่ ระมาณร้ อยละ 99.50 โดยเริ! มดําเนินการทดสอบเครื! องจักรแล้ วเมื!อวันที! 22-28 กุมภาพันธ์ 2558
ส่วนความคืบหน้ า ด้ านอื!นๆ นันได้
" รับอนุมตั ิบตั รส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)และได้ รับ
อนุมตั ิรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ!งแวดล้ อมจาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้ อม
(“สผ.”)
6) บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด (“NPS PP9”)
NPS PP9 เป็ น บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท จํ า กัด เมื! อ วัน ที! 18 ตุลาคม 2555 เพื! อ รั บ โอน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังผลิต 125.00 เมกะวัตต์ จาก BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ โดย
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 NPS PP9 มีทุนจดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 1,825.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!ชําระแล้ ว 1,285.00
ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ปั จจุบนั NPS PP9 ได้ รับโอน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 125.00 เมกะวัตต์จาก BECO เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง! ตังอยู
" บ่ ริ เวณเขตอุตสาหกรรม 304 ตําบล
ท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะใช้ พื "นที!ในการก่อสร้ างโครงการทังสิ
" "น 55 ไร่ ซึง! โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้
เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิตและมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นแบบกังหันไอนํา" ซึ!ง
เชือ" เพลิงหลักที!ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็ นเชือ" เพลิงชีวมวล ได้ แก่ ชิ "นไม้ สบั และเปลือกไม้ ซึ!งโครงการดังกล่าวมี
มูลค่ารวมทัง" สิ "น 5,400.00 ล้ านบาท ซึ!งมีแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการนีใ" นรู ปของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ภายในประทศ และเงิ น ทุ น จากส่ว นของผู้ถื อ หุ้ นเป็ นที! เรี ย บร้ อยแล้ ว โดยกลุ่ม ลูก ค้ า เป้ า หมายได้ แก่ ลูก ค้ าในเขต
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
ปั จจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยมีความคืบหน้ าการก่อสร้ าง ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558อยู่ที!
ประมาณร้ อยละ 90.00
7) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด (“NPP11”)
NPP## เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 3 กันยายน 2551 เพื!อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ "า โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 NPP11 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 950.00 ล้ านบาท
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ซึง! เป็ นทุนที!ชําระแล้ วเต็มทังจํ
" านวน ทังนี
" " บริ ษั ทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทัง" หมด ปั จ จุ บัน โรงไฟฟ้ า ที! อ ยู่ภ ายใต้ การบริ ห ารจัด การของ NPP11 คื อ PP11 โดยมี ที! ตัง" ของโรงไฟฟ้ า อยู่ ในเขต
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้า 32.90 เมกะวัตต์ และใช้ นํ "ามันยางดําเป็ นเชื "อเพลิงหลักใน
การผลิต ซึง! กระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้ จะถูกจําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขาย
ไฟฟ้าระยะยาว โดยมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี และสัญญาจะสิ "นสุดในปี 2571 ซึ!งพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที! 25.00
เมกะวัตต์นอกจากนี " NPP11 ได้ ทําสัญญาซื "อขายไอนํ "ากับ AA เพื!อจําหน่ายไอนํ "าที!ได้ จากระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
8) บริษัท เนชั"นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด (“NPP12”)
NPP#$เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 11 มีนาคม 2556 เพื!อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าโดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 NPP 12 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 900.00 ล้ านบาท ซึง! เป็ นทุน
ที!ชําระแล้ วทังสิ
" "น 225.00 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทังหมด
"
ปั จจุบนั NPP 12 อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ข องโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิต 98 เมกะวัตต์
(Full Condensing) ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้ เทคโนโลยี หม้ อไอนํา" ชนิดนํา
สารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) โดยใช้ นํ "ามันยางดําเป็ นเชื "อเพลิงหลักในการผลิต
9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด (“IPP IP2)
IPP IP2 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนจัดตังเป็
" นบริ ษัทจํ ากัด เมื!อวันที! 11 พฤษภาคม 2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื!อดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื!อการอุตสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) ขนาดกําลังการผลิตติดตัง" 600.00 เมกะวัตต์ ที!รับโอนมาจาก NPS IPP ตามแนวทางการปรับโครงสร้ าง
กลุม่ บริ ษัทฯ โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 IPP IP2 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 1,380.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!ชําระ
แล้ วทังสิ
" "น 1,303.91ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้ เทคโนโลยีไอนํ "าแบบ CFB และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นแบบกังหันไอนํ "า โดยใช้
ถ่านหินเป็ นเชื "อเพลิงหลัก และคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี " ประมาณ24,693.00 ล้ านบาท
ปั จจุบนั ทางโครงการIPP IP2 อยูใ่ นระหว่างการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบด้ านสิง! แวดล้ อมและสุขภาพ
(Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ฉบับแก้ ไขเพิ!มเติมตามข้ อเสนอแนะของ คชก.และอยู่ระหว่างการ
เจรจาเงื!อนไขในสัญญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับ กฟผ. ก่อนที!จะร่ วมกับทาง กฟผ. เพื!อกําหนดวันเริ! มต้ นจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD)ต่อไปในอนาคต
10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด (“IPP IP7”)
IPP IP7 จดทะเบี ยนจัด ตัง" เป็ นบริ ษั ทจํ ากัด เมื! อวันที! 24 กุมภาพัน ธ์ 2557โดย ณ วัน ที! 28 กุม ภาพัน ธ์ 2558
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 660 ล้ านบาท ซึง! เป็ นทุนที!ชําระแล้ ว 596.22 ล้ านบาทโดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
เพื!อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดําเนินการธุรกิจผลิตและจํ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า สําหรับรองรับการขยายธุรกิจทางด้ านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan)
11) บริษัท ซีเอชพี 1 จํากัด (“CHP1”)
CHP1 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษั ทฯ จัดตัง" ขึน" เมื!อวันที! 31 พฤษภาคม 2555 เพื!อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจํ าหน่ายไอนํา" เพื!อการ
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อุตสาหกรรม โดย ณ 28 กุม ภาพันธ์ 2558 CHP1มีทุนจดทะเบี ยนรวมทัง" สิ "น 130.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!ชําระแล้ ว
110.70 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
12) บริษัท ซีเอชพี 3 จํากัด (“CHP3”)
CHP3 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จัดตังขึ
" น" เมื!อวันที! 12 พฤศจิกายน 2556 เพื!อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจํ าหน่ายไอนํา" เพื!อการ
อุตสาหกรรม โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558CHP3มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 250.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!ชําระแล้ ว
228.835 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
13) บริษัท ซีเอชพี 5 จํากัด (“CHP5”)
CHP5 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จัดตังขึ
" น" เมื!อวันที! 12 พฤศจิกายน 2556 เพื!อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจํ าหน่ายไอนํา" เพื!อการ
อุตสาหกรรม โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 CHP5มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 350.00 ล้ านบาท ซึง! เป็ นทุนที!ชําระแล้ ว
333.20 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
14) บริษัท ซีเอชพี 7 จํากัด (“CHP7”)
CHP7 จัดตังขึ
" "นเมื!อวันที! 24 กุมภาพันธ์ 2557เพื!อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้ า พลัง ความร้ อนร่ ว มโดยใช้ ก๊ าซธรรมชาติ รวมถึ ง จํ า หน่ า ยไอนํ า" เพื! อ การอุต สาหกรรม โดย ณ วัน ที! 28
กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 1.00ล้ านบาท ซึง! เป็ นทุนที!ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
อนึ!ง CHP1, CHP3, CHP5 และ CHP7 ได้ สง่ หนังสือแจ้ งความสนใจใช้ ก๊าซธรรมชาติให้ แก่ บริ ษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) (“ปตท.”) ต่อมาเมื!อวันที! 25 กรกฎาคม 2557 CHP3, CHP5 และ CHP7 ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก ปตท. ถึงปริ มาณ
ก๊ าซธรรมชาติที!ไม่เพียงพอกับความต้ องการใช้ ของ CHP3, CHP5 และ CHP7 จึงทําให้ ปตท. ไม่สามารถจัดจําหน่ายก๊ าซ
ธรรมชาติตามโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติเส้ นที! 4 (ระยอง – แก่งคอย) ได้ แต่ในส่วน CHP1 ยังอยู่ระหว่างขันตอนเจรจา
"
กับ ปตท.อย่างไรก็ตาม หาก ปตท. มีการขยายท่อก๊ าซธรรมชาติเพิ!มเติมในอนาคต ทาง CHP3, CHP5 และ CHP7 จะเข้ า
ไปเจรจากับ ปตท. ต่อไปนอกจากนี "การพิจารณาศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเปลี!ยนประเภทเชือ" เพลิงหลักของโครงการ
นัน" ก็เป็ นแนวทางที!สามารถนํามาพิจารณาต่อไปในอนาคต โดยทังนี
" " บริ ษัทดังกล่าวยังอยู่ในขันตอนการศึ
"
กษาความ
เป็ นไปได้ ในการดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ การเตรี ยมการ
เกี!ยวกับมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ!งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
การขอใบอนุญาตและดําเนินขันตอนต่
"
างๆ ที!เกี!ยวข้ อง เพื!อศึกษาและเตรี ยมความพร้ อมของโครงการในอนาคตเท่านัน"
(Done : Check by K’Karnkanok)
15) บริษัท อี 85 จํากัด (“E85”)
E85 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื!อบริ ษัท ดับ% เบิ "ล เอ เอทานอล จํากัด (“AAE”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด
เมื!อวันที! 5 กุมภาพันธ์ 2550 เพื!อผลิตและจําหน่ายเชื "อเพลิงเอทานอล โดย AAE ได้ จดทะเบียนเปลี!ยนแปลงชื!อบริ ษัทเป็ น
E85 เมื!อวันที! 28 มีนาคม 2556 โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 E85 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 3,853.00 ล้ านบาท ซึ!ง
เป็ นทุนที!ชําระแล้ วเต็มจํานวน ซึ!งมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้ นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว E85 มี
35

รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

หน่วยการผลิต 2 หน่ วย ซึ!งมี กํ า ลังการผลิต รวม 500,000 ลิต รต่อ วัน สถานที! ตัง" อยู่ในเขตอุต สาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนรวมทังสิ
" "น 4,700.00ล้ านบาท
ปั จจุบนั หน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที! 1ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน และโรงแป้งหมาดจํานวน 3 โรง เพื!อรองรับ
หน่วยการผลิตหน่วยที! 1 ได้ เริ! มดําเนินการผลิตเชิงพาณิ ชย์ตงั " แต่เดือนมกราคมปี 2556 ส่วนหน่วยการผลิตหน่วยที! 2
ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง มีความคืบหน้ าการก่อสร้ างณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที!ประมาณร้ อย
ละ 90.63 และคาดว่าจะเริ! มดําเนินการทดสอบเครื! องจักรในช่วงไตรมาส 1ปี 2558
16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจํากัด (“SNB”)
SNB เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 18 มกราคม 2531 เพื!อผลิตและจําหน่าย
นํ "ามันรํ าดิบและรํ าสกัด โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 SNB มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 30.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!
ชําระแล้ วเต็มทังจํ
" านวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ทังนี
" " โรงงาน
ของ SNB ตังอยู
" ใ่ นอําเภอบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง! อยูใ่ กล้ กบั แหล่งปลูกข้ าวซึง! เป็ นวัตถุดิบที!ใช้ ในกระบวนการผลิต
โดยมีกําลังการผลิต 200.00 ตันรํ าดิบต่อวันซึ!งจะสามารถผลิตนํ "ามันรํ าดิบได้ ประมาณ 40.00 ตันต่อวัน และรํ าสกัดได้
ประมาณ 160.00 ตัน ต่อ วัน สําหรั บ ลูก ค้ า หลัก ของ SNB คื อ กลุ่ม ลูก ค้ าที! นํ า นํ า" มัน รํ าดิ บ ไปผลิตเป็ น วัตถุดิ บ สําหรั บ
อุตสาหกรรมผลิตนํ "ามันรํ าข้ าวเพื!อการบริ โภคและอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และกลุม่ ลูกค้ าที!นํารํ าสกัดไปเป็ นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์
17) บริษัท แอชลีชชิ"ง จํากัด (“AL”)
AL เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื! อวันที! 6กรกฎาคม 2555 เพื!อประกอบธุรกิจแยก
คลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีที!จําเป็ นในการผลิตเยื!อออกจากขี "เถ้ าขาว โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 ALมีทนุ
จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 155.00 ล้ านบาท ซึง! เป็ นทุนที!ชําระแล้ วทังสิ
" "น 149.61 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถื อหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว
18) บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”)
NPS O&M เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 29 กรกฎาคม 2556 โดย ณ วันที!
28 กุมภาพันธ์ 2558มีทุนจดทะเบียนรวมทัง" สิ "น 150.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!ชําระแล้ วจํานวน 37.50ล้ านบาท โดยมี
บริ ษั ทฯ เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ในสัด ส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน จดทะเบี ยนทัง" หมด เพื! อรองรั บโครงการจัด ตัง" กองทุนรวม
โครงสร้ างพื "นฐานของบริ ษัทฯ และเพื!อทําหน้ าที!ในการบริ หารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ ที!จะนําเข้ ากองทุน
รวมโครงสร้ างพื "นฐานของบริ ษัทฯ ในอนาคต
2. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
เพื!อให้ สามารถควบคุมต้ นทุนการขนส่งซึ!งเป็ นหนึง! ในต้ นทุนหลักในการดําเนินงาน บริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าไปลงทุนใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ!งได้ แก่ ธุรกิจขนส่งทางทะเล และธุรกิจบริ การทุ่นขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล ทังนี
" " บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจโลจิ
สติกส์ประกอบด้ วย บริ ษัทย่อย จํานวน 6 บริ ษัท ดังนี "
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1) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี"ยน สตาร์ จํากัด (“NPS OS”)
NPS OS เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 17 พฤศจิกายน 2552 เพื!อประกอบ
ธุรกิจขนส่งทางทะเล โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558NPS OS มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 310.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!
ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ปั จจุบนั NPS OS เป็ น
เจ้ าของเรื อ 1 ลํา ภายใต้ ชื!อ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนาด 53,075เมตตริ กตัน (Supramax Size) โดยเรื อลํานี ถ" ูก
นํามาใช้ เพื! อขนส่งถ่ านหิ นจากต่างประเทศมายังท่าเรื อในประเทศไทย และขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าที!ใช้ ถ่านหิน เป็ น
เชื "อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ซึ!งเรื อดังกล่าวสามารถขนส่งถ่านหินได้ ประมาณครัง" ละ 52,000 ตันต่อเที!ยว
หรื อคิดเป็ นจํานวนรวม 624,000 ตันต่อปี ปั จจุบนั NPS OS ได้ เข้ าทําสัญญาเช่าเรื อกับESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 0ปี
และจะสิ "นสุดสัญญาในปี 2562 ทังนี
" " ESL เป็ นบริ ษัทฯ ที!เกี!ยวข้ องและเป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรื อให้ แก่
บริ ษัทฯ ซึง! บริ ษัทฯ ใช้ บริ การมาตลอดเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
2) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด (“NPS OR”)
NPS OR เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื!อบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จํากัด (“NPSPP10”)
จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 26 พฤษภาคม 2551 เพื!อดําเนินการก่อสร้ างและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้
โครงการประมู ล การก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ า เอกชนรายเล็ ก โดย NPSPP10 ได้ จดทะเบี ย นเปลี! ย นแปลงชื! อ บริ ษั ท และ
วัตถุประสงค์ เมื!อวันที! 12 มิถนุ ายน 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ เพื!อ
รองรับการขนส่งเชื "อเพลิงให้ กบั กิจการโรงไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558NPSOR มีทนุ จดทะเบียนรวม
ทังสิ
" "น 100.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยบริ ษัทฯ เป็ น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทังหมด
"
ปั จจุบนั NPSOR เป็ นเจ้ าของเรื อ 1 ลํา ภายใต้ ชื!อ M.V. NPS ORANA มีขนาด 44,849.00 เมตริ กตัน
(SupermaxSize) โดยเรื อ ลํานี ถ" ูก นํ ามาใช้ เพื! อขนส่งถ่ านหิ น และไม้ สับ ซึ!งสามารถขนส่งถ่า นหิ น ได้ ป ระมาณครั ง" ละ
40,000 ตันต่อเที!ยว โดยมีแผนการขนส่งจํานวนรวม 120,000 ตันต่อปี นอกจากนี " สามารถขนไม้ สบั ได้ ประมาณครัง" ละ
20,000 ตันแห้ ง (Bone dry MT) ต่อเที!ยว โดยมีแผนการขนส่งจํานวนรวม 80,000 ตันแห้ งต่อปี ปัจจุบนั NPS OR ได้ เข้ าทํา
สัญญาเช่าเรื อกับESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะสิ "นสุดสัญญาในปี 2559 ทังนี
" " ESL เป็ นบริ ษัทฯ ที!เกี!ยวข้ อง
และเป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรื อให้ แก่บริ ษัทฯ ซึง! บริ ษัทฯ ใช้ บริ การมาตลอดเป็ นระยะเวลากว่า 10ปี
3) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จํากัด (“NPSCAPE”)
NPS CAPE เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื!อบริ ษัทเอ็น พี เอส โอ แอนด์เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”) จดทะเบียน
เป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 17 พฤษภาคม 2556 โดยเมื!อวันที! 26 มิถนุ ายน 2556 ได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลีย! นชื!อบริ ษัท
โดยมีวตั ถุประสงค์บริ ษัทเพื!อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558NPS
CAPE มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 1.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนจดทะเบียนที!ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้ น
ใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ปั จจุบนั NPS CAPE เป็ นเจ้ าของเรื อ 1 ลํา ภายใต้ ชื!อ MV. NPS
CENTURYมีขนาด 172,036 เมตริ กตัน(Cape Size)
ทังนี
" " ตามมติที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง" ที! 1/2557 เมื!อวันที! 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับ
โครงสร้ างเรื อขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ โดยให้ NSP Cape ขายเรื อ MV. NPS CENTURY ไปให้ กบั บริ ษัทแห่งใหม่ที!จะ
จดทะเบียนจัดตังขึ
" "นภายใต้ กฎหมายของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื!อ บริ ษัท โอเชี!ยนสตาร์ โฮ
ลดิ "ง จํากัดและได้ ดําเนินการขายเรื อแล้ วเมื!อวันที! 27 ธันวาคม 2557
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4) บริษัท โอเชี"ยนสตาร์ โฮลดิง! จํากัด (“OSH”)
OSH เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดภายใต้ กฎหมายของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื!อวันที! 17 พฤศจิกายน 2557 เพื!อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริ ษัทย่อยที!จดั ตังขึ
" "นเพื!อดําเนิน
ธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ ทังนี
" " ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558OSH มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 5,000
เหรี ยญสหรัฐ ซึ!งเป็ นทุนที!ออกแล้ วแต่ยงั ไม่ชําระทังจํ
" านวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้น ใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนทังหมด
"
ภายหลังจากการซื "อเรื อ MV. NPS CENTURY มาจาก NPS Capeนัน" OSH ได้ ทําสัญ ญาให้ เช่าเรื อขนส่ง
สินค้ าระหว่างประเทศกับบุคคลภายนอก โดยสัญญาเช่าเรื อดังกล่าวมีอายุขนตํ
ั " !า 5 เดือน แต่สงู สุดไม่เกิน 11 เดือน และจะ
สิ "นสุดสัญญาในเดือนสิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 ตามกรณี
5) บริษัท โอเชี"ยน เคป จํากัด (“OC”)
OC เป็ นบริ ษัทย่อยของ OSH จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดภายใต้ กฎหมายของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื!อวันที! 24 พฤศจิกายน 2557 เพื!อดําเนินธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ ทังนี
" "
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 OC มีทุนจดทะเบียนรวมทัง" สิ "น 5,000 เหรี ยญสหรัฐ ซึ!งเป็ นทุนที!ออกแล้ วแต่ยงั ไม่ชําระทัง"
จํานวน โดยมี OSH เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
6) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ"ง 5 จํากัด (“ITS5”)
ITS5 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 2 พฤศจิกายน 2544 เพื!อประกอบกิจการ
ทุ่น ขนถ่ ายสิน ค้ า กลางทะเล (Floating Crane) โดยบริ ษั ท ฯ ได้ เข้ าซื อ" หุ้น ของ ITS1 จากผู้ถื อ หุ้น เดิ ม เพื! อ รองรั บ และ
สนับสนุนกิจการขนส่งทางทะเลของกลุม่ บริ ษัทฯและการขนส่งเชื "อเพลิงสําหรับใช้ ในโรงไฟฟ้าภายในกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
" "ณ
วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558ITS5 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 68.00 ล้ านบาท ซึง! เป็ นทุนที!ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยมีบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง" หมด ปั จจุบนั ITS5 มีท่นุ ขนถ่ายสินค้ าอยู่บริ เวณกลาง
ทะเลบริ เวณ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรีจํานวน 1 ทุ่น ซึ!งมีเครื! องหนีบยกของ (Grab) จํานวน 2 ตัว โดยสามารถขนถ่าย
สินค้ าได้ ประมาณ 2.50 ล้ านตันต่อปี ขึ "นอยูก่ บั ชนิดของสินค้ าที!ดําเนินการขนถ่าย
3. กลุ่มธุรกิจอื"นๆ
เพื!อลดความเสี!ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบหลักสําหรับการดําเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าไป
ลงทุนในธุรกิจอื!นๆ ต่างๆ ได้ แก่ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม ธุรกิจส่งเสริ มการปลูกต้ นพลังงาน ธุรกิจ
วิจัยและพัฒนาต้ นพลังงาน และธุรกิจเหมืองถ่านหิน ทัง" นี " บริ ษัทในกลุ่มธุรกิ จอื!นๆประกอบด้ วย บริ ษัทย่อย จํานวน 4
บริ ษัท และบริ ษัทร่วม จํานวน 1 บริ ษัท รวมทังสิ
" "น 5 บริ ษัท ดังนี "
1) บริษัท นํา! ใส 304 จํากัด (“NS304”)
NS304 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 28 มกราคม 2548 เพื!อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และรับ
บริ หารจัดการนํ "าดิบให้ แก่ NPP3 ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558NS304 มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
" "น 160.00 ล้ านบาท ซึง! เป็ นทุน
ที!ชําระแล้ วเต็มทัง" จํ านวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง" หมด ปั จจุบัน
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NS304 มีโรงกรองนํ "าจํานวน 1 โรง ตังอยู
" ่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีกําลังการผลิต 80,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน
ทังนี
" " NS304 ได้ ยื!นขอรับการส่งเสริ มการลงทุน โรงกรองนํ "าใหม่ เพิ!มอีก 1 โรง เพื!อรองรับการขยายตัวของเขต
อุตสาหกรรมและปริ มาณการใช้ นํ "าที!เพิ!มขึ "น โดยใช้ ระบบผลิตนํ "าที!ทนั สมัยด้ วยนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ (Pore
Controllable Fiber) ซึ!งเป็ นเทคโนโลยีการกรองนํ "าด้ วยเส้ นใย Fiber Filter ประสิทธิภาพสูง ที!ไม่ใช้ ถงั ตกตะกอนและถัง
กรองแบบเดิม ลดการใช้ สารเคมี และใช้ พื "นที!เพียง 1 ใน 5 ของระบบผลิตนํ "าแบบเดิม โดยมีกําลังการผลิตรวม 80,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย NS304 มุง่ มัน! จะเป็ นผู้จดั หานํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม ที!มีประสิทธิภาพ จําหน่ายให้ กบั กลุม่ บริ ษัท
ฯ และลูกค้ าให้ เพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคต
2) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด (“DARC”)
DARC เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 29 พฤษภาคม 2550 เพื!อทําการศึกษา
วิจยั และพัฒนาเกี!ยวกับสายพันธุ์ต้นพลังงานและต้ นกระดาษ เยื!อกระดาษ กระดาษผลิตภัณฑ์จากการเกษตร สิง! แวดล้ อม
ไฟฟ้า พลังงาน และอื!นๆ พร้ อมทังมี
" การให้ บริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพโดย ณ วันที! 28
กุมภาพันธ์ 2558DARC มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 30.00 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
สําหรับช่วงระยะเวลาที!ผา่ นมาทาง DARC ได้ มีการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื!อง ด้ วยนโยบายของบริ ษัทฯ
ที!มงุ่ ให้ ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนา ปั จจุบนั DARC ได้ มีการพัฒนาต้ นพลังงานให้ มีคา่ ความร้ อนสูง เหมาะแก่การ
ใช้ เป็ นเชื "อเพลิง ลักษณะลําต้ นตรงมีความหนาแน่นของเนื "อไม้ สงู ทําให้ ได้ ปริ มาณผลผลิตต่อนํ "าหนักวัตถุดิบที!ใช้ มากขึ "น
สะดวกต่อการขนส่งและยังทนต่อสภาพแวดล้ อม โรค และแมลงต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี " DARC ยังมีการพัฒนาต่อ
ยอดงานวิจยั พืชพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ได้ แก่ สายพันธุ์หญ้ าเนเปี ยร์ โดยได้ รับการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงาน
ของรัฐ คือ กระทรวงพลังงาน กรมปศุสตั ว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําให้ มีผลิตผลต่อไรสูง เจริ ญเติบโตเร็ ว รอบ
การเก็บเกี!ยวสัน" หญ้ าอายุเพียง 3 เดือนก็สามารถใช้ เป็ นเชื "อเพลิงได้ และเก็บเกี!ยวผลผลิตต่อเนื!องได้ ถึง 5 ปี เหมาะกับทุก
สภาพพื "นที!ของประเทศไทย รวมทังมี
" การพัฒนาเกี!ยวกับการเพิ!มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และกระบวนการต่างๆในการ
ผลิตไฟฟ้า โดยทาง DARC มุง่ มัน! ในการพัฒนางานวิจยั ต่างๆ ให้ กบั บริ ษัทฯ อย่างต่อเนื!องเพื!อสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั
ธุรกิจพลังงานอย่างยัง! ยืนต่อไป
3) PT.Utami Jaya Mulia(“PT Utami”)
PTUtamiเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดของประเทศอินโดนีเซีย เมื!อวันที! 1 พฤษภาคม
2552 เพื!อประกอบกิจการเหมืองถ่านหินประเภทบิทมู ินสั บนเกาะกาลิมนั ตัน โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558PTUtamiมี
ทุนจดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 4.00 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ (Authorized Capital) ซึ!งเป็ นทุนที!ชําระแล้ วจํานวน 2.00 ล้ าน
เหรี ย ญดอลลาร์ สหรั ฐ (Issued Capital) โดยมี บริ ษั ทฯ เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.00 ของทุน จดทะเบี ย น
ทังหมด
"
ทังนี
" " บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื "อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PT Utamiในเดือนมิถนุ ายน 2554 เพื!อลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน
บิทนู สั ซึง! เป็ นถ่านหินที!มีคณ
ุ ภาพสูง และมีสว่ นประกอบของกํามะถันตํ!า จึงเป็ นมิตรต่อสิง! แวดล้ อม โดยวัตถุประสงค์ของ
การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปเพื!อจัดหาแหล่งถ่านหินสํา หรับใช้ เป็ นเชือ" เพลิงของโรงไฟฟ้าภายในกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ!งจะ
ช่วยให้ การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้ านสิง! แวดล้ อมจากการสํารวจเบื "องต้ น
ได้ มีการประเมินว่า เหมืองถ่านหินดังกล่าวจะมีปริ มาณถ่านหินสํารองเป็ นจํานวนทังสิ
" "น 13.00 ล้ านตัน ที!อตั ราส่วนดินต่อ
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แร่ 10 ต่อ 1และจะสามารถขุดขึ "นมาจําหน่ายได้ ประมาณปี ละ 600,000 - 800,000 ตันต่อปี ส่วนความคืบหน้ าในการ
ดําเนินงานเหมืองถ่านหินนัน" ปั จจุบนั PT Utamiได้ รับสัมปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็ นที!เรี ยบร้ อยแล้ ว และ
อยู่ระหว่างดําเนินการขอใบอนุญาตอื! นๆ ที!เกี!ยวข้ อง รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโครงสร้ างพื "นฐานเพื!อสนับสนุนการ
ผลิตถ่านหินของโครงการ
4) บริษัท คันนา จํากัด (“KN”)
KN เป็ น บริ ษั ท ร่ วมของบริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท จํ า กัด เมื! อ วัน ที! 16 กรกฎาคม2551เพื! อ ส่งเสริ ม และ
สนับสนุนการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558KN มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 530.00
ล้ านบาท ซึ!งเป็ นทุนที!ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 48.00 ของทุนจดทะเบียน
ทังหมดทั
"
งนี
" " KN เป็ นผู้เช่าคันนาเกษตรกรในพื "นที!ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื!อ
ดําเนินการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน เมื!อครบอายุ 3 ปี ต้ นกระดาษและต้ นพลังงานจะเติบโตเต็มที!และพร้ อม
สําหรับการตัดโค่น ทังนี
" " การส่งเสริ มและสนับสนุนการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงานดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการช่วย
เพิ!มประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ แล้ ว ยังเป็ นการช่วยส่งเสริ มการจ้ างงานและสร้ าง
รายได้ ให้ กบั ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ได้ อีกทางหนึง! ด้ วย
5) บริษัท โซนิสสตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด (“SNST”)
SNST เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื!อวันที! 2 สิงหาคม2538 เพื!อผลิตและจําหน่าย
แป้งมันสําปะหลังและก๊ าซชีวภาพ โดย ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 SNSTมีทุนจดทะเบียนรวมทังสิ
" "น 270.00 ล้ านบาท
ซึง! เป็ นทุนที!ชําระแล้ ว 239.50 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
"
ทังนี
" " โรงงานของSNSTตังอยู
" ใ่ นอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราซึง! อยูใ่ กล้ กบั แหล่งปลูกมันสําปะหลังซึง! เป็ นวัตถุดิบ
ที!ใช้ ในกระบวนการผลิต โดยมีกําลังการผลิตแป้งมันสําปะหลัง 160.00 ตันต่อวันแป้งมันสําปะหลังดัดแปร120.00 ตันต่อ
วันและก๊ าซชีวภาพ 12,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับลูกค้ าหลักของSNSTคือ กลุม่ ลูกค้ าที!นําแป้งมันสําปะหลังไปไป
ผลิตเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และนําก๊ าซชีวภาพไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
AA มีสดั ส่วนการถื อหุ้นร้ อยละ 25.51 ของทุนที!ออกและชํ าระแล้ วของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีการทํารายการ
ระหว่างกันกับ AA ซึง! ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557กลุม่ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ จาก AA คิดเป็ นร้ อยละ 22.36 ร้ อยละ
19.20 และร้ อยละ 17.10 ตามลําดับ เนื!องจากกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "า ตลอดจนเป็ นผู้
ให้ บ ริ ก ารในการจัด หาและจํ า หน่ า ยนํ า" เพื! อ การอุต สาหกรรมในสวนอุต สาหกรรม 304 จัง หวัด ปราจี น บุรี และสวน
อุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ!งเป็ นที!ตงของ
ั " AA ดังนัน" AA จึงมีความจําเป็ นต้ องซื "อไฟฟ้า ไอนํ "า และนํ "า
จากกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
" "การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ "า และนํ "า เป็ นการค้ าตามธุรกิจปกติ โดยราคาขายไฟฟ้าอ้ างอิงอัตราค่าไฟฟ้า
ของ กฟภ. ส่วนราคาขายไอนํ "าอ้ างอิงจากราคาวัตถุดิบที!ใช้ เป็ นเชื "อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็ น
ต้ น รวมถึงดัชนีราคาผู้บริ โภค ส่วนราคานํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมนันอ้
" างอิงตามอัตราค่านํ "าของ การประปาส่วนภูมิภาค
(“กปภ.”) อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้ กบั ลูกค้ ารายอื!นได้ เช่น กฟผ.และลูกค้ าอุตสาหกรรมอื!น
ในกรณีที! AA มีความต้ องการใช้ ปริ มาณไฟฟ้าลดลง
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ในด้ านการจัดหาวัตถุดิบ กลุม่ บริ ษัทฯ สัง! ซื "อนํ "ามันยางดําซึ!งเป็ นเชือ" เพลิงหลักของโรงไฟฟ้า 6 (“PP6”) ซึ!งอยู่
ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5 และโรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) ซึง! อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP11 มีกําลังผลิต
รวม 70.05 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ13.93 ของกําลังการผลิตทังหมดในปั
"
จจุบนั ของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยใช้ ราคาอ้ างอิง
ตามราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก ทังนี
" " นํ "ามันยางดําเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเยื!อกระดาษ
ของ AA ซึง! กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ลดความเสีย! งจากการจัดหานํ "ามันยางดําด้ ว ยการเข้ าทําสัญญาซื "อขายนํ "ามันยางดําระยะยาว
กับ AA และการจัดให้ มีถงั สํารองนํ "ามันยางดํา รายละเอียดเพิ!มเติมตามบท ”ปั จจัยเสีย! ง”
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมแบบกังหันไอนํ "ารายได้ หลักมาจากการผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอนํ า" ภายใต้ สัญ ญาซื อ" ขายไฟฟ้าระยะยาว และการผลิต และจํ า หน่ายไอนํ า" เพื! อการอุต สาหกรรม
นอกจากนี " กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในธุรกิจการให้ บริ การที!เอื "อประโยชน์และสนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจหลัก และ
ธุรกิจที!มีศกั ยภาพในการเติบโตและสามารถสร้ างรายได้ ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดของลักษณะผลิตภัณฑ์และ
บริ การดังต่อไปนี "
1. ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้ าและไอนํา!
โรงไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม สามารถผลิตได้ ทงไฟฟ้
ั " าและไอนํ "าปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัท
ฯมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมที!ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ วทังหมด
"
9 โรง และโรงไฟฟ้ากังหันไอนํ "ากําลังการผลิต
ขนาด 9.90 เมกะวัตต์ จํานวน 1 โรง โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม 503.05 เมกะวัตต์ และกําลังผลิตไอนํ "ารวม 1,180.00
ตันต่อชัว! โมง ดังนี "

ชื"อโรงไฟฟ้ า

ดําเนินงาน
โดย

ประเภทเชือ! เพลิง

1. PP$
2. PP,
3. PP2
4. PP1
5. PP6. PP7
7. PP0
8. PP##
9. PP5A(2)
10. Turbine 9.9 MW

NPP2
NPP3
NPP3
NPP5
NPP5
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ
NPP11
NPP5A
NPS

ชีวมวลอื!น(1)
ชีวมวลอื!น(1)
ชีวมวลอื!น(1)
ชีวมวลอื!น(1)
นํ "ามันยางดํา
ถ่านหินและชีวมวลอื!น(1)
ถ่านหินและชีวมวลอื!น(1)
นํ "ามันยางดํา
ชีวมวลอื!น(1)
ไอนํ "าจากโรงไฟฟ้าอื!นในกลุม่ บริ ษัทฯ
รวม

กําลังการผลิต
ไฟฟ้ า
ไอนํา!
(เมกะวัตต์ )
(ตัน/ชม.)
10.40
50.00
10.40
50.00
37.15
180.00
,&.#1
100.50
,&.#1
100.50
#64.++
100.50
#64.++
100.50
,$.3+
198.00
300.00
9.90
503.05

1,180.00
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หมายเหตุ:

เชือ" เพลิงชีวมวลอื!น หมายถึง เชือ" เพลิงชีว มวลประเภทอื!นนอกเหนือจากถ่านหินและนํ "ามันยางดํา ซึ!ง
ประกอบไปด้ วยชิ "นไม้ สบั เปลือกไม้ แกลบ และอื!นๆ
(2)
PP5A เริ! มดําเนินการผลิตเฉพาะหน่วยผลิตไอนํ "า ส่วนหน่วยผลิตไฟฟ้าอยู่ระหว่างการทดสอบเครื! อง
(tes run) เพื!อเริ! มดําเนินการผลิตต่อไป
(1)

นอกจากนี " กลุม่ บริ ษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้ างและ/หรื อยังไม่เริ! มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์อีก 2
แห่ง ดังนี "
กําลังการผลิต
ปี ที"คาดว่ าจะเริ"มดําเนินการ
ไฟฟ้ า (เมกะวัตต์ )
เชิงพาณิชย์ (COD)
(1)
NPP5A
ชีวมวลอื!น
98.00
ปี 2558
(1)
NPS PP9
ชีวมวลอื!น
125.00
ปี 2558
รวม
232.90
(1)
เชือ" เพลิงชีวมวลอื!น หมายถึง เชือ" เพลิงชีวมวลประเภทอื!นนอกเหนือจากถ่านหินและนํ "ามันยางดํา ซึ!ง
ประกอบไปด้ วยชิ "นไม้ สบั เปลือกไม้ แกลบ และอื!นๆ
(2)
PP5A หน่วยผลิตไฟฟ้าอยูร่ ะหว่างการทดสอบเครื! อง (test run) เพื!อเริ! มดําเนินการผลิตต่อไป

ชื"อโรงไฟฟ้ า
1. PP5A(2)
2. PP9
หมายเหตุ:

ดําเนินงานโดย

ประเภทเชือ! เพลิง

2. ผลิตภัณฑ์ และบริการอื"น
ธุรกิจอื!นมีสดั ส่วนรายได้ ไม่ถึงร้ อยละ 10 ทังนี
" " รายได้ จากการขายนํ "าและรายได้ คา่ บริ การมาจากกลุม่ ธุรกิจต้ นนํ "า
และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ!งเป็ นกลุ่มธุรกิจที!สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัทฯ เกิดจากการให้ บริ การแก่
ลูกค้ าภายนอกในกรณีที!มีกําลังผลิตเหลือเพื!อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้ างรายได้ และบริ หารต้ นทุน
1) นํา! ดิบและนํา! เพื"อการอุตสาหกรรม
กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การในการจัดหาและจําหน่ายนํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม
304 จังหวัดปราจี นบุรี และเขตอุต สาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิ งเทรา ทัง" นี " ในส่วนของเขตอุต สาหกรรม 304
จังหวัดปราจี น บุรี นัน" กลุ่มบริ ษั ทฯ โดย NS304 มีโรงกรองนํา" เพื! อการอุตสาหกรรม 1โรง ซึ!งมีกําลังการผลิต 80,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวันและสําหรับในเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุม่ บริ ษัทฯ โดย NPP3 มีโรงกรอง
นํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมอีก 1 โรง ซึ!งมีกําลังการผลิต 25,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทังนี
" " กลุม่ บริ ษัทฯ บริ หารจัดการนํ "าดิบ
และนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมโดยผันนํ "าดิบจากพื "นที!รอบอ่างเก็บนํ "าในช่วงนํ "าหลากเป็ นหลัก และผันนํ "าดิบจากแม่นํ "าใน
บริ เวณใกล้ เคียงในช่วงที!มีนํ "ามากเป็ นตัวเสริ มเข้ าอ่างเก็บนํ "าของกลุม่ บริ ษัทฯ จากนันนํ
" "าดิบดังกล่าวจะถูกส่งต่อเข้ าสูโ่ รง
กรองนํ า" โดยนํ า" เพื! อ การอุตสาหกรรมที! ผลิต ได้ จะถูก จํ าหน่ายให้ กับ กลุ่ม บริ ษั ทฯ และกลุ่ม ลูก ค้ าอุต สาหกรรมในเขต
อุต สาหกรรม304 จั ง หวัด ปราจี น บุ รี และเขตอุต สาหกรรม 304 ส่ว นที! 2 จั ง หวัด ฉะเชิ ง เทราโดยราคานํ า" เพื! อ การ
อุตสาหกรรมอ้ างอิงตามอัตราค่านํ "าของ กปภ.
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2) นํา! มันรําข้ าว
กลุม่ บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตอยู่ที! 200.00 ตันรํ าดิบต่อวันซึ!งจะสามารถผลิตนํ "ามันรํ าดิบได้ ประมาณ 40.00 ตัน
ต่อวัน และรํ าสกัดได้ ประมาณ 160.00 ตันต่อวัน สําหรับนํ "ามันรํ าดิบจะถูกจําหน่ายไปให้ กับกลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรม
อาหารเพื!อนําไปจําหน่ายในรู ปของนํ "ามันรํ าข้ าว หรื อนําไปผสมเป็ นสารอาหารเสริ มในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ต่ อไป และ
ในส่วนของรํ าสกัดจะถูกจําหน่ายไปให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื!อนําไปผลิตเป็ นอาหารสัตว์ที!มีคณ
ุ ค่า
ทางอาหารสูงต่อไป
3) การบริการ
การบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ มี ประกอบไปด้ วย
· การวิจัยและพัฒนา
DARC ซึ!งเป็ น บริ ษั ท ย่อ ย ถูก จัด ตัง" เพื! อทํ าการศึก ษาวิ จัย และพัฒ นาเกี! ย วกับ สายพัน ธุ์ ต้ น พลังงานและต้ น
กระดาษ เยื! อกระดาษ และกระดาษให้ แ ก่ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ที! เกี! ย วข้ อ ง เพื! อ นํ า ผลที! ได้ จ ากการวิจัย ไปใช้ เพิ! ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากนี " DARC ยังมีการให้ บริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพแก่ลกู ค้ าภายนอก
· การบริการการทุ่นขนถ่ ายสินค้ ากลางทะเล
ITS5 ซึ! ง เป็ นบริ ษั ทย่ อ ย มี ก ารให้ บริ ก ารขนถ่ า ยสิ น ค้ ากลางทะเล โดยใช้ ทุ่ น ขนถ่ า ยสิ น ค้ าจํ า นวน
1 ทุ่น อยู่บ ริ เวณ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรีซึ!งมีเครื! องหนีบยกของ (แกร๊ ป) จํ านวน 2 ตัว สามารถขนถ่ายสินค้ าได้
ประมาณ 2.00 ล้ านตันต่อปี ขึ "นอยูก่ บั ชนิดของสินค้ าที!ดําเนินการขนถ่าย
· การให้ เช่ าเรือขนส่ งสินค้ า
กลุม่ บริ ษัทฯ มีการให้ บริ การเช่าเรื อสินค้ าเทกอง 3 ลํา ดังนี "
ดําเนินงาน
โดย
1. M.V. NPS OCEAN NPSOS
STAR
ชื"อเรือ

2. M.V. NPS ORANA

NPSOR

ประเภทเรือ
Bulk Carrier
(Supramax Size)
General Cargo
(Supramax Size)

ขนาด
แผนการขนส่ ง
(เมตริกตัน)
53,075.00 ขนส่ ง ถ่ า นหิ น ประมาณ ครั ง" ละ
52,000 ตัน ต่ อ เที! ย วหรื อ 624,000
ตันต่อปี
44,849.00 ขนส่ง ถ่ า นหิ น ได้ ป ระมาณครั ง" ละ
40,000 ตันต่อเที!ยว โดยมีแผนการ
ขนส่งจํ านวนรวม #$+,+++ ตันต่อ
ปี และขนส่งไม้ สบั ได้ ประมาณครัง"
ละ $+,+++ ตั น แห้ ง (Bone dry
MT) ต่อเที!ยว โดยมีแผนการขนส่ง
จํานวนรวม 80,000 ตันแห้ งต่อปี
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ชื"อเรือ
3. M.V NPS Century

ดําเนินงาน
โดย
NPS Cape

ประเภทเรือ
Bulk Carrier
(Cape Size)

ขนาด
แผนการขนส่ ง
(เมตริกตัน)
172,036.00 ปั จจุบนั ได้ เข้ าทําสัญญาให้ เช่าเรื อ
กั บ บริ ษั ท ภายนอก โดยสัญ ญ า
ดังกล่าวมีอายุ 13 เดือน สัญญาจะ
สิ "นสุดในเดือนมกราคม 2558

รวม
269,960.00
ลูกค้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ แก่ ESL ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องและเป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรื อ
ให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ มาตลอดเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี และลูกค้ าภายนอก โดย NPS OS ได้ เข้ าทําสัญญาให้ เช่าเรื อกับ
ESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 8 ปี และจะสิ "นสุดสัญญาในปี $1-2 ส่วน NPS OR ได้ เข้ าทําสัญญาให้ เช่าเรื อกับ ESL
โดยสัญ ญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะสิ "นสุดสัญ ญาในปี 2559 และ NPS CAPE ได้ เข้ าทําสัญ ญาให้ เช่าเรื อกับบริ ษั ท
ภายนอก โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 13 เดือน และจะสิ "นสุดสัญญาในเดือนมกราคม 2558
4) เอทานอล
กลุ่มบริ ษัทฯ ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังซึ!งสามารถนํามาผลิตเป็ นนํ "ามันก๊ าซโซฮอลล์ประเภทต่างๆ เช่น
E10, E20, E85 เป็ นต้ น ได้ ตามความต้ องการของตลาด และถือเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มรายได้ ให้ แก่เกษตรกรไทย
ด้ วย โดยปั จจุบนั มีกําลังผลิตจากสายการผลิตที! 1 ยูท่ ี! 250,000 ลิตรต่อวัน โดยได้ จําหน่ายเอทานอลให้ กบั กลุม่ ผู้ค้านํ "ามัน
ตามมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติ การค้ านํ "ามันเชื "อเพลิง พ.ศ. 2543 เช่น ปตท. บางจาก เป็ นต้ น และอยูใ่ นระหว่างการ
ทดลองสายการผลิตที! 2 อีก 250,000 ลิตรต่อวัน
5) แป้ งมันสําปะหลังและก๊ าซชีวภาพ
SNST ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยที!บริ ษัทฯ ได้ ซื "อเงินลงทุนในหุ้นสามัญในไตรมาสหนึ!งของปี 2557เป็ นบริ ษัทที!ทําธุรกิจ
เกี!ยวกับการผลิตและจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังและก๊ าซชีวภาพโดยมีกําลังการผลิตแป้งมันสําปะหลัง 160.00 ตันต่อ
วัน แป้ ง มั น สํ า ปะหลัง ดั ด แปร120.00ตั น ต่ อ วัน และก๊ าซชี ว ภาพ 12,400 ลูก บาศก์ เมตรต่ อ วัน สํ า หรั บ ลู ก ค้ าหลัก
ของ SNST คือ กลุ่มลูกค้ าที!นําแป้งมันสําปะหลังไปไปผลิตเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และนําก๊ าซ
ชีวภาพไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ลักษณะลูกค้ า
กลุม่ บริ ษัทฯ จําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. AA และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมที!ตงอยู
ั " ใ่ นเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายไฟฟ้าระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ และ
ลูกค้ าสําหรับกระแสไฟฟ้าที!กลุ่มบริ ษัทฯ จําหน่ายให้ แก่ กฟผ. จะถูกส่งเข้ าระบบหลักของ กฟผ. เพื!อนําไปจําหน่ายต่อ
ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคทังในส่
" วนของภาคครัวเรื อนและภาคธุรกิจ ในส่วนของกระแสไฟฟ้าที!กลุม่ บริ ษัทฯ จําหน่ายให้ แก่ AA จะถูก
จัดส่งเข้ าระบบเชื!อมโยงที!เป็ นกรรมสิทธิ'ของ AA โดยตรง เพื!อนําไปใช้ ดําเนินธุรกิจภายในกลุม่ ของ AA และกระแสไฟฟ้าที!
จําหน่ายให้ แก่กลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมนันจะถู
"
กจัดส่งผ่านระบบสายส่งของเขตอุต สาหกรรมแต่ละแห่ง เพื!อนําไปใช้ ใน
กระบวนการผลิตและการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมต่างๆส่วนไอนํ "าที!กลุ่มบริ ษัทฯ ผลิตได้ จะถูกส่งไปจําหน่ายให้ กับ
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AA และกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมที!ตงั " อยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดสัญญาซื "อขายไฟฟ้าและไอนํ "าดังนี "
การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การผลิต
โรงไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม 493.15 เมกะวัตต์ และมีกําลังผลิตไอนํ "ารวม 1,180.00 ตัน
ต่อชัว! โมง โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ า 3 กลุม่ หลัก คือ กฟผ. AA และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมที!ตงอยู
ั " ใ่ นเขตอุตสาหกรรม
,+2 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม ,+2 ส่วนที! $ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทังนี
" " กลุม่ บริ ษัทฯ จะจําหน่ายไฟฟ้าให้ กับ
กฟผ. ให้ เป็ นไปตามเงื!อนไขของสัญญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ กับ กฟผ. และกําลังการผลิตที!เหลือ
กลุ่มบริ ษัทฯ จะจําหน่ายไฟฟ้าให้ กับลูกค้ ารายอื!น โดยกลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารจัดการกระบวนการผลิตที!
สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล ทังในส่
" วนของนโยบายด้ านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เช่น ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, OHSAS 18001 และ CSR-DIW เป็ นต้ น
รวมไปถึงการควบคุมดูแลให้ กระบวนการผลิตของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นไปตามที!กฎหมายกําหนด และกลุ่มบริ ษัทฯ มีการ
ติดตามและประเมินผลการใช้ กําลังการผลิตด้ วยดัชนีกําลังการผลิต (Capacity Factor) ซึง! เป็ นปั จจัยหนึง! ที!ธุรกิจโรงไฟฟ้า
ใช้ ในการประเมินศักยภาพของกระบวนการผลิต โดยการใช้ กําลังการผลิตสะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถของโรงไฟฟ้าใน
การเดินเครื! องจักรอย่างต่อเนื!อง ซึง! จะส่งผลต่อความสามารถในการสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ กล่าวคือ หากโรงไฟฟ้า
สามารถใช้ กําลังการผลิตสูงสุดได้ อย่างเต็ม ที! ปริ มาณกระแสไฟฟ้าที! ได้ จากการผลิตดังกล่าวก็ จะมีเสถี ยรภาพ และ
สามารถจัดส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงงานไปให้ กบั ลูกค้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ตามสัญญาซื "อขายไฟฟ้า ซึ!งจะส่งผลให้ กลุ่ม
บริ ษัทฯ สามารถรักษาระดับอัตรากําไรให้ อยูใ่ นระดับที!คอ่ นข้ างคงที! ดังรายละเอียดต่อไปนี "
·
กํ าลังผลิ ตไฟฟ้า (Gross Power Output): ปริ มาณกระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้ ทงั " หมดตามจํ านวนชั!วโมง
ที!สามารถเดินเครื! องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จริ ง
·
อัตรากํ าลังผลิ ตไฟฟ้า (Output Factor): สัดส่วนปริ มาณกระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้ ทงั " หมดตามจํ านวน
ชั!วโมงที!สามารถเดินเครื! องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จริ งต่อปริ มาณกระแสไฟฟ้าของกํ าลังการผลิต
ติดตังตามจํ
"
านวนชัว! โมงที!สามารถเดินเครื! องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จริ งทังนี
" " ค่าของ Output Factor
จะขึ "นอยู่กบั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น การอุดตันภายในระบบเผาไหม้ เชือ" เพลิง การชํารุ ดของเครื! องจักร
เป็ นต้ น
2. การจัดหาวัตถุดิบ
โรงไฟฟ้ามีวตั ถุดิบหลัก คือ เชื "อเพลิง นํ "าและวัตถุดิบหลักอื!น โดยมีรายละเอียด ดังนี "
1) การจัดหาเชือ! เพลิง
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เชื "อเพลิงหลักอยู่ 3 ประเภทในการผลิตไฟฟ้า ได้ แก่ ถ่านหิน นํ "ามันยางดํา และเชื "อเพลิง
ชีวมวลอื!น ดังรายละเอียดต่อไปนี "
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1.1) ถ่ านหิน
กลุม่ บริ ษัทฯ มีโรงไฟฟ้า 2 โรง ที!ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื "อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต คือ PP7 และ PP8 ซึง! อยูภ่ ายใต้
การบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ โดยถ่านหินที!กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นถ่านหินคุณภาพสูงและมีสว่ นประกอบของกํามะถันตํ!า คือ
ถ่านหินประเภท ซับบิทมู ินสั โดยกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าทําสัญญาซื "อขายเชื "อเพลิงถ่านหินในระยะยาวกับ กับผู้จดั หาและ/
หรื อผู้จดั จําหน่ายรายใด เนื!องจากปั จจุบนั ถ่านหินมีราคาที!ลดลง ปริ มาณถ่านหินในตลาดมีประมาณมาก ซึ!งกลุม่ บริ ษัทฯ
สามารถเลือกซื "อถ่านหินได้ ตามปริ มาณที!ต้องการ โดยกลุม่ บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจัดหาและ/หรื อผู้จดั
จําหน่ายถ่านหิน และบริ หารจัดการการจัดซื "ออย่างเป็ นระบบ โดยกําหนดคุณภาพของถ่านหินอย่างชัดเจน และกําหนดให้
ผู้จัดหาและ/หรื อผู้จัดจําหน่ายทุกรายจะต้ องจัดทําการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของถ่านหินก่อนที!จะจัดส่งให้ แก่
บริ ษั ทฯ เพื! อให้ ถ่ านหิ นดังกล่าวมีคุณ ภาพเป็ น ไปตามมาตรฐานที!ระบุไว้ ในสัญ ญาซื อ" ขายถ่ านหิน อาทิเช่น ISOและ
American Society for the Testing of Materials (“ASTM”) เป็ นต้ น หากถ่านหินที!จดั ส่งมามีคณ
ุ ภาพไม่ตรงตามเงื!อนไขที!
กําหนดไว้ ในสัญญา กลุ่มบริ ษัทฯ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ ผ้ จู ัดหาถ่านหินจัดส่งถ่านหินที!มีคุณภาพมาให้ ใหม่ได้ นอกจากนี " ผู้
จัดหาถ่านหินยังมีหน้ าที!ในการจัดส่งถ่านหินตามปริ มาณที!กําหนดไว้ ในสัญญา และในกรณีที!ผ้ จู ดั หาถ่านหินไม่สามารถ
จัด ส่งถ่านหิ นในปริ ม าณที!ต กลงกัน ไว้ กลุ่มบริ ษั ทฯ สามารถจัด ซือ" ถ่านหินจากแหล่งอื!นได้ โดยผู้จัดหาถ่ านหินที!เป็ น
คูส่ ญ
ั ญากับบริ ษัทฯ จะต้ องชําระต้ นทุนค่าถ่านหินและค่าขนส่งถ่านหินที!บริ ษัทฯ จัดหาเองดังกล่าวตามราคาที!เกิดขึ "นจริ ง
สําหรับราคาซื "อขายถ่านหินที!ระบุไว้ ในสัญญานัน" จะอ้ างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน JPU ซึ!งอ้ างอิงจากราคาเชือ" เพลิงใน
สัญญาซื "อขายไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ
นอกจากนี " บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (PT Utami Jaya Mulia) อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการทํา
เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เพื!อรองรับการใช้ เชื "อเพลิงถ่านหินของกลุม่ บริ ษัทฯ และโครงการโรงไฟฟ้าที!จะเกิดขึ "น
ในอนาคต
1.2) นํา! มันยางดํา
โรงไฟฟ้าที!ใช้ นํ "ามันยางดําเป็ นเชื "อเพลิงหลักในการดําเนินธุรกิจ ได้ แก่ PP6 ซึง! ดําเนินการโดย NPP5 และ PP11
ซึ!ง ดํ า เนิ น การโดย NPP11 ทัง" นี " เนื! อ งจากนํ า" มัน ยางดํ า เป็ นผลพลอยได้ จ ากกระบวนการผลิ ต ภายในโรงงานผลิ ต
เยื!อกระดาษ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั หานํ "ามันยางดําจาก AAซึง! เป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ อง
สําหรับราคาซื "อขายที!ระบุไว้ ในสัญญาจะอ้ างอิงตามราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก ในส่วนของการจัดส่งนํ "ามันยาง
ดํ า นั น" AA มี ห น้ าที! ติ ด ตั ง" อุ ป กรณ์ การจั ด ส่ ง นํ า" มั น ยางดํ า ให้ แก่ โ รงงานของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ และเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการจัดส่งทังหมดจนถึ
"
งจุดส่งมอบที!ได้ ตกลงกันไว้
1.3) เชือ! เพลิงชีวมวลอื"น
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เชื "อเพลิงชีวมวลอื!น เช่น ไม้ สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็ นเชื "อเพลิงหลักสําหรับการผลิตไฟฟ้าของ
PP2 ซึ!งบริ หารจัดการโดย NPP2ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าของ PP3 และ PP4 ซึ!งบริ หารจัดการโดย NPP3การผลิตไฟฟ้า
ของ PP5 ซึ!งบริ หารจัดการโดย NPP5 และการผลิตไอนํ "าของ PP5Aซึ!งบริ หารจัดการโดย NPP5A และใช้ เป็ นเชื "อเพลิงรอง
ในกระบวนการผลิตสําหรับโรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ
ที!ผ่านมา บริ ษั ทฯ NPP2 และ NPP3 ได้ จัดหาเชือ" เพลิงชีวมวลอื!นเพื!อใช้ ในการผลิตประแสไฟฟ้าโดยตรงกับ
เกษตรกรหรื อผู้ผลิตเชื "อเพลิงชีวมวลโดยตรง โดยพนักงานของบริ ษัทฯ ที!มีประสบการณ์ในการจัดหาเชื "อเพลิงชีวมวล
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นอกจากนี " กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมีนโยบายการปลูกพลังงานเอง โดยพัฒ นาและส่งเสริ มการปลูกต้ นพลังงานและ
หญ้ าเนเปี ยร์ เพื!อนํามาใช้ เป็ นเชือ" เพลิงชีวมวลอื!นในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้ นพลังงานกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ทําการวิจัยและ
พัฒนาสายพันธุ์ยคู าลิปตัส ทําให้ ได้ กล้ าไม้ พนั ธุ์ใหม่ที!มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกตามสภาพดินฟ้าอากาศและภูมิ
ประเทศของประเทศไทย ใช้ เวลาปลูกเพียง 2-3 ปี ปรับปรุ งสายพันธุ์ให้ เติบโตไว สามารถให้ เนื "อไม้ ที!มีความหนาแน่นสูง
และให้ คา่ พลังงานความร้ อนที!สงู กว่าสายพันธุ์ดงเดิ
ั " ม สําหรับหญ้ าเนเปี ยร์ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ทําการวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์
ให้ มีคณ
ุ สมบัติเติบโตเร็ ว แตกกอได้ ดี รอบการเก็บเกี!ยวสัน" 3-4 เดือน ให้ ผลผลิตต่อเนื!อง ปลูกในบริ เวณพื "นที!รอบโรงงาน
อีกทัง" จากการที!เทคโนโลยีหม้ อไอนํ "าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุน่ ในการใช้ เชื "อเพลิงชีวมวล กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมีแผนที!จะ
ทําการวิจยั และพัฒนาวัตถุดิบอื!น เพื!อนํามาใช้ เป็ นเชื "อเพลิงชีวมวลอื!นในกระบวนการผลิต
2) การจัดหานํา! ดิบและนํา! เพื"อการอุตสาหกรรม
กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจัดหานํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมสําหรับใช้ ในกระบวนการผลิตได้ จากภายในกลุ่ม
บริ ษัทฯ และจัดหานํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมบางส่วนจากภายนอก สําหรับการจัดหานํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมจากภายในกลุม่
บริ ษัทฯ นัน" จะจัดหาผ่านทาง NS304 ซึ!งเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการจัดการและจัดหานํ "าในเขตอุตสาหกรรม ,+2 จังหวัด
ปราจีนบุรี และรับบริ หารจัดการนํ "าดิบให้ แก่ NPP3 และ NPS PP9 ทังนี
" " กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ การเข้ าทําสัญญากับผู้จดั หานํ "า
เพื!อการอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย ได้ แก่ NS304, AA และEASTW
ในส่วนของอัตราค่านํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมที!กลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องชําระให้ แก่ผ้ จู ดั หาเป็ นราคาที!อ้างอิงตามอัตราค่า
นํ "าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) นอกจากนี " กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบ่อนํ "าภายในพื "นที!ของตนเอง สําหรับ
กักเก็บนํ "าไว้ ใช้ ในการดําเนินงาน ซึง! สามารถสํารองนํ "าไว้ ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ นานประมาณ 12 เดือน
3) การจัดหาวัตถุดิบหลักอื"น
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ หินปูน และ สารเคมีต่างๆ อันได้ แก่ กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโดคลอไรด์ กรด
เกลือ ไตรโซเดียมฟอสเฟต แอมโมเนีย ไฮดราไซต์ สารป้องกันตะกรันและสารป้องกันตะไคร่นํ "า เพื!อใช้ เป็ นส่วนประกอบใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าซึ!งกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าทําสัญญาซื "อขายวัตถุดิบดังกล่าวในระยะยาวกับผู้จัดหาวัตถุดิบรายใด
เนื!องจากสารเคมีดงั กล่าวส่วนใหญ่มีผ้ จู ดั จําหน่ายภายในประเทศเป็ นจํานวนมาก และมีมาตรฐานที!ใกล้ เคียงกัน กลุ่ม
บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว และบริ หารจัดการการจัดซื "ออย่างเป็ นระบบ โดย
กํ าหนดคุณ สมบัติของวัต ถุดิบ ทุกรายการอย่างชัด เจน เพื!อให้ ผ้ ูจัด จํ าหน่ายเสนอราคาวัต ถุดิบ เข้ ามาให้ กลุ่มบริ ษั ท ฯ
พิจารณา ซึ!งกลุม่ บริ ษัทฯ จะทําการสัง! ซื "อต่อครัง" เป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ มีอํานาจการต่อรองค่อนข้ างสูง นอกจากนี " กลุม่
บริ ษัทฯ ได้ รักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวมาโดยตลอด ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ มีผ้ จู ดั หาวัตถุดิบ
หลักอื!นมากกว่า 5 ราย
3. ผลกระทบต่ อสิ"งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นการผลิตกระแสไฟฟ้า และไอนํ "าอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ!งแวดล้ อม
และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันและควบคุมผลกระทบจาก
การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ด้ วยการกําหนดนโยบายด้ านสิ!งแวดล้ อมที!รัดกุมและมีการจัดตังคณะกรรมการอาชี
"
วอ
นามัย ความปลอดภัย และสิ!งแวดล้ อม เพื!อดูแลจัดการนโยบายด้ านสิ!งแวดล้ อมของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
" "
กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการจัดการด้ านสิ!งแวดล้ อมในด้ านต่างๆ อาทิเช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพนํ "า และและ
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การจัดการกากอุตสาหกรรมที!มีมาตรฐานเป็ นต้ น โดยการกํากับ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื!อง
เพื!อควบคุมให้ ระดับมลภาวะต่างๆ อยูภ่ ายในเกณฑ์มาตรฐานที!กําหนด
ปั จจุบันกลุ่มบริ ษั ท ฯ ได้ ควบคุมมลพิ ษ ทางอากาศ โดยการใช้ เทคโนโลยีก ารเผาไหม้ ที!มี ประสิทธิ ภาพสูงใน
อุณหภูมิตํ!าเพื!อลดการเกิดก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ การเลือกใช้ เชื "อเพลิงที!มีองค์ประกอบของซัลเฟอร์ ตํ!า ซึ!งมีคณ
ุ ภาพสูง
เพื!อลดการเกิดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และจัดให้ มีระบบดักจับฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตเพื!อดักจับฝุ่ นละอองจากการเผาไหม้ ใน
ส่วนของการจัดการมลภาวะทางเสียง กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ มีการติดตังระบบควบคุ
"
มระดับเสี ยงที!เกิดจากกระบวนการผลิต
ภายในโรงงานให้ อยู่ในระดับ มาตรฐานที!เป็ นมิ ตรต่อ ชุม ชม รวมทัง" ได้ มีก ารควบคุม คุณ ภาพนํา" ด้ วยการจัดให้ มี บ่อ
ตกตะกอนนํ "าทิง" ก่อนส่งไปบําบัดในระบบบําบัดนํ "าของเขตอุสาหกรรม 304 นอกจากนี " กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ!งแวดล้ อม โดยการกํ าหนดพารามิเตอร์ (Parameter) ที!จะทําการตรวจวัด และ
ความถี!ของระยะเวลาในการตรวจวัด ซึ!งตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา ผลการตรวจวัดระบบการจัดการด้ านสิ!งแวดล้ อมของ
กลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานที!กําหนด
นอกจากนี " กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการจัดการด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรที!
เกี! ย วข้ อ ง โดยได้ กํ าหนดมาตรการติ ดตามตรวจสอบ ด้ วยการกํ าหนดพารามิ เตอร์ ที!จะตรวจวัด อาทิ เช่น ระดับเสีย ง
สารเคมี ฝุ่ นละออง ระดับความร้ อน และความเข้ มข้ นของก๊ าซไวไฟในสถานที!ทํางาน เป็ นต้ น โดยกําหนดความถี!ในการ
ตรวจวัดตามาตรฐาน รวมทัง" ยังได้ จดั ให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี ให้ แก่บคุ ลากรภายในโรงงานเพื!อส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานและลดความเสีย! งที!อาจเกิดขึ "นจากการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ
นอกจากนี " กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ มี การกํ าหนดแนวทางการดํ าเนิ น งานที! เกี! ย วข้ องกับ การดูแลรั ก ษาสิ!งแวดล้ อ ม
ในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี "
หัวข้ อ
แนวทางการดําเนินงาน
การปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมาย § ดูแลการผลิตและการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบด้ านสิ!งแวดล้ อมของ
ภาครัฐอย่างเคร่งครัด
กฎระเบียบ
§ ให้ การสนับสนุนหน่วยงานราชการในเรื! องการอนุรักษ์ สงิ! แวดล้ อมอย่างเต็มที!
การควบคุ ม และป้ อ งกั น § เลือกใช้ กระบวนการ อุปกรณ์ และวัต ถุดิบในกระบวนการผลิตที!มี ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อสิง! แวดล้ อม
สภาพแวดล้ อมน้ อยที!สดุ
§ สนับสนุนผู้จดั หาวัตถุดิบและผู้ให้ บริ การที!แสดงความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสิง! แวดล้ อม
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง § ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและผลกระทบด้ านสิง! แวดล้ อมอย่างใกล้ ชิด
อย่างต่อเนื!อง
§ เพิ! ม ประสิท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน โดยกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ แ ละเป้า หมายทาง
สิง! แวดล้ อม และตรวจสอบการดําเนินงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมายดังกล่าว
เป็ นระยะ
§ นําผลการดําเนินงานในอดีตมาปรับปรุ งและพัฒนาผลการดําเนินงานในปั จจุบนั
ให้ ดีขึ "นอยูเ่ สมอ
การสื! อ สารภายในองค์ ก ร § จัดโครงการสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกด้ านสิง! แวดล้ อมในหมูพ่ นักงาน
และการนําไปปฎิบตั ิ
§ ฝึ กอบรมให้ พนักงานมีความเข้ าใจเรื! องผลกระทบต่อสิ!งแวดล้ อมที!อาจเกิดขึ "นได้
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หัวข้ อ

แนวทางการดําเนินงาน

การเผยแพร่สสู่ าธารณชน

จากกระบวนการผลิต
§ จัดหามาตรการต่างๆ เพื!อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมให้ เหลือน้ อยที!สดุ
§ แจ้ งสมาชิ กชุมชน ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงลูกค้ าให้ ทราบถึงมาตรการ
การดําเนินงานและแผนการด้ านสิง! แวดล้ อมของกลุม่ บริ ษัทฯ

ทังนี
" " การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ การควบคุมของพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ!งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. $1,1 โดยกลุม่ บริ ษั ทฯ มีหน้ าที!จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของ
ธุรกิ จโรงไฟฟ้าต่อสิ!งแวดล้ อม เพื!อจัดส่งให้ แก่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้ อมอนุมัติ
การดํ า เนิ น กิ จการซึ!งโรงไฟฟ้าทัง" หมดของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ที! ดํ าเนิ น การอยู่ในปั จจุบัน ได้ รับ การอนุมัติ รายงานดั งกล่า ว
เป็ น ที! เรี ย บร้ อยแล้ ว และตลอดระยะเวลาที! ผ่ านมา กลุ่ม บริ ษั ท ไม่เคยมี ข้ อ พิ พ าทหรื อ ปั ญ หาเกี! ย วกับ ผลกระทบต่ อ
สิง! แวดล้ อมแต่อย่างใด
งานที"ยงั ไม่ ส่งมอบ
ธุรกิจการจําหน่ายเอทานอลของ E85 นันเป็
" นลักษณะการเข้ าประมูลจําหน่ายเอทานอลเป็ นรายไตรมาสโดย E85
ต้ องยื!นข้ อเสนอประมูลจําหน่ายเอทานอลให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการขายนํ "ามันรายใหญ่ของประเทศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 ไตร
มาส และในกรณีที! E85 ผ่านการประมูลตามเงื!อนไข E85 ก็มีหน้ าที!ที!จะต้ องส่งมอบเอทานอลตามช่วงระยะเวลาที!กําหนด
ไว้ ณ ตอนยื!นข้ อเสนอประมูล โดยมีรายละเอียดสัญญาซื "อขายเอทานอล ดังนี "
ผู้ทาํ
สัญญา
E 85
E 85

คู่สัญญา

วันลงนามสัญญา

วันสิน! สุดสัญญา อายุสัญญา

ปริมาณตามสัญญา
(ลิตร/เดือน)

บริ ษัท บางจากปิ โตเลียม
27 พฤศจิกายน 2557 31 มีนาคม 2558
จํากัด (มหาชน)

3 เดือน

2,000,000

Star Petroleum Refining
PLC.

3 เดือน

600,000

25 ธันวาคม 2557

31 มีนาคม 2558

กลยุทธ์ ทางการตลาด
งานด้ านการตลาดถื อเป็ นงานที!มีความสําคัญ ต่อการดําเนินธุรกิ จของกลุ่มบริ ษั ทฯ ซึ!งมุ่งเน้ นไปที!การรักษา
และพัฒ นาความสัมพันธ์ กับลูกค้ าปั จจุบัน รวมไปถึงการแสวงหาลูกค้ ารายใหม่เพื!อขยายฐานธุรกิ จของกลุ่มบริ ษั ทฯ
ทังนี
" " ด้ วยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ที!เน้ นไปที!การผลิตไฟฟ้าและไอนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
จึงทําให้ ลกู ค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ทงหมด
ั"
ดังนัน" กลุม่ บริ ษัทฯ จึงให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามเงื!อนไข
และข้ อกําหนดในสัญญาซื "อขายระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ กับลูกค้ าอย่างต่อเนื!อง และให้ ความร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหาที!เกิด
ขึ "นมาโดยตลอด ซึง! ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจและเป็ นที!ยอมรับจากลูกค้ ามาเป็ นระยะเวลายาวนาน
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ทังนี
" " กลยุทธ์ ทางการตลาดที!สําคัญ ของธุรกิ จหลักของกลุ่มบริ ษั ทฯ ประกอบด้ วย กลยุ ทธ์ ด้านสินค้ ากลยุทธ์
ด้ านราคากลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี "
1) กลยุทธ์ ด้านสินค้ า
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการสร้ างกลยุ ท ธ์ ด้ านสิ น ค้ าที! แ ตกต่ า งกั น ออกไปตามประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์
อันได้ แก่ กระแสไฟฟ้าและไอนํ "า กล่าวคือ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดจุดขายให้ แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทกระแสไฟฟ้า โดยมุง่ เน้ น
ด้ า นความมี เสถี ย รภาพในการผลิ ต และจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ด้ ว ยการกํ า หนดนโยบายบริ ห ารจัด การอย่ า งรอบคอบ
เพื!อให้ สามารถส่งมอบกระแสไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ าตามปริ มาณที!กําหนดอย่างสมํ!าเสมอ ซึ!งจะช่วยให้ ลกู ค้ ามีความมัน! ใจ
ในคุณภาพของการให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี สําหรับผลิตภัณ ฑ์ ประเภทไอนํ "านัน" กลุ่มบริ ษัทฯ เน้ นทํา
การตลาดในเชิงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที!มีคณ
ุ สมบัติตรงตามความต้ องการของลูกค้ า กล่าวคือ
กลุม่ บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในเรื! องการควบคุมกระบวนการผลิตไอนํ "าด้ วยเทคโนโลยีการผลิตที!มีประสิทธิภาพ ซึง! จะทําให้
กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถปรับสัดส่วนการดึงไอนํ "าออกมาได้ หลายระดับแรงดันผ่านวาล์วควบคุมกังหันไอนํ "า ส่งผลให้ กลุ่ม
บริ ษัทฯ สามารถผลิตไอนํ "าได้ ในปริ มาณที!เพิ!มมากขึ น" ในขณะที!ใช้ พลังงานเท่าเดิม และช่วยเพิ!มขีดความสามารถในการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ
2) กลยุทธ์ ด้านราคา
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์ การตังราคาที
"
!สามารถแข่งขันได้ และเหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละประเภทโดยกําหนดอัตรา
ราคาเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษรภายใต้ สัญ ญาซื อ" ขายระยะยาวระหว่ า งกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ กั บ ลู ก ค้ า ซึ! ง มี ร ายละเอี ย ด
แตกต่างกันตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี "
2.1) กระแสไฟฟ้ า
· กฟผ.: การกําหนดราคาจํ าหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. จะเป็ นไปตามสัญ ญาซื "อขายไฟฟ้าสําหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดย กฟผ. เป็ นผู้กําหนดราคาและจ่ายค่าตอบแทน ซึ!งแบ่งออกเป็ น $ ส่วน
หลัก คือ ค่า CP และค่า EP
· AA: การกําหนดราคาจํ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ แก่ AA จะเป็ นไปตามที!ระบุไว้ ในสัญ ญาซื "อขาย
ไฟฟ้า โดยอัตราค่าไฟฟ้าที!กําหนดในสัญญาจะอ้ างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ!งประกอบไป
ด้ วย , ส่วนหลัก ได้ แก่ ค่า CP ค่า EP และค่า Ft
· ลูกค้าอุตสาหกรรม: การกําหนดราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ าในเขตอุตสาหกรรมแต่ละ
รายอาจแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อย แต่โครงสร้ างหลักของสัญญาจะมีความ
คล้ ายคลึงกัน โดยอัตราค่าไฟฟ้าในสัญญาจะอ้ างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. เช่นเดียวกับกรณี
ของ AA
2.2) ไอนํ"า
สําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไอนํ "า กลุ่มบริ ษัทฯ จะกําหนดราคาขายในสัญญาระยะยาวให้ อ้างอิงตาม
ราคานํ "ามัน หรื อราคาก๊ าซธรรมชาติ หรื อราคาถ่าหิน และดัชนีราคาผู้บริ โภค (Consumer Price Index: CPI)
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3) กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายแตกต่างกันไปตามลักษณะของลูกค้ าและผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ใน
การจําหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่าน กฟผ. นัน" กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจําหน่าย เนื!องจาก กฟผ. เป็ น
รัฐวิสาหกิจที!จดั ตังขึ
" "นเพื!อเป็ นผู้ประกอบการหลัก ในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากจะเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
ที!สดุ แล้ ว ยังเป็ นผู้รับซื "อไฟฟ้าแบบขายส่งเพียงรายเดียวและควบคุมระบบส่งไฟฟ้าทังหมดของประเทศไทย
"
ดังนัน" กลุ่ม
บริ ษัทฯ สามารถที!จะเพิ!มช่องทางการขายผ่านโครงการของ กฟผ. ภายใต้ การสนับสนุนของภาครัฐได้ หลายโครงการ
สําหรับการจํ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา" ให้ แก่ AA และลูกค้ าในเขตอุตสาหกรรม 304 กลุ่มบริ ษั ทฯ ใช้ กลยุทธ์ ช่อง
ทางการจําหน่ายแบบอาศัยความได้ เปรี ยบของทําเลที!ตงั " เนื!องจากลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวตังอยู
" ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงงาน
ของกลุม่ บริ ษัทฯ
4) กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์สง่ เสริ มการขายแบบประชาสัมพันธ์เพื!อสร้ างความสัมพันธ์ที!ดีกบั ลูกค้ าปั จจุบนั พร้ อมกับ
การแสวงหาลู ก ค้ ารายใหม่ โ ดยอาศั ย ภาพลั ก ษณ์ และชื! อ เสี ย งที! ดี ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ฯนอกจากนี " กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ
อาจพิจารณาส่วนลดการขายให้ แก่ลกู ค้ าซึ!งเป็ นบริ ษั ทที!เกี!ยวข้ องที!ชําระเงินให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯ ล่วงหน้ า ซึ!งจะช่วยให้
กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารเงินทุนหมุนเวียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ!งขึ "น
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โครงสร้ างรายได้
กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ หลักมาจากรายได้ จากการขายไฟฟ้าและไอนํ "าจากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าส่วนรายได้ จากกลุ่ม
ธุรกิ จอื!น มีสดั ส่วนไม่ถึงร้ อยละ 10 ทัง" นี " รายได้ จากการขายนํา" และรายได้ ค่าบริ การมาจากกลุ่ม ธุรกิ จต้ นนํา" และกลุ่ม
ธุรกิ จโลจิ สติกส์ ซึ!งเป็ นกลุ่มธุรกิ จที!สนับสนุนการประกอบธุรกิ จหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ เกิดจากการให้ บริ การแก่ลูกค้ า
ภายนอกในกรณี ที!มีกําลังผลิตเหลือเพื!อให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดในการสร้ างรายได้ และบริ หารต้ นทุน โดยโครงสร้ าง
รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริ การในปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี "

(1)
(2)

ปี 2556 (ปรับปรุ งใหม่ )
รายได้ รวม 13,388 ล้ านบาท
หมายเหตุ:

ปี 2557
รายได้ รวม 15,482 ล้ านบาท

รายได้ ค่าบริ การ คือ รายได้ จากการทําวิจยั และพัฒนา รายได้ จากการให้ บริการทุ่นขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล และรายได้ จาก
การให้ เช่าเรือขนส่งสินค้ า
(2)
รายได้ อื!น ประกอบด้ วย กําไรจากอัตราแลกเปลี!ยน ดอกเบี "ยรับ และอื!นๆ

(1)

ส่วนโครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งตามลูกค้ าในช่วงปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี "
ปี 2556 (ปรับปรุ งใหม่ )
รายได้ รวม
13,388 ล้ านบาท
ปี 2557
รายได้ รวม
15,482 ล้ านบาท
หมายเหตุ:

(1)
(2)

ลูกค้ าอุตสาหกรรม ประกอบไปด้ วย บริ ษัทจากภายนอก และบริ ษัทที!เกี!ยวโยงกัน ซึ!งมีที!ตงอยู
ั " ภ่ ายในเขตอุตสาหกรรม 304
จังหวัดปราจีนบุรีและเขต อุตสาหกรรม 304 ส่วนที! 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
(2)
อื!นๆ คือ ลูกค้ าที!อยูน่ อกเขตอุตสาหกรรม ,+2 จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม ,+2 ส่วนที! $ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(1)
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ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและการแข่ งขัน
สภาพการแข่ งขัน
กฟผ.มี ห น้ าที! ใ นการจัด หาพลัง งานไฟฟ้ า แก่ ป ระชาชน โดยการผลิ ต และจํ า หน่ า ยพลัง งานไฟฟ้ า ให้ แก่
การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และผู้ใช้ พลังงานไฟฟ้ารายอื!นตามที!กฎหมายกําหนด
รวมทังประเทศใกล้
"
เคียง และดําเนินการต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องทางด้ านพลังงาน ตลอดจนงานอื!นๆ ที!สง่ เสริ มกิจการของ กฟผ.
โดยมีนโยบายหลักคือการผลิตไฟฟ้าให้ เพี ยงพอต่อความต้ องการของประชาชน มีระบบไฟฟ้าที!มั!นคงเชื!อถื อได้ และ
กําหนดราคาไฟฟ้าให้ อยูใ่ นระดับที!เหมาะสม โดย กฟผ. เป็ นผู้บริ หารและวางแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ซึง! รวมถึงการผลิตเอง และการรับซื "อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ตลอดจนการเจรจาซื "อขายไฟฟ้ากับประเทศเพื!อนบ้ าน

SPPs(1)

กฟผ.

EGCO(2)

IPPs(3)
VSPPs(4)

กฟผ.

ระบบสายส่งไฟฟ้า

การจําหน่ายไฟฟ้า

ลูกค้ าทางตรง

กฟน.

ลูกค้ าผู้ใช้ ไฟฟ้า

กฟภ.

คณะกรรมการนโยบายและพลังงานแห่งชาติ

การผลิตไฟฟ้า

Small Power Producer (SPP) : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก มีปริ มาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้าอยู่
ระหว่าง #+.++ – 3+.++ เมกวัตต์
(2)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
(3)
Independent Power Producer (IPP) :ผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ า อิ ส ระ หรื อ ผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายใหญ่ มี
ปริ มาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้ามากกว่า 9+.++ เมกะวัตต์
(4)
Very Small Power Producer (VSAPP) : ผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก มาก มี ป ริ ม าณ การเสนอขาย
กระแสไฟฟ้าไม่เกิน #+.++ เมกะวัตต์
ที!มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”)

หมายเหตุ :

(1)

ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเอกชนภายในประเทศอยู่จํานวนมาก และมีการพึ!งพาจาก
ต่างประเทศค่อนข้ างน้ อย โดย ณ เดือนตุลาคม 2557 กําลังผลิตติดตังในส่
" วนที!รับซื "อจากต่างประเทศเพียงร้ อยละ 7 จาก
กําลังการผลิตติดตังไฟฟ้
" าทังหมดจํ
"
านวน 34,953 เมกะวัตต์ ส่วนการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ กฟผ. เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้า
หลักของประเทศ ซึ!งมีจํานวนกําลังการผลิตติดตังไฟฟ้
" าอยูท่ ี!ร้อยละ 44รองลงมาเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่มีสดั ส่วน
การผลิตติดตังไฟฟ้
" าร้ อยละ 39 และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมีสดั ส่วนการผลิตติดตังไฟฟ้
" าร้ อยละ 10
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กําลังการผลิตติดตัง! แยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้ า
ณ สิน! เดือนตุลาคม 2557 รวมทัง! สิน! 34,953.01 เมกะวัตต์

ที!มา : กองสารสนเทศ ฝ่ ายสือ! สารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การแข่ งขันในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
กฟผ. จะรับซือ" ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ซึ!งมีปริ มาณการเสนอขายกระแสไฟฟ้ามากกว่า 90.00
เมกะวัตต์ โดยวิธีการเปิ ดประมูล โดยจะมีคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้ อเสนอจากผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนเป็ นผู้
กํากับดูแลการประเมินและคัดเลือกข้ อเสนอจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ยังไม่มีโรงไฟฟ้าในกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เริ! มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
แต่กลุม่ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ IPP IP2 ซึง! ผ่านการคัดเลือกการประมูลโรงไฟฟ้า IPP จากสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (“สนพ.”) ในปี 2550 โดยมีกําลังการผลิตติดตังรวมอยู
"
่ที! 600.00 เมกะวัตต์ โดยโครงการอยู่ระหว่าง
การเจรจาเงื!อนไขในสัญญาซื "อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. และโครงการอยู่ระหว่างการจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบด้ านสิง! แวดล้ อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ต่อ สผ.
ทังนี
" " ณ 31 ตุลาคม 2557 มีโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที!ทําสัญญากับ กฟผ.และจ่ายไฟฟ้าเข้ า
ระบบเชิงพาณิชย์รวมทังสิ
" "น 12 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี "
ลําดับ

โรงไฟฟ้ า

1

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

2

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด

3

บริ ษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ "ง จํากัด (มหาชน)

4

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด

กําลังผลิตติดตัง!
(เมกะวัตต์ )
1,174.99

ก๊ าซธรรมชาติ

748.2

ก๊ าซธรรมชาติหรื อ นํ "ามันเตา

3,481.00

ก๊ าซธรรมชาติ

700

ก๊ าซธรรมชาติ

เชือ! เพลิง
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

โรงไฟฟ้ า

กําลังผลิตติดตัง!
(เมกะวัตต์ )
700.00

ก๊ าซธรรมชาติ

เชือ! เพลิง

5

บริ ษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี! จํากัด

6

บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด

713.00

ก๊ าซธรรมชาติ

7

บริ ษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค จํากัด

350.00

ก๊ าซธรรมชาติ

8

บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด

1,346.50

ถ่านหินบิทมู ินสั

9

บริ ษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน! จํากัด

1,468.00

ก๊ าซธรรมชาติ

10

บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

1,400.00

ก๊ าซธรรมชาติ

11

บริ ษัทเก็คโค่-วัน จํากัด

660.00

ถ่านหินบิทมู ินสั

12

บริ ษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส หนองแซง จํากัด

800.00

ก๊ าซธรรมชาติ

รวม

13,541.69

ที!มา: กองสารสนเทศ ฝ่ ายสือ! สารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การแข่ งขันในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (SPP)
กฟผ. จะรั บ ซื อ" กระแสไฟฟ้ า จากที! ผ้ ู ผลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายเล็ ก ซึ! ง มี ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ใช้ ในโรงงาน
ของตนเองหรื อ ขายให้ กับ ลูก ค้ าในบริ เวณใกล้ เคี ย งส่ ว นหนึ! ง ซึ! ง มี ป ริ ม าณการเสนอขายกระแสไฟฟ้ า อยู่ร ะหว่ า ง
10.00 – 90.00 เมกะวัตต์ โดยใช้ ระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่ วม (Cogeneration) ซึ!งส่วนใหญ่จะใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน หรื อพลังงานหมุนเวียน เช่น กากหรื อเศษวัสดุเ หลือใช้ ทางการเกษตร ขยะ ก๊ าซชีวภาพ หรื อพลังงานแสงอาทิตย์
มาเป็ นเชือ" เพลิง ซึ!งจะทําให้ การใช้ ทรัพยากรภายในประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ!งขึ "น ในส่วนของสัญญา
รับซื "อกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนัน" แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ สัญญาประเภท Firm เป็ นการทําสัญ ญา
ซื "อขายไฟฟ้าที!มีอายุสญ
ั ญาตังแต่
" 20-25 ปี และมีการจ่ายค่า CP ส่วนสัญญาประเภท Non-firm เป็ นการทําสัญญาซื "อ
ขายไฟฟ้าที!มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 5 ปี และมีการจ่ายเฉพาะค่า EP
Firm

พลังความร้ อนร่วม

Non-Firm

พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน

พลังความร้ อนร่วม

กําลังการผลิตรับซื "อไม่เกิน 90 MW

กําลังการผลิตรับซื "อไม่เกิน 90 MW

อายุสญ
ั ญา 20-25 ปี

อายุสญ
ั ญา5 ปี

ที!มา: สนพ.
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ทังนี
" " ณ วันที! 30 พฤศจิกายน 2557 มีจํานวนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในประเทศไทยทังหมด
"
158ราย มีกําลังการ
ผลิ ต ติ ด ตั ง" ตามสัญ ญารวม14,105.26 เมกะวัต ต์ และปริ ม าณพลัง ไฟฟ้ า ตามสัญ ญารวม 10,086.52 เมกะวัต ต์
ดังรายละเอียดต่อไปนี "

จํานวนผู้ผลิตทัง! หมด

จํานวน
(ราย)
158

กําลังผลิตติดตัง!
(เมกะวัตต์ )
14,105.26

ปริมาณพลังไฟฟ้ าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์ )
10,086.52

สัญญาประเภท Firm

100

10,243.30

7,236.60

สัญญาประเภท Non-Firm
จํ า นวนผู้ ผ ลิ ต ที" จ่ า ยไฟฟ้ าเข้ าระบบแล้ ว
ทัง! หมด
สัญญาประเภท Firm

58

3,861.96

2,849.92

85

7,089.47

4,529.52

59

5,459.60

3,614.60

สัญญาประเภท Non-Firm

26

1,629.87

914.92

กลุม่ บริ ษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที!ดําเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในกลุม่ SPP ทังสิ
" "น 8 โรง โดยมีกําลังการผลิตติดตัง"
ไฟฟ้ารวมอยู่จํานวน 505.90เมกะวัตต์ และมีปริ มาณพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาประเภท Firm รวมอยู่จํานวน 304.00 เม
กะวัตต์ ซึง! ดําเนินงานโดย บริ ษัทฯ NPP2, NPP3, NPP5 และ NPP11 คิดเป็ นร้ อยละ 9.23 และ 8.63 ของกําลังผลิตติดตัง"
และปริ มาณพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาของโรงไฟฟ้าที!มีสญ
ั ญาประเภท Firm ที!จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบแล้ ว โดยกลุม่ บริ ษัทฯ มี
กํ าลังการผลิตติ ดตัง" และปริ ม าณพลังงานไฟฟ้าตามสัญ ญาสูงเป็ นอันดับ ที! 5 ในกลุ่ม SPP ที!มี สญ
ั ญาประเภท Firm
ทังหมดที
"
!จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบแล้ ว รองจากกลุม่ โกลว์ กลุม่ กัลฟ์ กลุม่ อมตะ และกลุม่ เอ็กโก ตามลําดับ และสูงสุดเป็ นอันดับ
ที! 1 ในกลุม่ SPP ที!มีสญ
ั ญาประเภท Firm แบบ Renewable โดยรายชื!อกลุม่ บริ ษัท/บริ ษัท 5 อันดับแรกของกลุม่ SPP ที!มี
สัญญาประเภท Firm ทังหมดที
"
!จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบแล้ ว ณ 30 มิถนุ ายน 2557 เป็ นดังนี "
ปริมาณพลัง
ไฟฟ้ าตาม
สัญญา
(เมกะวัตต์ )
844.00

กําลังผลิต
ติดตัง!
(เมกะวัตต์ )

ร้ อยละ

1. กลุ่มโกลว์

1,192.21

21.84

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

377.00

254.00

Cogeneration

- บริ ษัท โกลว์เอส พีพี 1 จํากัด

134.03

110.00

Cogeneration

- บริ ษัท โกลว์เอส พีพี 2 จํากัด

140.00

120.00

Cogeneration

- บริ ษัท โกลว์เอส พีพี 3 จํากัด

320.00

180.00

Cogeneration

- บริ ษัท โกลว์เอสพีพี 11 จํากัด

221.18

180.00

Cogeneration

บริษัท

ร้ อยละ

ประเภท

23.35
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บริษัท
2. กลุ่มกัลฟ์

กําลังผลิต
ติดตัง!
(เมกะวัตต์ )

ร้ อยละ

785.61

14.39

ปริมาณพลัง
ไฟฟ้ าตาม
สัญญา
(เมกะวัตต์ )
630.00

ร้ อยละ

ประเภท

17.43

- บริ ษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด

106.20

90.00

Cogeneration

- บริ ษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด

113.30

90.00

Cogeneration

- บริ ษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จํากัด

106.20

90.00

Cogeneration

-บริ ษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด

107.79

90.00

Cogeneration

-บริ ษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด

124.13

90.00

Cogeneration

- บริ ษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์ เอ็น จํากัด

118.89

90.00

Cogeneration

- บริ ษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จํากัด

109.10

90.00

Cogeneration

3. กลุ่มอมตะ
- บริ ษั ท อมตะ บี .กริ ม เพาเวอร์ 1
จํากัด
- บริ ษั ท อมตะ บี .กริ ม เพาเวอร์ 2
จํากัด
- บริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม เพาเวอร์ 3
จํากัด
- บริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม เพาเวอร์
(ระยอง) 1 จํากัด
- บริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม เพาเวอร์
(ระยอง) 2 จํากัด

716.38

13.12

450.00

12.45

168.00

90.00

Cogeneration

108.00

90.00

Cogeneration

165.82

90.00

Cogeneration

165.82

90.00

Cogeneration

108.74

90.00

Cogeneration

4. กลุ่มเอ็กโก

522.90

- บริ ษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน! จํากัด
- บริ ษั ท หนองแค โคเจนเนอเรชั!น
จํากัด
- บริ ษั ท สมุท รปราการ โคเจนเนอ
เรชัน! จํากัด
- บริ ษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั!น จํากัด

120.00

60.00

Cogeneration

131.00

90.00

Cogeneration

128.00

90.00

Cogeneration

(1)

111.00

90.00

Cogeneration

23.00

20.20

Renewable

- บริ ษัท กัลฟ์ ยะลา กรี น จํากัด(1)

9.58

359.00

9.93
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บริษัท
- บริ ษัท ร้ อยเอ็ด กรี น จํากัด
5. กลุ่มบริษัทฯ

กําลังผลิต
ติดตัง!
(เมกะวัตต์ )

ร้ อยละ

9.90
505.90

ปริมาณพลัง
ไฟฟ้ าตาม
สัญญา
(เมกะวัตต์ )

ร้ อยละ

8.80
9.27

- บริ ษั ท เนชั! น แนลเพาเวอร์ ซั พ
พลาย จํากัด
328.00
- บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ แพลนท์2
จํากัด
10.40
- บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ แพลนท์3
47.40
จํากัด
- บริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ แพลนท์5
87.20
จํากัด
- บริ ษัท เนชั!นแนลเพาเวอร์ แพลนท์
11 จํากัด
32.90
รวม SPP ประเภทสั ญ ญา Firm 5
3,723.00
68.19
อันดับแรก
รวม SPP ป ระเภ ท สั ญ ญ า Firm
ทัง! หมด
5,459.60
หมายเหตุ(1)กลุม่ เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50
ที!มา: ฝ่ ายสัญญาซื "อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

304.00

ประเภท

Renewable
8.63

180.00

Cogeneration

8.00

Renewable

41.00

Renewable

50.00

Renewable

25.00

Renewable

2,587.00

71.57

3,614.60

ทังนี
" " กลุม่ บริ ษัทฯ มีความเชี!ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการใช้ เชื "อเพลิงผสมระหว่างถ่านหินและเชื "อเพลิงชีว
มวล ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษาอัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานให้ มีเสถียรภาพได้ เป็ นอย่างดี เนื!องจากเชื "อเพลิงชีว
มวลมีต้นทุนค่อนข้ างตํ!า และกลุม่ บริ ษัทฯ ยังได้ มีการกําหนดนโยบายขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจ
พลังงานเชื "อเพลิง ธุรกิจพลังงานทดแทน เพื!อมุ่งเน้ นที!จะเป็ นผู้นําในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ เชื "อเพลิงชีวมวลแบบผสมผสาน
โดยการใช้ วสั ดุเหลือใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ!งทําให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในส่วนของประสิ ทธิภาพ
ในการทํากําไรสูงสุด (Profit Maximization)
นอกจากนี "การขายไฟฟ้าและไอนํ "าให้ แก่ลกู ค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ นันเป็
" นไปตามเงื!อนไขภายใต้ สญ
ั ญาซื "อขายระยะ
ยาว ซึ!งโดยหลักเป็ นการทําสัญ ญาซือ" ขายกับทาง AA ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!เกี! ยวข้ อง และกับทางลูกค้ าอุตสาหกรรมในเขต
อุตสาหกรรม $ แห่ง ได้ แก่ เขตอุตสาหกรรม ,+2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรม
,+2 ส่วนที! $ ตําบลเขาหินซ้ อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ!งทางกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเพียง
รายเดียวในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังนันกลุ
" ม่ บริ ษัทฯ จึงประเมินว่า การแข่งขันในธุรกิจที!กลุม่ บริ ษัทฯ ดําเนินการอยูใ่ น
ระดับที!คอ่ นข้ างตํ!า
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นอกจากนี " กลุม่ บริ ษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันมาโดยตลอดทังในด้
" านคุณภาพและการให้ บริ การ ด้ วย
การกําหนดนโยบายการดําเนินงานในด้ านต่างๆไม่ว่าจะเป็ นการรักษาเสถียรภาพในการผลิตและการจัดส่งกระแสไฟฟ้า
การปรับปรุ งและพัฒ นาระบบสายส่ง การบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบเชื อ" เพลิง การพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื!อรองรับทังความต้
"
องการกระแสไฟฟ้าภายในประเทศที!เพิ!มมาก
ขึ "นมาโดยตลอดและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที!เติบโตอย่างต่อเนื!อง โดยเฉพาะการเปิ ดประชาคมอาเซียน
อย่างเป็ นทางการในปี $110 ซึง! เป็ นปั จจัยที!สง่ ผลให้ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มที!จะขยายตัวเพิ!มขึ "นอีกใน
อนาคต
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
จากข้ อมูลพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน การผลิตไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 มี
จํานวนทังสิ
" "น 152,134 กิกะวัตต์-ชั!วโมง ซึ!งเพิ!มขึ "นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 จํานวน 1,787 กิกะวัตต์ -ชัว! โมงหรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 1.17 โดยการผลิตไฟฟ้านันสามารถแบ่
"
งตามวัต ถุดิบที!ใช้ ในการผลิตได้ ดงั นี " การใช้ ก๊าซธรรมชาติซึ!งมีสดั ส่วน
อยู่ที!ร้อยละ 65.78 การใช้ ลิกไนต์และ/หรื อถ่านหินซึง! มีสดั ส่วนอยู่ที!ร้อยละ 20.77 การนําเข้ าซึ!งมีสดั ส่วนอยูท่ ี!ร้อยละ 7.26
การใช้ พลังนํ "าซึง! มีสดั ส่วนอยูท่ ี!ร้อยละ 3.03 และอื!นๆ ซึง! มีสดั ส่วนอยูท่ ี!ร้อยละ 3.16
ส่วนปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 มีจํานวนทังสิ
" "น 141,218 กิกะวัตต์ -ชัว! โมง หรื อลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2556 จํานวน 2,592 กิกะวัตต์-ชัว! โมงหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.84 โดยการใช้ ไฟฟ้าดังกล่าวสามารถแบ่งได้ ดงั นี "
ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนร้ อยละ 43.65 ภาคครัวเรื อนในสัดส่วนร้ อยละ 23.25 ภาคธุรกิจในสัดส่วนร้ อยละ 18.57 และ
ภาคธุรกิจบริ การขนาดเล็กและอื!นๆ ในสัดส่วนร้ อยละ 14.53 (ที!มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนผ.”)) ในปี
2558 คาดการณ์ความต้ องการผลิตและซื "อไฟฟ้าอยู่ที! 184,509 ล้ าน โดยมีแผนโรงไฟฟ้าที!ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื "อเพลิง
เริ! มจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ 3 โรง รวมกําลังการผลิต 1,432 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที!ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื "อเพลิงเริ! มจ่ายไฟฟ้าเข้ า
ระบบ 2 โรง รวมกําลังการผลิต 982 เมกะวัตต์ โดยก๊ าซธรรมชาติยงั เป็ นเชื "อเพลิงที!ใช้ ผลิตไฟฟ้าที!มีสดั ส่วนสูงสุดอยูท่ ี!ร้อย
ละ 67 รองลงมาคือเชื "อเพลิงถ่านหินมีสดั ส่วนอยูท่ ี!ร้อยละ 21.1 ในขณะที!พลังนํ "าจะมีสดั ส่วนอยูท่ ี!ร้อยละ 8.6 แต่อย่างไรก็
ตามรัฐมนตรี พลังงานได้ มีแผนการเพิ!มการผลิตไฟฟ้าจากเชื อ" เพลิงถ่านหินมากขึ "น เพื!อความมัน! คงระบบไฟฟ้าและมีราคา
ที!เหมาะสม ซึง! ปั จจัยสําคัญที!สง่ ผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าคือค่าเอฟทีซงึ! ย่อมาจาก Float Time หมายถึงการลอยค่าของ
ต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าที!การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ ได้ แก่ ราคาเชือ" เพลิงที!ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า ซึ!ง จะเปลี!ยนแปลงไป
ตามช่วงเวลาต่างๆ โดยปั จจุบนั ค่าเอฟทีดงั กล่าวเกิดจากต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าที!มาจากเชื "อเพลิงและค่าซื "อไฟฟ้าเป็ นหลัก
ดังนันสั
" ดส่วนที!ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที!สง่ ผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้า โดยในเดือนมกราคมถึงเมษายนปี
2557 ค่าเอฟทีอยู่ที!อตั รา 59.0 สตางค์ต่อหน่วย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมปี 2557 ค่าเอฟทีปรับเพิ!มขึ "น 10.0
สตางค์ต่อหน่วยหรื ออยู่ที! 69.0 สตางค์ ต่อหน่วย และในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี 2558 ค่าเอฟทีปรับลดลงมา
10.04 สตางค์ตอ่ หน่วย หรื ออยูท่ ี! 58.96 สตางค์ตอ่ หน่วย
ในส่วนของสภาวะการแข่งขันในอนาคตนัน" ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบกิจการไฟฟ้าหลายราย โดยมี กฟผ.
เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศ และมีผ้ ผู ลิตไฟฟ้ารายใหญ่และรายเล็กที!ภาครัฐบาลได้ พยายามส่งเสริ มให้ เอกชนเข้ ามา
มีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า เพื!อตอบสนองความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของผู้บริ โภคภายในประเทศที!เพิ!ม ขึ "นอย่างต่อเนื!อง
นอกจากนี " ยังมีผ้ ผู ลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ ซึง! จําหน่ายกระแสไฟฟ้าที!ผลิตได้ เกือบทังหมดให้
"
แก่ กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื "อ
ขายไฟฟ้าระยะยาวทังนี
" " สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าจัดว่าไม่รุนแรง เนื!องจากเป็ นธุรกิจที!ต้องใช้ เงินลงทุ น
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สูง และต้ องอาศัยความชํานาญในการดําเนินการ ถึงแม้ ภาครัฐจะสนับสนุนให้ มีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าหลาย
โครงการ เพื!อขยายกําลังการผลิตตามแผนงานที!กําหนดไว้ ใน PDP 2010 ซึง! อาจทําให้ มีการแข่งขันเพิ!มขึ "นในช่วงดังกล่าว
เนื!องจากมีผ้ สู นใจเข้ าร่วมโครงการหลายราย อย่างไรก็ตาม หลังจากที!แต่ละโครงการเริ! มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้ าระบบ
ตามเงื!อนไขของสัญญาซื "อขายไฟฟ้าที!มีกบั กฟผ. แล้ ว สภาพการแข่งขันก็จะกลับเข้ าสูภ่ าวะปกติ นอกจากนี " การจําหน่าย
ไฟฟ้ า ของผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ า บางส่ ว นให้ แก่ ภ าคเอกชนโดยตรงนั น" ส่ ว นใหญ่ เป็ นการจํ า หน่ า ยให้ แก่ ลู ก ค้ าภาย ใน
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที!โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตังอยู
" ่ และส่วนใหญ่ เป็ นการดําเนินการโดยเจ้ าของนิคมอุตสาหกรรมเอง
หรื อมีเจ้ าของนิคมอุตสาหกรรมเป็ นผู้ร่วมทุน จึงทําให้ ไม่มีการแข่งขันกันข้ ามพื "นที!ประกอบการแต่อย่างใด
นอกจากนี " แผนธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ!งมุ่งเน้ นการใช้ พลังงานทดแทนเป็ นเชือ" เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ แก่ เชื "อเพลิงชีวมวล ซึง! เป็ นการลดต้ นทุนและกระจายความเสีย! งในการจัดหาเชื "อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทังยั
" ง
สอดคล้ องกั บ แผนการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง 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) ซึ!ง
ส่งผลให้ มีการปรับปรุ งแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุ งครัง" ที! 3)
ในส่วนของการใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื!อทดแทนเชื "อเพลิงฟอสซิล ตามกรอบแผนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก อันจะเป็ นการเพิ!มความสามารถในการแข่งขันของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต
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ปั จจัยความเสี"ยง
บริ ษัทฯ ตระหนักในความสําคัญของการบริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ การเปลี!ยนแปลงของปั จจัยภายใน
และภายนอก เพื!อให้ บริ ษัทฯ สามารถดําเนินงานอย่างต่อเนื!องและมัน! คงและได้ นําเครื! องมือทางการบริ หารต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ยังมีปัจจัยความเสี!ยงที!มีนยั สําคัญต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุม่ บริ ษัทฯ
รวมถึงปั จจัยความเสีย! งอื!นๆ ที!กลุม่ บริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วอาจเห็นว่าในปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนิน
ธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ นความเสี!ยงที!สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ และ
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจต้ องเผชิญกับความเสีย! งอื!นๆ ที!ไม่อาจทราบล่วงหน้ าก็ยอ่ มได้ โดยบริ ษัทฯ มีปัจจัยความเสีย! ง ดังนี "
1. ความเสี"ยงในการประกอบธุรกิจธุรกิจของกลุ่มบริษัท
1.1 ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับเชือ! เพลิงเพื"อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ต้ นทุนหลักในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา" เพื!อการอุตสาหกรรมของกลุ่มบริ ษัทฯ คือ ต้ นทุน
เชื "อเพลิง ซึง! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยนัน" ใช้ เชื "อเพลิงและวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าที!แตกต่าง
กัน ขึ "นอยู่กบั เครื! องจักรและเทคโนโลยีที!นํามาใช้ โดยสามารถแยกความเสี!ยงตามประเภทของเชื "อเพลิงและวัตถุดิบหลักที!
ใช้ ในกระบวนการผลิต ดังนี "
1) ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับการจัดหาถ่ านหินเพื"อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื "อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงมีความเสีย! งจากการพึง! พิงเชื "อเพลิง
ประเภทถ่านหินในการประกอบธุรกิจ อันได้ แก่ ความเสี!ยงด้ านการปรับตัวเพิ!มขึ "นของราคาถ่านหิน และความเสี!ยงด้ าน
การที!ผ้ จู ัดหาและจําหน่ายถ่านหินอาจไม่สามารถจัดหาถ่านหินในปริ มาณและคุณภาพได้ ตามที!บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้
ควบคุมต้ นทุนเชื "อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการผสมถ่านหินที!มีคา่ ความร้ อนสูงกับถ่านหินที!มีคา่ ความร้ อนตํ!าและ
เชือ" เพลิงชีวมวลอื!นซึ!งมีราคาถูกกว่าและนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และไอนํ "าของกลุม่ บริ ษัทฯ ด้ วย ทังนี
" "
บริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าทําสัญญาซื "อขายเชือ" เพลิงถ่านหินในระยะยาวกับ กับผู้จัดหาและ/หรื อผู้จัดจําหน่ายรายใด เนื!องจาก
ปั จจุบนั ถ่านหินมีราคาที!ลดลง ปริ มาณถ่านหินในตลาดมีประมาณมาก ซึ!งกลุม่ บริ ษัทฯ สามารถเลือกซื "อถ่านหินได้ ตาม
ปริ มาณที!ต้องการ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจัดหาและ/หรื อผู้จดั จําหน่ายถ่านหิน และบริ หารจัดการ
การจัดซื "ออย่างเป็ นระบบ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (PT Utami Jaya Mulia) อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ใน
การทําเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เพื!อรองรับการใช้ เชื "อเพลิงถ่านหินของกลุม่ บริ ษัทฯ และโครงการโรงไฟฟ้าที!จะ
เกิดขึ "นในอนาคต
2) ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับการจัดหานํา! มันยางดําเพื"อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ า ที! อ ยู่ ภ ายใต้ การบริ ห ารจัด การของบริ ษั ท ย่ อ ย $ แห่ ง ใช้ นํ า" มัน ยางดํ า เป็ นเชื อ" เพลิ ง ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า โดยนํ "ามันยางดําทังหมดที
"
!บริ ษัทย่อยทังสองใช้
"
เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิต ของโรงงานผลิตเยื!อ
กระดาษของ AA ซึ!งหาก AA ไม่สามารถจัดส่งนํ า" มัน ยางดํ าให้ ได้ ย่อ มส่งผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริ ษัท ย่อย
ดังกล่าว ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยทัง" $ แห่ง ได้ เข้ าทําสัญญาซื "อขายนํ "ามันยางดําระยะยาวกับ AA และกําหนดให้ ระยะเวลา
ของสัญญาดังกล่าวสอดคล้ องกับอายุสญ
ั ญาซื "อขายไฟฟ้าที!บริ ษัทย่อยแต่ละแห่งลงนามไว้ กบั กฟผ. ตลอดจนจัดให้ มีถงั
เก็บที!สามารถสํารองนํ "ามันยางดําไว้ ใช้ ร่วมกันได้ ประมาณ 1 วัน
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3) ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับเชือ! เพลิงชีวมวลอื"นเพื"อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
กลุ่มบริ ษัทฯมีการใช้ เชื อ" เพลิง ชีวมวลอื!น เป็ นเชื อ" เพลิง หลักและเชื อ" เพลิงรองสําหรั บโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดย
เชือ" เพลิงชี วมวลอื!น หมายถึง เชือ" เพลิงชี วมวลประเภทอื!นนอกเหนือจากนํ "ามันยางดํา เช่น ชิน" ไม้ สบั แกลบ เปลือกไม้
กะลาปาล์ม และอื!นๆ อันส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัท ฯมี ความเสี!ยงจากความผันผวนของราคา และความเสี!ยงจากความไม่
แน่นอนทางด้ านผลผลิต กลุม่ บริ ษัทฯ จึงจัดหาเชื "อเพลิงชีวมวลอื!นจากกลุม่ เกษตรกรหรื อผู้ผลิตเชื "อเพลิงชีวมวลโดยตรง
และจัดหาผ่านสัญญาจ้ างบริ หารจัดการเชื "อเพลิงชีวมวลในอีกทางหนึ!งและมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริ มการปลูก
ต้ นพลังงาน ซึ!งเป็ นต้ นไม้ สายพันธุ์ยคู าลิปตัสที!กลุม่ บริ ษัท ฯ พัฒนาขึ "นให้ มีความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ ดี รวมทังมี
"
แผนที!จะทําการวิจยั พัฒนาพืชพลังงานอื!นเพื!อใช้ เป็ นเชื "อเพลิงชีวมวลอื!นในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื!อง
1.2 ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับการจัดหาวัตถุดิบหลักอื"นเพื"อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ วตั ถุดิบหลักอื!น ได้ แก่ นํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม และสารเคมีในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดังนัน" จึงมีความเสี!ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักอื!นดังกล่าวทังนี
" " กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจัดหานํ "าดิบและนํ "าเพื!อการ
อุตสาหกรรมได้ ภายในกลุม่ ผ่าน บริ ษัท นํ "าใส ,+2 จํากัด (“NS,+2”) ซึง! เป็ นบริ ษัทย่อยมีโรงกรองนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม
เป็ นของตัวเอง และจัดหานํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมบางส่วนจากภายนอกผ่านสัญญาจัดหานํ "าเพื!อการอุตสาหกรรมระยะ
ยาวกับผู้ประกอบการที!มีทําเลที!ตงอยู
ั " ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง ส่วนสารเคมีที!ใช้ ในการดําเนินงาน กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ ทําสัญญา
ซื "อขายระยะยาวกับผู้จดั จําหน่ายรายใด เนื!องจากมีผ้ จู ดั จําหน่ายภายในประเทศเป็ นจํานวนมากและมีมาตรฐานใกล้ เคียง
กัน
1.3 ความเสี"ยงจากการที"ไม่ สามารถปรับราคาจําหน่ ายไฟฟ้ าบางส่ วนให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนเชือ! เพลิง
ต้ นทุนผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบด้ วยต้ นทุนเชื "อเพลิงเป็ นหลัก หากราคาเชื "อเพลิงเพิ!มสูงขึ "นก็อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ความสามารถในการทํ า กํ า ไรของธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ในขณะที! ก ลุ่ ม บริ ษั ท ฯ
อาจไม่สามารถปรับราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ สอดคล้ องกับการเพิ!มขึ "นของต้ นทุนเชื "อเพลิงดังกล่าวได้ เนื!องจากต้ อง
กําหนดราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าทีอ! ้ างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)
และราคาจําหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ. ตามสัญญาซื "อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.กลุ่มบริ ษัทฯ จึงได้ เลือกใช้ สดั ส่วนเชือ" เพลิงแต่ละ
ประเภทในกระบวนการผลิตให้ อยูใ่ นระดับที!เหมาะสมสอดคล้ องกับเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง รวมทังมี
" การบริ หาร
จัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ "าให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคูก่ บั การบริ หารจัดการเชื "อเพลิงที!มีประสิทธิภาพ
1.4 ความเสี"ยงเกี"ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ า
ค่าตอบแทนบางส่วนตามสัญญาซื "อขายไฟฟ้า ของกลุม่ บริ ษัทขึ "นอยู่กบั เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
ซึ!งหากกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่สามารถรักษาประสิทธิ ภาพและเงื!อนไขในการผลิตให้ เป็ นไปตามที!ระบุในสัญญา กลุ่มบริ ษัทฯ
จะต้ องเสียค่าปรับให้ แก่ค่สู ญ
ั ญา หรื ออาจถูกยกเลิกสัญญาได้ ดังนัน" กลุม่ บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดดัชนีวดั ประสิทธิภาพการ
ของโรงไฟฟ้าให้ ครอบคลุมเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพตามสัญญาซื "อขายไฟฟ้าดังกล่าว และใช้ เป็ นเกณฑ์ในการดูแล
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ศกั ยภาพการทํางานของโรงไฟฟ้าของกลุ่ม บริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม จากการที!
เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้ เชื "อเพลิงผสม จึงทําให้ โรงไฟฟ้าบางแห่งของ
กลุม่ บริ ษัทฯ มีการใช้ เชื "อเพลิงชีวมวลอื!นผสมกับเชื "อเพลิงหลักได้ ซึ!งเชื "อเพลิงชีวมวลอื!นมีต้นทุนค่อนข้ างตํ!าเมื!อเทียบกับ
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เชือ" เพลิงหลัก แต่การใช้ เชื "อเพลิงผสมดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิ ภาพในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยทําให้ อตั ราการ
หยุดการผลิตค่อนข้ างสูง
1.5 ความเสี"ยงจากการดําเนินงานหยุดชะงักเนื"องมาจากเหตุสุดวิสัย
การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ อาจหยุดชะงักได้ เนื!องจากกระบวนการผลิตเกิดปั ญหา หรื อทรัพย์สนิ หลักที!ใช้
ในการประกอบธุรกิจได้ รับความเสียหาย หรื อได้ รับผลกระทบร้ ายแรงจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื!นๆ กลุม่ บริ ษัทฯ จึง
ได้ จดั ให้ มีกรมธรรม์ประกันภัยกับสถาบันประกันภัยตัง" แต่การก่อสร้ าง การดําเนินงาน และการบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าและ
ทรัพย์สนิ หลักตามมาตรฐานเชิงวิศวกรรมชันสู
" งและมาตรฐานของผู้ผลิตเครื! องจักร อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าว อาจไม่
สามารถรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรื อเหตุการณ์ อื!นๆ ที!อาจเกิดขึ "นได้ ทงหมด
ั"
โดย ประเภทของการประกันภัย
หลักที!กลุม่ บริ ษัทฯ จัดทําไว้ ประกอบไปด้ วย 1) การประกันภัยความเสี!ยงทุกชนิดต่อทรัพย์สนิ และธุรกิจหยุดชะงักและ 2)
การประกันความเสียหายต่อบุคคลที! 3 โดยครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สินหลักและบุคคลที!มีสาเหตุมาจากการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ!งประกันภัยทัง" 2 ประเภทนี " สามารถครอบคลุมความเสี!ยงจากการดําเนินงานหยุดชะงัก
เนื!องมาจากภัยธรรมชาติหรื อเหตุการณ์ อื!นๆ ที!อาจเกิดขึ "นต่อการดําเนินธุรกิจและทรัพย์สนิ ของที!ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ อย่างทัว! ถึง ซึง! กลุม่ บริ ษัทฯ จะได้ รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ "น
1.6 ความเสี"ยงในการพึ"งพิงผู้เชี"ยวชาญในการซ่ อมบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
การซ่อมบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าถือเป็ นกระบวนการที!มีความสําคัญอย่างหนึ!งในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดย
กลุม่ บริ ษัทฯ จะมีหน่วยงานซ่อมบํารุงประจําโรงไฟฟ้าเพื!อทําหน้ าที!บริ หารจัดการและตรวจสอบดู แลการซ่อมบํารุงทัว! ไป
และกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาจ้ างบริ การงานซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้ากับ PMC ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ อง ให้ เข้ ามาช่วย
ในการซ่อมบํารุงเป็ นรายกรณีไป และหากจําเป็ นต้ องทําการซ่อมบํารุงรักษาเครื! องจักรหลักหรื อระบบการผลิตที!มีลกั ษณะ
ซับซ้ อน กลุม่ บริ ษัทฯ จะว่าจ้ างผู้เชี!ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ ซึง! เป็ นผู้ผลิตและ/หรื อผู้ติดตังเครื
" ! องจักรให้ แก่กลุม่
บริ ษัทฯ เข้ ามาดําเนินการดังกล่าว โดยกลุม่ บริ ษัทฯ จะเข้ าทําสัญญาการซ่อมบํารุงใหญ่ตามระยะเวลาที!กําหนดกับบริ ษัท
ผู้เชี!ยวชาญดังกล่าวเป็ นรายครัง"
1.7 ความเสี"ยงเกี"ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ"งแวดล้ อม
กลุม่ บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้ านสิง! แวดล้ อมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนที!อยู่ใกล้ เคียงโรงไฟฟ้าได้ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงให้ ความสําคัญต่อการควบคุมและป้องกันผลกระทบ
ดังกล่าว โดยกําหนดนโยบายด้ านสิง! แวดล้ อมอย่างรัดกุมและมีการจัดตังคณะกรรมการอาชี
"
วอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ!งแวดล้ อม เพื! อดูแลจัด การนโยบายดังกล่าว ซึ!งมุ่งเน้ น ไปที! การใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติในการประกอบธุรกิ จ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสร้ างมลภาวะต่อสิ!งแวดล้ อมน้ อยที!สดุ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีการติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานและผลกระทบด้ านสิ!งแวดล้ อมอย่างใกล้ ชิด นอกจากนี " กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล
ระบบการจัดการด้ านสิ!งแวดล้ อม ISO 14001 มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้ านชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS
18001 และ OHSAS 18001 โดยกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฎิบัติตามระบบ
มาตรฐานข้ างต้ น โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก และได้ ดําเนินโครงการต่างๆ เพื!อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ของกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสิง! แวดล้ อมอื!นที!เกี!ยวข้ อง
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1.8 ความเสี"ยงจากการเพิ"มขึน! ของต้ นทุนการดําเนินงานเนื"องจากการปฏิบัติตามกฎหมายด้ านสิ"งแวดล้ อม
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ กรอบของกฎหมายและกฎระเบี ย บด้ านสิ! ง แวดล้ อมซึ! ง เกี! ย วข้ องกั บ
การควบคุมมลภาวะทางนํ "า ทางอากาศและทางเสียง โดยตลอดระยะเวลาที!ผ่านมากลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินมาตรการ
ป้อ งกัน ผลกระทบต่อ สิ!ง แวดล้ อ มตามข้ อ กฎหมายที! เกี! ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื! อ งแต่ ก็ มี ค วามเป็ น ไปได้ ที! จ ะเกิ ด ปั ญ หา
การปนเปื อ" นในสิ!งแวดล้ อม หรื อความเสียหายด้ านสิ!งแวดล้ อมอื!นๆที!ยงั ไม่สามารถตรวจพบได้ หรื อ ตรวจพบในระดับ
ที!ม ากกว่าที! ป รากฏอยู่ใ นปั จ จุบัน ทัง" นี " การป้องกัน และแก้ ไขปั ญ หาการปนเปื อ" นในสิ!งแวดล้ อ มหรื อความเสียหาย
ด้ านสิ! งแวดล้ อ มดังกล่าว อาจส่ง ผลกระทบต่อ การดํ าเนิ น งานของธุรกิ จ โรงไฟฟ้า ในกลุ่ม บริ ษั ท ฯ และทํ า ให้ ต้ น ทุน
การดําเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริ ษัทฯ เพิ!มสูงขึ "นอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี " กฎระเบียบด้ านสิ!งแวดล้ อม
ยังได้ กําหนดให้ ก ลุ่ม บริ ษั ทฯ ต้ องบรรจุแ ผนงานด้ านสิ!งแวดล้ อ มเข้ าไปในการวางแผนและการดํ าเนิ นงานโครงการ
ระยะต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ!งอาจกลายเป็ นข้ อจํากัดในการขยายธุรกิจ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทฯ
ในอนาคต
1.9 ความเสี"ยงอันเนื"องมาจากการพึ"งพิงลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ าหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย กฟผ. AA และกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรม ดังนัน" กลุ่มบริ ษัทฯ จึงมี
ความเสีย! งอันเนื!องมาจากการพึง! พิงลูกค้ ารายใหญ่ อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานปกติของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะมีการลง
นามในสัญญาจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ "ากับลูกค้ ารายใหญ่จํานวนน้ อยราย และมีการกําหนดเงื!อนไขในสัญญาซื "อขายที!
คล้ ายคลึงกัน
1.10 ความเสี"ยงด้ านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 ที!ผ่านมา ได้ เกิ ดอุทกภัยในหลายพื น" ที!ทั!วประเทศไทย รวมทัง" พื น" ที!ในเขตจังหวัด
ปราจี นบุรี ซึ!งเหตุก ารณ์ อุทกภัยดังกล่าวไม่ได้ ส่งผลกระทบหรื อ ก่อ ให้ เกิ ด ความเสีย หายต่อกิ จการของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ
โดยตรง ทังนี
" " บริ ษัทฯ ได้ ทําประกันภัยที!ครอบคลุมความเสียหายที!เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบตั ิภยั ไว้ สําหรับโรงไฟฟ้าที!
ดําเนินการผลิตไฟฟ้าแล้ วของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยดําเนินการทําประกันภัยความเสีย! งทุกชนิด (All risk Insurance) ไว้
1.11 ความเสี"ยงจากการจัดตัง! กองทุนรวมโครงสร้ างพืน! ฐาน
นักลงทุนอาจมีความเสี!ยงจากการจัดตังกองทุ
"
นรวมโครงสร้ างพื "นฐานของบริ ษัทฯ โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ใน
ขันตอนการศึ
"
กษาความเป็ นไปได้ ในการจัดตังกองทุ
"
นรวมโครงสร้ างพื "นฐาน (“กองทุน รวมฯ”) ซึง! ในเบื "องต้ นบริ ษัทฯ และ
ที!ปรึ กษาทางการเงินในการจัดตังกองทุ
"
นรวมฯ ได้ พิจารณาที!จะนําโรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 11 เข้ าจัดตังกองทุ
"
นรวมฯ ซึ!งมี
สัดส่วนกําลังผลิตรวมร้ อยละ 18.06 ของกําลังการผลิตไฟฟ้าทังหมดของโรงไฟฟ้
"
าที!ดําเนินการในปั จจุบนั เข้ าจัดตังกองทุ
"
น
รวมฯ
2. ความเสี"ยงด้ านการเงิน
2.1 ความเสี"ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย!
กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี "สินที!มีอตั ราดอกเบี "ยแบบลอยตัวเป็ นจํานวนทังสิ
" "น 5,713.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 31.39 ของหนี "สินที!มีภาระดอกเบี "ยทังหมดไม่
"
รวมดอกเบี "ยค้ างจ่าย ดังนัน" กลุม่ บริ ษัทฯ จึงต้ องเผชิญความเสีย! งจากการ
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ที!อตั ราดอกเบี "ยในตลาดเปลี!ยนแปลงไป ซึง! อาจทําให้ ภาระดอกเบี "ยจ่ายและต้ นทุนทางการเงินที!ใช้ ในการดําเนินงานหรื อ
การลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เพิ!มขึ "นอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
" ก" ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ใน
อนาคตที!กําหนดอัตราดอกเบี "ยคงที!จะทําให้ สดั ส่วนของหนี "สินที!มีอตั ราดอกเบี "ยลอยตัวต่อหนี "สินที!มีภาระดอกเบี "ยทังหมด
"
ของกลุม่ บริ ษัทฯ ปรับลดลง
2.2 ความเสี"ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี"ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ มีความเสี!ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศสัญญาซื "อขายไฟฟ้าระยะยาว
กับ กฟผ. กําหนดอัตราค่าไฟบางส่วนอิงตามค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนเชื "อเพลิงบางส่วนได้ อ้างอิ ง
จากอัตราแลกเปลี!ยนที!เป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐเช่นเดียวกัน จึงทําให้ รายได้ และต้ นทุนขายไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทฯ มี
แนวโน้ มที!จะเปลี!ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และกลุ่มบริ ษัทฯ เข้ าทําสัญ ญาซือ" ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
(Forward Contract) กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึง! ส่วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน1 ปี
2.3 ความเสี"ยงจากการชําระคืนหนี ส! ินภายใต้ สัญญาเช่ าซือ! และสัญญาเช่ าทางการเงิน เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จั ด หาสิ น ทรั พ ย์ ห ลั ก ที! ใ ช้ ในการดํ า เนิ น งานบางส่ ว นมาจากการเข้ าทํ า สั ญ ญ าเช่ า ซื อ"
และสัญญาเช่าทางการเงิน รวมทัง" ได้ มีการจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
ระยะยาวเพื!อใช้ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความเสีย! งจากการชําระคืนหนี "สิน
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื "อและสัญ ญาเช่าทางการเงิน เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว ซึ!ง สัญ ญากู้ยืมเงิ น
ระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ กับสถาบันการเงินแต่ละราย และหุ้นกู้ระยะยาว ได้ กําหนดให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามเงื!อนไข
และข้ อกําหนดต่างๆ รวมทัง" การดํารงอัตราส่วนทางการเงินให้ อยูใ่ นระดับที!เหมาะสม ทังนี
" " กลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการ
บริ หารกระแสเงินสดให้ อยู่ในระดับที!เหมาะสมและรัดกุม เพื!อรักษาความสามารถในการชําระหนี "อย่างเคร่ งครัด และกลุม่
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายที!จะพยายามรักษาสัดส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ให้ สอดคล้ องกับค่าเฉลีย! ของอุตสาหกรรม
รวมทัง" พยายามรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงินต่างๆ ไว้ อย่างต่อเนื!อง
2.4 ความเสี" ยงจากการเข้ าทํ า สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ระยะยาวกั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทยแห่ งหนึ" ง
ของบริษัทย่ อย
เมื!อวันที! 8 ธันวาคม 2554 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง! ได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยแห่งหนึ!ง ในวงเงินกู้ยืมระยะยาวทังสิ
" "นไม่เกิน 2,300 ล้ านบาท เพื!อลงทุนในโครงการผลิตเอทานอล โรงแป้ง โรงงาน
ก๊ าซชีวภาพและธุรกิจที!เกี!ยวเนื!อง ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม บริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่า งๆ และเงื!อนไขทางการ
เงินบางประการตามที!ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริ ษัทย่อยได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะ
สันภายใต้
"
สญ
ั ญาเงินกู้ด้อยสิทธิ แก่บริ ษัทฯ เพื!อเป็ นการเพิ!มทุนของบริ ษัทย่อย จากเหตุการณ์ ดงั กล่าวข้ างต้ นถือได้ ว่า
บริ ษัทย่อยไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื!อนไขที!ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม และมีผลให้ เจ้ าหนี "เงินกู้ยืมอาจใช้ สทิ ธิบางประการตามที!ระบุ
ในสัญญาซึ!งรวมถึงการเรี ยกชําระหนี "เงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 939 ล้ านบาท คืนจากบริ ษัท
ย่อย ทังนี
" " ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทย่อยได้ สง่ หนังสือผ่อนผันการผิดเงื!อนไขดังกล่าวแก่ธนาคาร ซึง! ในปั จจุบนั ยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณา
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2.5 ความเสี"ยงด้ านการเงินจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลในต่ างประเทศ กรณีบริษัทฯ ลงทุนตาม
แผนการลงทุนในอนาคต
หากบริ ษัทฯ มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศฝรั!งเศส ตามแผนการลงทุนรวมประมาณ 1,600 ล้ าน
บาทในอนาคต บริ ษัทฯ อาจมีความเสีย! งด้ านสภาพคล่องทางการเงิน จากการจัดหากระแสเงินสดเพื!อการลงทุน และอาจ
มีความเสีย! งด้ านฐานะการเงิน จากสัดส่วนหนี "สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที!เพิ!มสูงขึ "น อันอาจส่งผลถึงความสามารถในการ
ก่อภาระหนี "เพิ!มเติมในอนาคต โดย ณ วันที! 31 ธันวาคม2557 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนหนี "สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมที! 1.9
เท่า ทังนี
" "บริ ษัทฯ ประมาณการโครงสร้ างเงินทุนที!จะใช้ ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวจากส่วนของผู้ถือหุ้นและจากการ
กู้ยืมสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราส่วนหนี "สินต่อทุนในช่วง 1:1 ถึง 2:1
3. ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับโครงสร้ างกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี การเข้ าทํ า รายการระหว่างกัน หลายรายการ ซึ!งรายการดังกล่าวเป็ น รายการที! เกี! ยวข้ อ งกับ
กลุ่ ม ที! มี ค วามเกี! ย วโยงกั น ดั ง นั น" การเข้ าทํ า รายการระหว่ า งกั น อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์
หรื ออาจก่ อให้ เกิ ด ช่องทางที! ทํา ให้ การดํ าเนิน ธุรกิ จ เป็ นไปอย่างไม่เป็ น ธรรม หรื อ ไม่เป็ นไปตามตามกลไกของตลาด
ซึ!งจะส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีความเสี!ยงอันเนื!องมาจากการเข้ าทํารายการที!เกี!ยวข้ องกันที!อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ทัง" นี " ปั จจุบันการเข้ าทํารายการะหว่างกลุ่มบริ ษัทฯ กับกลุ่มที!มีความเกี!ยวโยงกันนัน" ส่วนใหญ่ เป็ น
รายการที! เกี! ยวเนื! อ งกับ การดํา เนิ น ธุรกิ จปกติข องกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เป็ น สําคัญ อาทิ เช่น การซื อ" ขายสิ น ค้ า การให้ บ ริ การ
การกู้ ยื ม ระหว่ า งกั น เป็ นต้ น โดยรายละเอี ย ดเพิ! ม เติ ม เกี! ย วกั บ รายการระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า วได้ แสดงไว้ ใน
หัวข้ อ “รายการระหว่างกัน”
4. ความเสี" ย งในเรื" องความเหมาะสมของการเข้ าทํ า รายการระหว่ า งกั น กั บ บริ ษั ท ที" เกี" ย วข้ อง และการ
ดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2
4.1 การเข้ าซือ! ที"ดินเพื"อดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2
4.2 การปรั บ โครงสร้ างกลุ่ มบริ ษั ท ฯ และการปรั บ เปลี" ย นผู้ ดํ า เนิ น การผลิ ต และจํ า หน่ ายกระแสไฟฟ้ า
(the “Generator”) เพื"อรองรับโครงการโรงไฟฟ้ า IPP IP2
5. ความเสี"ยงที"มีผลกระทบต่ อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
5.1 ความเสี"ยงจากการที"บริษัทมีผ้ ูถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ "ง จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 53.80 ของจํานวนหุ้นที!จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"
และ
บริ ษัท ดับ% เบิ "ล เอ (#33#) จํากัด (“AA”) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 25.51ของจํานวนหุ้นที!ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดทํ
"
าให้ ผ้ ู
ถือหุ้นรายใหญ่ดงั กล่าวสามารถใช้ สิทธิคดั ค้ านหรื อไม่อนุมตั ิการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื! องต่างๆ ตามที!กําหนดไว้
ในข้ อบังคับบริ ษัทหรื อกฎหมายที!เกี!ยวข้ องได้ ทังนี
" " บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้ าที! และระดับการอนุมตั ิใน
การเข้ าทํารายการต่างๆ สําหรับการดําเนินธุรกิจไว้ อย่างชัดเจน และบริ ษัทฯมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึง! ทําหน้ าที!ตรวจสอบ
และดูแลให้ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ รวมถึงการดําเนินการตามมติผ้ ถู ือหุ้นต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
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ปั จจุบนั และเป็ นไปตามนโยบายที!บริ ษัทฯ กําหนดไว้ โดยมุ่งเน้ นถึงความสําเร็ จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาวเป็ น
สําคัญ
5.2 ความเสี"ยงจากการให้ สิทธิบริษัทฯ และผู้ถอื หุ้นกู้ในการไถ่ ถอนหุ้นกู้ได้ ก่อนครบกําหนด
ตามเงื!อนไขที!กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริ ษัท เนชัน! แนลเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ครัง"
ที! 1/2557 และครัง" ที! 2/2557 ชุด ที! 1 และชุดที! 2 นัน" ผู้ถื อหุ้น กู้มี สิท ธิ ขอให้ บริ ษั ทฯ ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงั " จํ านวนหรื อ
บางส่วนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (Put Option) ในกรณีที!บริ ษัทฯ นําโรงไฟฟ้า 7 และ 8 เข้ าสูก่ ารจัดตังกองทุ
"
น
รวมฯ และให้ สิทธิบริ ษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (Call Option) ทังจํ
" านวนหรื อบางส่วน
ได้ เช่นกัน
5.3 ความเสี"ยงจากการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
ในการดํารงอัตราส่วนหนี "สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ที!กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้โดยกําหนดให้
หนีส" ิน ในสูต รการคํ านวณไม่นับ รวมถึง (#) หนี ด" ้ อยสิท ธิ และ ($) หุ้น กู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ แต่นําหนีด" ้ อยสิทธิ ทัง" 2
รายการดังกล่าวมานับรวมอยู่ในส่วนของทุน (Equity) แทนการนับเป็ นหนี "สิน ซึ!งสูตรการคํานวณอัตราส่วนหนี "สิ นต่อทุน
ตามข้ อกําหนดสิทธิ ฯ ของบริ ษัทฯ จะแตกต่างจากสูตรการคํานวณอัตราส่วนหนี "สินต่อทุนของหุ้นกู้ทวั! ไปที!หนี "สินจะใช้
หนี "สินทังหมดที
"
!มีภาระดอกเบี "ย (รวมหนี "ด้ อยสิทธิ) หักด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และส่วนของทุนไม่รวมหนี "
ด้ อยสิทธิ ทําให้ D/E Ratio ที!คํานวณตามสูตรของบริ ษัทฯ น้ อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทวั! ไป โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ ไม่มี
ภาระหนี "ด้ อยสิทธิเกิดขึ "น โดยมีอตั ราส่วนหนี "สินต่อทุนที!คํานวณตามสูตรในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ชดุ นี "เท่ากับ 1.78 เท่า
5.4 ความเสี"ยงด้ านเครดิต
เจ้ าหนี " หรื อ ผู้ถื อ หุ้น กู้ มี ค วามเสี! ย งที! อ าจจะไม่ ได้ รั บ ชํ า ระดอกเบี ย" หรื อ เงิ น ต้ น ในกรณี ที! ธุ ร กิ จ และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตามที!คาดหมาย หรื อบริ ษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ มีไม่
เพียงพอต่อการชําระหนี "
5.5 ความเสี"ยงด้ านราคา
ราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีก ารเปลี!ย นแปลงขึน" หรื อลงขึน" อยู่กับ ปั จจัย หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อัตรา
ดอกเบีย" ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ หรื ออุป สงค์
ส่วนเกินหรื อส่วนขาดของหุ้นกู้ดงั นัน" ผู้ออกหุ้นกู้ก้ อู าจได้ รับผลประทบในทางลบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที!
มีการซื "อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน
5.6 ความเสี"ยงด้ านสภาพคล่ อง
ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในราคาที!ตนเองต้ องการ เนื!องจากการซื "อขายเปลี!ยนมือของหุ้นกู้ใน
ตลาดรองอาจมีไม่มากหรื อไม่มีเลย ทังนี
" " ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นําหุ้นกู้ไปซื "อขายในตลาดตราสารหนี " (BEX) หรื อตลาดรองใดๆ
อย่างไรก็ ดี ผู้ถือ หุ้น กู้อ าจซือ" ขายหุ้น กู้ได้ ที! ผ้ ูมี ใบอนุญ าตค้ าตราสารหนี " (licensed dealer) ซึ!งส่วนใหญ่ เป็ น ธนาคาร
พาณิชย์และบริ ษัทหลักทรัพย์ หากมีผ้ ปู ระสงค์จะซื "อหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้ นกู้ที!ต้องการขายหุ้นกู้ของตนผ่านผู้มีใบอนุญาตค้ า
ตราสารหนี "นันๆ
"
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ผู้ถือหุ้น
รายชื"อผู้ถอื หุ้นใหญ่
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี "
จํานวนหุ้น
รายชื"อผู้ถอื หุ้น
(หุ้น)
(1)
1. บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ "ง จํากัด
603,263,508
2. บริ ษัท ดับ% เบิ "ล เอ (1991) จํากัด(2)
238,599,994
3. บริ ษัท เมทริ กซ์ อินเตอร์ เนชั!นแนล แคปิ ทอล
0
โฮลดิ "งส์ จํากัด(3)
4. บริ ษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จํากัด(4)
93,540,392
5. อื!น ๆ
26
รวม
หมายเหตุ

(1)

(2)

(3)

(4)

935,403,920

อัตราส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
64.49
25.51
0
10.00
0.000003
100.00

บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ "ง จํากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง จํากัด ในสัดส่วนร้ อย
ละ 99.99 ซึ!งมีนายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99ได้ เข้ าซื "อ
หุ้นสามัญจํานวน 503,263,508หุ้น (ทังจํ
" านวน) คิดเป็ นร้ อยละ 53.80ของทุนที!ออกและชําระ
แล้ วจากบริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง จํากัด เมื!อวันที! 25ธันวาคม 2557
AA ได้ เข้ าซื "อหุ้นสามัญจํานวน 170,293,323 หุ้น (ทังจํ
" านวน) คิดเป็ นร้ อยละ 18.21 ของทุนที!
ออกและชําระแล้ วจากบริ ษัท แอ๊ ดวานซ์อะโกร โฮลดิ "ง จํากัด เมื!อวันที! 11 สิงหาคม 2555 และ
ได้ ขายหุ้นสามัญจํานวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.69 ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว
ให้ กบั บริ ษัท เมทริ ก อินเตอร์ เนชัน! แนล แคปปิ ตอล โฮลดิ "ง จํากัด เมื!อวันที!2 ธันวาคม 2557
บริ ษัท เมทริ กซ์ อินเตอร์ เนชั!นแนล แคปิ ทอล โฮลดิ ง" ส์ จํากัดถือหุ้นโดย บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ "ง
จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ได้ เข้ าซือ" หุ้นสามัญ จํ านวน 100,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.69
ของทุนที!ออกและชํ าระแล้ วจากAA เมื!อวันที! 2 ธันวาคม 2557 และได้ ขายหุ้นสามัญ จํานวน
100,000 หุ้น (ทังจํ
" านวน) คิดเป็ นร้ อยละ 10.69 ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว ให้ แก่จากบริ ษัท
ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ "ง จํากัด เมื!อวันที! 16 กุมภาพันธ์ 2558
บริ ษั ท เซอร์ วิส โฮลดิ ง" จํ ากัด ได้ จํ าหน่ายหุ้นสามัญ จํ านวน 93,540,392 หุ้น คิด เป็ น ร้ อยละ
10.00 ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว ให้ กับบริ ษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชั! นแนล จํากัด เมื!อวันที! 15
กรกฎาคม 2556 และต่อมาเมื! อวัน ที! 25 กรกฎาคม2556 บริ ษั ท เบลวิน อิ น เตอร์ เนชั!น แนล
จํากัด ได้ จําหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวทังจํ
" านวนให้ กับบริ ษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จํากัด (ซึ!งทัง"
สองบริ ษัทนี "เป็ นบริ ษัทที!จดทะเบียนจัดตังที
" !หมู่เกาะบริ ติชเวอร์ จิน และไม่มีความเกี!ยวข้ องกับ
กลุม่ บริ ษัทฯ)

68

รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
1. นโยบายของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ!ากว่าร้ อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง" บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงผลการ
ดํ า เนิ น งาน ฐานะทางการเงิ น สภาพคล่ อ ง แผนการลงทุ น แผนการขยายธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ในอนาคต
รวมทัง" เงื!อนไขและข้ อกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริ ษัทฯ และปั จจัยอื!นๆ ที!เกี!ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
โดยอยูภ่ ายใต้ เงื!อนไขที!ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อจากที!ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดการจ่ายปั นผลย้ อนหลังมี
ดังนี "
ปี
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

2555
0.88
2.99
338.25

2556
1.98
2.25
113.50

2557
1.96
1.15
58.71

ทังนี
" " ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที! 43 เรื! องการจ่ายเงินปั นผลกําหนดว่า "ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื!น
นอกจากเงินกําไร ในกรณีที!บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลนันให้
" แบ่งตามจํานวนหุ้น
หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที!ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง" คราว เมื!อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควรพอที!จะทําเช่นนัน" และเมื!อจ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที!
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป"
2. นโยบายของบริษัทย่ อย
บริ ษั ท ย่อ ยมี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ในอัต ราร้ อยละ 100.00 ของกํ า ไรสุท ธิ ห ลังหัก ภาษี แ ละ
สํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง" บริ ษัทย่อยจะพิจารณาถึงผล
การดํ า เนิ น งาน ฐานะทางการเงิ น สภาพคล่อ ง แผนการขยายธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ย่อ ยในอนาคต รวมทัง" เงื! อ นไขและ
ข้ อกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริ ษัทย่อย และปั จจัยอื!นๆ ที!เกี!ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยโดยอยู่ภายใต้
เงื!อนไขที!ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที!ประชุมผู้ถือ
หุ้น ตามข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยแต่ละแห่ง
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 7 ท่านดังนี "
รายชื"อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
ประธานกรรมการ
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ
3. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
กรรมการ
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
กรรมการ
5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย(1)
กรรมการ
(2)
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
กรรมการ
7. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
(1)
หมายเหตุ : นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายลี เหยา เมื!อวันที! 16
กุมภาพันธ์ 2558
(2)
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เมื!อวันที!
8 สิงหาคม 2556
กรรมการผู้มีอาํ นาจผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มี อํ า นาจลงนามผูก พัน บริ ษั ท ฯ คื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ สองในเจ็ ด คนลงลายมื อ ชื! อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างสมํ!าเสมออย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง" ตามข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ และอาจจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพิ!มเติมขึ "นตามความจําเป็ น ในการประชุมแต่ละครัง" จะมีการ
กําหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมระเบียบวาระและเอกสารที!ใช้ ประกอบการประชุมไป
ยังคณะกรรมการบริ ษัท ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นเร่ งด่วนเพื!อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ อาจดําเนินการแจ้ งวันนัดประชุมโดยวิธีอื!นและกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันได้
"
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนกรรมการทังหมด
"
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที!ประธานกรรมการไม่อยู่ในที!ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที!ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที!ได้ ให้
กรรมการซึ!ง มาประชุ ม เลือ กกรรมการคนใดคนหนึ! ง เป็ น ประธานในที! ป ระชุม ทัง" นี " การวิ นิ จ ฉัย ชี ข" าดของที! ป ระชุ ม
คณะกรรมการ บริ ษัทฯ กําหนดการตัดสินชี "ขาดด้ วยเสียงข้ างมาก ซึง! กรรมการแต่ละคนมีหนึ!งเสียงในการลงคะแนน และ
กรรมการซึ!งมีสว่ นได้ เสียในเรื! องใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื! องนัน" ถ้ าคะแนนเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยมี
จํานวนเท่ากัน ให้ ประธานในที!ประชุมออกเสียงเพิ!มขึ "นอีกหนึง! เสียงเป็ นเสียงชี "ขาด
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ในปี 2556 ปี 2557 และสองเดือนแรกปี 2558 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทังสิ
" "น 10 ครัง" 5
ครัง" และ 2 ครัง" ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี "
การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทัง! หมด
รายชื"อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ปี 2558
(สองเดือนแรก)
นายสิทธิพร รัตโนภาส
10/10
5/5
2/2
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
9/10
5/5
2/2
(1)
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
10/10
5/5
2/2
นายณรงค์ สีตสุวรรณ(1)
8/10
4/5
2/2
นายสาธิต รังคสิริ(2)
7/10
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล (3)
8/10
นายณัฐชาติ จารุจินดา (4)
4/10
(5)
นายลี เหยา
1/10
5/5
1/2
(6)
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
2/10
5/5
2/2
นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย(7)
1/2
นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
10/10
5/5
2/2
หมายเหตุ : (1)นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 8 สิงหาคม 2554 โดย
มีนายณรงค์ สีตสุวรรณ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนับตังแต่
" วนั ดังกล่าว
(2)
นายสาธิ ต รั งคสิริ เข้ า ดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการบริ ษั ท ฯ เมื! อ วัน ที! 21 กุม ภาพัน ธ์ 2555 และได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 24 กรกฎาคม 2556
(3)
นายวีระพลจิรประดิษฐกุล เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 30 เมษายน 2555 และได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 26 สิงหาคม 2556
(4)
นายณัฐชาติ จารุ จินดา เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 30 เมษายน 2555 และได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 10 กรกฎาคม 2556
5)
นายลี เหยา เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 9 สิงหาคม 2556และได้ ลาออกจาก
การเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 26 มกราคม 2558
6)
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เมื!อวันที!
8 สิงหาคม 2556
7)
นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายลี เหยา เมื!อวันที! 16
กุมภาพันธ์ 2558
ปี 2556

ปี 2557
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 6 ท่านดังนี "
รายชื"อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการบริ หาร
3. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
กรรมการบริ หาร
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
กรรมการบริ หาร
5. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
กรรมการบริ หาร
6. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : ประวัติคณะกรรมการ และประวัติผ้ บู ริ หาร แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ3
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Planning Committee)
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี "
รายชื"อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
ประธานกรรมการ
2. นาวาเอกสมัย ใจอินทร์
กรรมการ
3. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
กรรมการ
หมายเหตุ : ประวัติคณะกรรมการ และประวัติผ้ บู ริ หาร แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ3
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ แ ต่ ง ตัง" คณะกรรมการบริ ห าร ขึ น" เมื! อ วัน ที! 8 สิ ง หาคม พ.ศ. 2556
โดยบริ ษั ท ฯ กํ า หนดให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ห าร อย่า งสมํ! า เสมอในทุก เดื อ น และอาจจัด ให้ มี ก ารประชุม
คณะกรรมการบริ หารเพิ!มเติมขึ "นตามความจําเป็ นโดยการประชุมคณะกรรมการบริ หารจะต้ องมีกรรมการบริ หารมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ!งหนึง! ของจํานวนกรรมการบริ หารทังหมดจึ
"
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในปี 2556 ปี 2557 และสองเดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หาร ทังสิ
" "น 4 ครัง" 8
ครัง" และ 0 ครัง" ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ หาร ดังนี "
การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทัง! หมด
รายชื"อกรรมการ
ปี 2558
ปี 2556
ปี 2557
(สองเดือนแรก)
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
4/4
8/8
0/0
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
4/4
8/8
0/0
3. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
4/4
8/8
0/0
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
3/4
7/8
0/0
4/4
8/8
0/0
5. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
6. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
4/4
7/8
0/0
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Planning Committee)
คณะกรรมการบริ หารฯ ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการวางแผนพั
"
ฒนาธุรกิจครัง" ที! 2/2557 ซึ!งประชุมเมื!อ
วัน ที! 20 มีนาคม พ.ศ. 2557โดยกําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างสมํ!าเสมออย่างน้ อย
เดือนละ 1 ครัง" โดยให้ คณะกรรมการฯ มีอํานาจเชิญพนักงานทุกระดับชัน" ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มารายงานข้ อมูล
และรับทราบข้ อเสนอแนะ
ในปี 2556 ปี 2557 และสองเดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
ทังสิ
" "น0ครัง" 7ครัง" และ2ครัง" ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ ดังนี "
การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทัง! หมด
รายชื"อกรรมการ
1. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
2. นาวาเอกสมัย ใจอินทร์
3. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์

ปี 2556

ปี 2557

-

5/7
7/7
7/7

ปี 2558
(สองเดือนแรก)
2/2
2/2
1/2

ผู้บริหาร
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้บริ หารทังหมด
"
7 ท่าน ดังต่อไปนี "
รายชื"อคณะผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
2. นายอภิชยั ซอปิ ติพร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
3. นายกําพล ชยะสุนทร
เลขานุการบริ ษัท
4. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที!บริ หารร่วม สายงานการเงินและการลงทุน
5. นายสมเกียรติ อร่ามเรื องกุล
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที!บริ หารร่วม สายงานโรงไฟฟ้า 7/8
6. นายกวิน พันธุ์ศิริ(1)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที!บริ หารร่วม สายงานจัดซื "อและบริ หารเชื "อเพลิง
7. นางปรานอม วัฒนพงษ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
หมายเหตุ : ประวัติคณะกรรมการ และประวัติผ้ บู ริ หารแสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 3
(1)
นายกวิน พันธุ์ศิริเข้ ารับตําแหน่งหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที!บริ หารร่วม สายงานจัดซื "อและบริ หารเชื "อเพลิง เมื!อ
วันที! 1 พฤษภาคม 2556
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการจัดการ (Organization Chart)

ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ขอบเขต อํานาจหน้ าที" และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. วางโครงสร้ างองค์กร และกําหนดตําแหน่งหน้ าที!ของบริ ษัทฯ รวมทัง" การปรับปรุงแก้ ไข และ การแต่งตัง"
คณะทํางานต่างๆ
2. แต่งตังและถอดถอนพนั
"
กงานของบริ ษัทฯ ทุกตําแหน่ง
3. กําหนดเงินเดือน ค่าจ้ าง และเงินบําเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที!ทํา
กิจกรรมกับบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ทําการประจําหรื อไม่
4. จัดทํางบประมาณรายได้ และค่าใช้ จ่ายประจําปี เพื!อขอความเห็นชอบต่อที!ประชุมคณะผู้บริ หาร และ
เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี ก่อนปี งบประมาณ
5. จัดซื "อ หรื อจัดจ้ าง ภายในวงเงินครัง" ละไม่เกิน 50 ล้ านบาท
6. ขายทรัพย์สนิ (นอกจากสินค้ า) ที!เป็ นสังหาริ มทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครัง" ละ 20.00 ล้ านบาท
7. บริ จาคเงิ น หรื อสิ!งของเพื! อ สาธารณะประโยชน์ การกุศ ล และการกี ฬ า ภายในวงเงิ น ครั ง" ละไม่ เกิ น
2.00 ล้ านบาท
8. เรื! องอื!นๆ ที!คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
9. มอบอํานาจและหน้ าที!ช่วงให้ พนักงานบริ หารระดับสูง และ/หรื อ คณะทํางานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ตามที!
เห็นสมควร
เลขานุการบริษัท
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทฯ มีเลขานุการบริ ษัท คือ นายกําพล ชยะสุนทร
หมายเหตุ : ประวัติเลขานุการบริ ษัทฯ แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 3
ขอบเขต อํานาจหน้ าที" และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. รับผิดชอบการดําเนินการงานจัดเก็บเอกสาร เก็บรักษารายการมีสว่ นได้ เสีย และเรื! องอื!นๆ
2. รับผิดชอบเกี!ยวกับการดําเนินการ และติดต่อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
3. รับผิดชอบเพื!อดําเนินการในเรื! องต่างๆ ตามที!กฎหมายกําหนด เพื!อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับตังแต่
" วนั ที! 31 สิงหาคม 2551
ค่ าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนที"เป็ นตัวเงิน
1) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ!งค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากที!ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการจะได้ รับ
ค่าตอบแทนที!เป็ นเงินเดือนและค่าเบี "ยประชุม ดังนี "
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

รายชื"อกรรมการบริษัทฯ

ประเภท
ค่ าตอบแทน

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)

ปี 2558
(สองเดือนแรก)
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
เงิ น เดื อ น แ ละ
2.00
2.05
0.40
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
ค่าเบี "ยประชุม
1.95
2.05
0.40
3. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
4. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
2.00
2.05
0.40
(1)
5. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
1.90
2.00
0.40
(2)
6. นายสาธิต รังคสิริ
1.55
(3)
7. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
1.60
8. นายณัฐชาติ จารุจินดา(4)
0.95
9. นายลี เหยา(5)
0.05
2.05
0.05
10. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว(6)
0.25
2.05
0.40
11. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย(7)
0.05
12. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
2.50
2.65
0.50
รวม
14.70
14.90
2.60
หมายเหตุ : (1)นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 8 สิงหาคม 2554 โดย
มีนายณรงค์ สีตสุวรรณ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนับตังแต่
" วนั ดังกล่าว
(2)
นายสาธิ ต รังคสิริ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการบริ ษั ท ฯ เมื! อ วัน ที! 21 กุม ภาพันธ์ 2555 และได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 24 กรกฎาคม 2556
(3)
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 30 เมษายน 2555 และ
ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 26 สิงหาคม 2556
(4)
นายณัฐชาติ จารุ จินดา เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 30 เมษายน 2555 และได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 10 กรกฎาคม 2556
5)
นายลี เหยา เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 9 สิงหาคม 2556 และได้ ลาออกจาก
การเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื!อวันที! 26 มกราคม 2558
6)
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เมื!อวันที!
8 สิงหาคม 2556
7)
นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายลี เหยา เมื!อวันที! 16
กุมภาพันธ์ 2558
ปี 2556

ปี 2557

2) ค่ าตอบแทนกรรมการบริหาร
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ หารโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร โดยกรรมการบริ หารจะได้ รับค่าตอบแทนที!เป็ นค่าเบี "ยประชุม ดังนี "
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

รายชื"อกรรมการบริหาร
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
5. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
6. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
รวม

ประเภท
ค่ าตอบแทน
ค่าเบี "ยประชุม

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ปี 2556

ปี 2557

0.20
0.20
0.20
0.15
0.20
0.20
1.15

0.40
0.40
0.40
0.35
0.40
0.35
2.30

ปี 2558
(สองเดือนแรก)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3) ค่ าตอบแทนกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ โดยได้ รับค่าตอบแทนที!เป็ นค่าเบี "ยประชุม
ดังนี "

รายชื"อกรรมการฯ
1. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
2. นาวาเอกสมัย ใจอินทร์
3. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
รวม

ประเภท
ค่ าตอบแทน
ค่าเบี "ยประชุม

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ปี 2556

ปี 2557

0.00
0.00
0.00
0.00

0.10
0.16
0.14
0.40

ปี 2558
(สองเดือนแรก)
0.04
0.04
0.02
0.10

4) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หารทัง" หมด 7 ท่าน ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื!น เป็ นจํานวนรวมทังสิ
" "น 16.66ล้ านบาท
2. ค่ าตอบแทนอื"น
– ไม่มี –
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี"ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที" 28 กุมภาพันธ์ 2558
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

ประธานกรรมการ
67
· ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากําลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ. รุ่นที! 11)
-ไม่มี-ไม่มี2551-ปั จจุบนั : ประธานกรรมการ
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2547-ปั จจุบนั : ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ! ริหาร
บริษัท เอส แอนด์ เค เอ็กซ์ อินเตอร์ เนชัน! แนล จํากัด
2548-2550 : ประธานทีป! รึกษา
บริษัท สยามกัลฟ์ ปิ โตรเคมีคลั จํากัด
: ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ! ริหาร
บริษัท เคแมกซ์ คอนซัลแทนส์ จํากัด
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

2. นายวีระวงค์ จิตต์ มิตรภาพ
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ
57
· นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Pennsylvania, U.S.A.
· นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· เนติบณ
ั ฑิตไทย (ทนายความจากประเทศไทยคนแรกทีส! อบได้ เป็ นเนติบณ
ั ฑิตมลรัฐ
นิวยอร์ ค ประเทศสหรัฐอเมริกา)
-ไม่มี-ไม่มี2551-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
$11&-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2544-ปั จจุบนั
2539-ปั จจุบนั
2556-2557

2555-2557
2554-2556
2552-ก.ค.2557
2552-2556

: กรรมการ
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
: กรรมการและกรรมการสรรหา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ
Frasers Centrepoint Limited
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ ลี! ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
: ทนายความ
บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
: กรรมการ
Frasers and Neave Limited
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี " ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน! แนล จํากัด (มหาชน)
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

3. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ
57
· ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
· ปริญญาตรีสาขาการบัญชีชนสู
ั " งCalifornia College of Commerce, U.S.A.
· ประกาศนียบัตรชันสู
" ง สถาบันพระปกเกล้ า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที! 6
· หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
· หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที! 9 )
· หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที! 2
· หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
· หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 33/2014 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
-ไม่มี-ไม่มี2553-ปั จจุบนั : กรรมการ
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2555-ปั จจุบนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี " ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมืองไทยลิสซิ!ง จํากัด (มหาชน)
2555-มิ.ย.2557 : กรรมการ
บริษัท ระยอง โอเลฟิ นส์ จํากัด
2554-มิ.ย.2557 : ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด
2554-2556
: กรรมการ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี!ยล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2555-2556
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จํากัด
2553-2556
: ที!ปรึกษา
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2553-2555
: กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
สถาบันสิ!งแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2554
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2554
: กรรมการ
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

2552-2553
2551-2553

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
: ประธานกลุม่ โรงกลัน! นํ "ามัน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
: ประธานเจ้ าหน้ าทีบ! ริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน! จํากัด (มหาชน)

4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ
67
· Master of Engineering (Mechanical and Aerospace Engineering), Illinois
Institute of Technology, U.S.A.
· วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื!องกล)(เกียรตินิยมอันดับที! 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· Certificate, Electralis 2001 Program, Belgium
· Certificate, 8th International Training Program on Utility Regulation and
Strategy, University of Florida, U.S.A.
· Certificate, Training Program on Positioning Utility Executives in Globalization
Era, U.S.A.
· Certificate, Directors Certification Program (DCP 30), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
-ไม่มี-ไม่มี2554-ปั จจุบนั : กรรมการ
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2549-2551 : กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ "ง จํากัด (มหาชน)

5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย (Sheung YinDaniel, Hui)
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

กรรมการ
46
· B.Sc. degree in Computer Science from the Chinese University of Hong Kong
· M.B.A. from the Chinese University of Hong Kong
-ไม่มี-ไม่มี-
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

2558-ปั จจุบนั : กรรมการ
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2557-ปั จจุบนั : Chief Executive Officer
China-ASEAN Capital Advisory Company Limited
(Advisor to the China-ASEAN Investment Cooperation Fund)
2537-2557 : Managing Director
AIF Capital Limited

6. พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ
67
· Ph.D รัฐประศาสนศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
· พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
ั ฑิต วทบ. (ทบ.)โรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
· ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์บณ
· ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที! 9
· Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที! 84/2010
-ไม่มี-ไม่มี2556-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
$11&-ปั จจุบนั
2554-2556
2552-2555

: กรรมการ
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชัน! แนล จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ!ง แอนด์ คอนสตรัคชัน! จํากัด(มหาชน)
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน! จํากัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการ
บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จํากัด (มหาชน)
: กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน! จํากัด (มหาชน)
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7. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
ตําแหน่ ง

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

54

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

-ไม่มี-

· วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที! 1
· หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที! 20 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรรุ่นที! 50
· หลักสูตร Advance Senior Executive Programสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที!3
· หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที! 9
· หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านการบริหารงานพัฒนาเมืองสถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ
รุ่นที!1
· หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที! 1
· บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ' สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิง
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
· ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ' สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
-ไม่มี2535-ปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การใหญ่กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ดับ% เบิ "ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
2551-ปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การใหญ่กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2558-ปั จจุบนั : คณะกรรมการที!ปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
2558-ปั จจุบนั : ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2535-ปั จจุบนั : รองประธานที!ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.)
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8. นายกําพล ชยะสุนทร
ตําแหน่ ง

เลขานุการบริษัท

อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

53
· Advanced Management Program (APM 162), Harvard Business School, U.S.A.
· วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื!องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· หลักสูตร Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท
ไทย (IOD 14)
· หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (SEP 15)

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

-ไม่มี-ไม่มี2551-ปั จจุบนั : เลขานุการบริษัท
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2547-ปั จจุบนั : หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีป! ฏิบตั ิการ และเลขานุการบริษัท
บริษัท ดับ% เบิ "ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

9. นายอภิชยั ซอปิ ติพร
ตําแหน่ ง

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

52

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

-ไม่มี-

· บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ไม่มี2552-ปั จจุบนั : รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
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10. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์
ตําแหน่ ง

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ! ริหารร่วมสายงานการเงินและการลงทุน

อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

44

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

-ไม่มี-

• MBA in Finance & International Business, University of St.Thomas, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
-ไม่มี2553-ปั จจุบนั : หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ! ริหารร่วม สายงานการเงินและการลงทุน
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2551-2553 : ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากัด

11. นายสมเกียรติ อร่ามเรื องกุล
ตําแหน่ ง

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ! ริหารร่วมสายงานโรงไฟฟ้า 7/8

อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

49

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Industrial Engineering and Management, Asian Institute
of Technology
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื!องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ไม่มี-ไม่มี2555-ปั จจุบนั : หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ! ริหารร่วม สายงานโรงไฟฟ้า 7/8
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2551-2554 : ผู้จดั การฝ่ ายซ่อมบํารุง
บริษัท เฮชเอ็มซี โพลีเมอร์ จํากัด
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12. นายกวิน พันธุ์ศิริ
ตําแหน่ ง

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ! ริหารร่วมสายงานจัดซื "อและบริหารเชื "อเพลิง

อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

44

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

-ไม่มี-

• การเงิน มหาบัณฑิต(MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
-ไม่มี2556-ปั จจุบนั : หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ! ริหารร่วม สายงานจัดซื "อและบริหารเชื "อเพลิง
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2551-2555 : หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ! ริหาร
บริษัท ไบโอแมส ซัพพลาย จํากัด

13. นางปรานอม วัฒนพงษ์
ตําแหน่ ง

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

อายุ (ปี )
คุณวุฒิการศึกษา

46

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง # ปี ย้ อนหลัง

-ไม่มี-

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
• บัญชีบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ไม่มี2552-ปั จจุบนั : ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
บริษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

86

รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

บุคลากร
1. จํานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 กลุม่ บริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานประจํารวมทังสิ
" "น2,165 คนประกอบด้ วยผู้บริ หาร
62 คน และพนักงาน 2,103 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดงั นี "

สายงาน

บริษัทฯ

1. สายงานสํานักบริ หาร

6

จํานวนพนักงาน (คน)
บริษัท
บริษัทร่ วม
ย่ อย
43
13

รวม
62

2. สายงานการผลิต

326

880

195

1,401

3. สายงานสนับสนุนการผลิตสํานักงาน

142

348

55

545

4. สํานักงานบัญชีการเงิน การตรวจสอบ

33

89

35

157

507

1,360

298

2,165

รวม

โดยใน ปี 2556 และปี 2557 บริ ษั ทฯ ได้ จ่ ายค่าตอบแทนให้ แก่ พนักงานทัง" หมดรวมผู้บ ริ ห ารในรู ป แบบของ
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื!น เป็ นจํานวนรวมทังสิ
" "น 356.97ล้ านบาท
และ307.25ล้ านบาทตามลําดับ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน เป็ นจํานวนรวม
ทังสิ
" "น 616.03 ล้ านบาท และ 681.75 ล้ านบาท ตามลําดับ
2. การเปลี"ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสําคัญในช่ วง 3 ปี ที"ผ่านมา
ในช่วง 3 ปี ที!ผา่ นมา กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลีย! นแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
" " จํานวนพนักงาน
ในช่วง 3 ปี ที!ผา่ นมา เป็ นดังนี "
ข้ อมูล ณ วันที"

จํานวนพนักงาน (คน)
บริษัทฯ

บริษัทย่ อย

บริษัทร่ วม

รวม

31 ธันวาคม 2555

383

1,206

1,042

2,631

31 ธันวาคม 2556

401

1,349

741

2,491

31 ธันวาคม 2557

505

1,257

845

2,607

โดยใน ปี 2556 และปี 2557 บริ ษั ทฯ ได้ จ่ ายค่าตอบแทนให้ แก่ พนักงานทัง" หมดรวมผู้บ ริ ห ารในรู ป แบบของ
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื!น เป็ นจํานวนรวมทังสิ
" "น 356.97 ล้ านบาท
และ 307.25 ล้ านบาทตามลําดับ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน เป็ นจํานวนรวม
ทังสิ
" "น 616.03และ 681.75 ล้ านบาท ตามลําดับ
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3. ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที"สาํ คัญในช่ วง 3 ปี ที"ผ่านมา
ตามข้ อมูล ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที!มีนยั สําคัญในช่วง 3 ปี ที!ผา่ นมา
4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ เชื!อว่าพนักงานของบริ ษัทฯ ทุกคนเป็ นส่วนสําคัญในการเจริ ญเติบโตและความสําเร็ จของธุรกิจ บริ ษัทฯ
จึงมุง่ มัน! ในการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที!ดีกบั พนักงานมาโดยตลอด และมุ่งเน้ นที!จะพัฒนาให้ พนักงานมีความรู้ สกึ ที!ดีกบั
บริ ษัทฯ และสนับสนุนให้ พ นักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และทํ างานร่ วมกันเป็ นกลุ่มได้ นอกจากนี " บริ ษัท ฯ ให้
ความสําคัญในการพัฒนาพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานโดยทัว! ไป
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อที!จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ ได้ ใช้ ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที! เพื!อสนับสนุน
โอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที!การงาน และเติบ โตไปพร้ อมกับ ความสําเร็ จขององค์ ก รด้ วย รวมทัง" เพื!อให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ "นอย่างต่อเนื!อง ซึ!งจะส่งผลให้ การดําเนินธุรกิจบรรลุได้ ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ใน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี " บริ ษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนในการทํางานและผลประโยชน์ให้ กับพนักงานใน
ระดับที!เหมาะสม เพื!อให้ สามารถสรรหาและรักษาบุคลากรที!มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับองค์กรได้ เป็ น
ระยะเวลานาน และสามารถแข่งขันกับบริ ษัทอื!นๆ ที!อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เป็ นอย่างดี
ทังนี
" " บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กร ตําแหน่งงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังให้ มีความเหมาะสม
กับกระบวนการผลิต โดยศึกษาเทียบเคียงกับโครงสร้ างองค์กรระดับสากลอื!นซึง! ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ ดังต่อไปนี "
1) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื!อง ทังในด้
" าน
ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (Functional Competency) และ
ความสามารถในเชิ งบริ ห ารและการเป็ น ผู้นํ า (Managerial / Leadership Competency) โดยได้ ดํ าเนิ น โครงการและ
หลัก สูต รการพัฒ นาบุค ลากรในหลากหลายรู ป แบบ จากการศึก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมโดย
ผู้เชี! ยวชาญหรื อผู้ทรงคุณ วุฒิ และการแบ่งปั นและร่ วมเรี ยนรู้ ในกลุ่ มพนักงานด้ วยกัน เอง เพื! อให้ พ นักงานทุกคนได้ มี
พัฒนาการในทุกมิติ
2) การปรับปรุ งโครงสร้ างองค์ กรและกรอบอัตรากําลัง
บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างองค์ ก รและกรอบอั ต รากํ า ลัง เพื! อ ให้ สามารถตอบรั บ ต่ อ
สภาพแวดล้ อมการแข่งขันที!เปลี!ยนแปลงไปอย่างต่อเนื!องได้ อย่างเหมาะสม โดยมีระบบการทํางานขององค์กรที!ชัดเจน
และมีขนาดของหน่วยงานที!สอดคล้ องกับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย ซึ!งจะทําให้ การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของบริ ษัทฯ เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นการเพิ!มคุณค่าให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานด้ วย

88

รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามหลักเกณฑ์ที!ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกําหนดไว้ โดยจะครอบคลุมเรื! องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที!
เกี!ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
" " แม้ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แต่บริ ษัทฯ ได้ นําหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีบางประการมาปรับใช้ ในการดําเนินงานตามที!เหมาะสม ซึ!งปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังคณะกรรมการบริ
"
หารขึ "น เพื!อทําหน้ าที!พิจารณากลัน! กรอง ให้ ข้อเสนอแนะ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน
กิจการต่างๆ ตามขอบเขตที!ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยการจัดตังคณะกรรมการวางแผนพั
"
ฒนาธุรกิจ
(Business Development Planning Committee) ทําหน้ าที!ในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ หรื อการขยายการลงทุนเชิงกล
ยุทธ์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื!อให้ การวางแผนพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วย
คณะกรรมการชุดย่ อย
แสดงรายละเอียดในบท “โครงสร้ างการจัดการ”
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี "
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย(1)
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
7. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
หมายเหตุ : (1)นายเชวี ย ง หยิ น แดเนี ย ล ฮุย เข้ ามาดํ า รงตํ า แหน่ งกรรมการบริ ษั ท ฯ แทนนายลี เหยา เมื! อ วัน ที! 16
กุมภาพันธ์ 2558
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ขอบเขต อํานาจหน้ าที" และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. แต่งตังและถอดถอนพนั
"
กงานของบริ ษัทฯ อํานาจเช่นว่านี "คณะกรรมการจะมอบหมายให้ กรรมการคนใดคน
หนึง! หรื อหลายคนของบริ ษัทฯ กระทําการแทนก็ได้
2. กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลใดที!ทํากิจกรรมให้ กบั บริ ษัทฯ
โดยจะเป็ นผู้ทําการประจําหรื อไม่ประจําก็ได้
3. กําหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
4. ปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที!ประชุมของผู้ถือหุ้น
5. ในการปฏิ บั ติ ง านตามอํ า นาจหน้ าที! คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ! ง
หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื!นไปปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง! แทนคณะกรรมการก็ได้
6. คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตังกรรมการจํ
"
านวนหนึง! เป็ นคณะกรรมการบริ หารเพื!อดําเนินกิจการอย่างหนึ!ง
อย่างใดหรื อหลายอย่าง ซึง! จะกําหนดเงื!อนไขอย่างใดก็ได้ โดยกรรมการบริ หารมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนและ
บําเหน็จตามที!ที!ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทงนี
ั " "จะต้ องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริ หาร
ผู้นนในอั
ั " นที!จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื!นตามข้ อบังคับในฐานะกรรมการบริ ษัทฯ
7. คณะกรรมการมี อํ า นาจกํ า หนดชื! อ และจํ า นวนกรรมการผู้มี อํ า นาจลงนามผูก พัน บริ ษั ท ฯ พร้ อมกับ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ ให้ กระทําการแทนบริ ษัทฯ ได้
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน ดังนี "
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
5. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
6. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
ขอบเขต อํานาจหน้ าที" และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลัน! กรองในเรื! องดังต่อไปนี " เพื!อนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
1.1 งบประมาณประจําปี
1.2 งบประมาณการลงทุน ที!มีวงเงินเกินกว่า 500 ล้ านบาทขึ "นไป
1.3 กิจกรรมการและการปฏิบตั ิงานที!เกี!ยวกับการควบรวมและซื "อกิจการ ที!มีวงเงินเกินกว่า 500 ล้ านบาท
ขึ "นไป
1.4 กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และโครงสร้ างการบริ หารงานหลักในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท
1.5 การออกและเสนอขายหุ้น หรื อโอนขายหุ้นของบริ ษัทย่อยให้ แก่บุคคลอื!น เว้ นแต่ห้ นุ ของบริ ษัทย่อย
ตามที!กําหนดไว้ ในข้ อ 8.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

1.6 เข้ าทําสัญญา หรื อข้ อผูกพันใดที!ทําให้ เปลี!ยนแปลงลักษณะประกอบธุรกิจปกติ หรื อธุรกิจใหม่ที!ไม่ใช่
ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
1.7 อนุมตั ิการจําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า กิจการหลักของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ที! เกินกว่าร้ อยละ50ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทงหมดของบริ
ั"
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
1.8 เข้ าทํารายการเกี!ยวโยงระหว่างบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย กับ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายการลงทุนภายใน วงเงินครัง" ละไม่เกิน 500 ล้ านบาท
อนุมัติกิจกรรมและการปฏิบตั ิงานที!เกี!ยวกับการควบรวม ซื "อกิจการ หรื อการขายหุ้นของบริ ษัทย่อย ที!มี
วงเงินครัง" ละไม่เกิน 500 ล้ านบาท
อนุมตั ิการเข้ าทําบันทึกข้ อตกลงเพื!อการทําสัญญาร่วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการ
ลงทุนต่างๆ และการทําสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ซึง! มีมลู ค่าการลงทุนมูลค่าไม่เกิน 500
ล้ านบาท
อนุมตั ิการจําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า กิจการหลักของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ที!ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทงหมดของบริ
ั"
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
อนุมตั ิการจัดตังบริ
" ษัทย่อย เพื!อใช้ ในการดําเนินโครงการต่างๆ
อนุ มั ติ ก ารเพิ! ม ทุ น ลดทุ น ของบริ ษั ทย่ อ ย รวมถึ ง การควบร วมกิ จ การของบริ ษั ทย่ อ ยเข้ ากั บ
บริ ษัทย่อย
การออกและเสนอขายหุ้น หรื อโอนขายหุ้นของบริ ษัทย่อยภายใต้ การปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัท หรื อไป
ยังบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน ตลอดจนบริ ษัทย่อยที!จดทะเบียนตังขึ
" "นมาเพื!อรองรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP Coal
โครงการโรงไฟฟ้า IPP Gas โครงการโรงไฟฟ้า SPP โครงการโรงไฟฟ้า 9 และโครงการที!อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน (ถ้ ามี)
อนุมัติการเปิ ดหรื อปิ ดบัญ ชี เงินฝากธนาคาร กํ าหนดชื! อผู้มีอํานาจสัง! จ่ายจากบัญ ชี เงิ นฝากของบริ ษั ท
รวมถึงดําเนินการต่างๆ เกี!ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุ มั ติ ร ายการที! เกี! ย วกั บ ธนาคารและสถาบัน การเงิ น อัน เป็ นการประกอบธุ ร กิ จ ทางการค้ าปกติ
ของบริ ษัท รวมถึงการแปลงวงเงินสินเชื!อเพื!อวัตถุประสงค์การเสริ มสภาพคล่องเฉพาะคราว ตลอดจนการ
พิจารณาให้ บริ ษัทย่อยสามารถใช้ วงเงินสินเชื!อร่วมกันกับบริ ษัท
อนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาสินเชื!อ หรื อสัญญาขอรับการสนับสนุนทางด้ านการเงินของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
จากธนาคารและสถาบันการเงินที!สดั ส่วนหนี "สินต่อทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่เกิน2.5 ต่อ 1
อนุมตั ิการเข้ าทําสําสัญญาคํ "าประกัน หรื อ สัญญา Sponsor Undertaking ให้ แก่บริ ษัทย่อย
อนุมตั ิการตัง" การเพิ!ม การลด หรื อการยกเลิกสํารองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื!อหนี "สงสัยจะสูญค่าเผื!อผล
ขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ค่ า เผื! อ ผลขาดทุ น ของโครงการระหว่ า งการพั ฒ น า
เป็ นต้ น ในวงเงินรวมไม่เกินครัง" ละ 100 ล้ านบาท
อนุมตั ิขายทรัพย์สนิ (นอกจากสินค้ า) ที!เป็ นสังหาริ มทรัพย์ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้ านบาทต่อครัง"
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คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Planning Committee)
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี "
1. นายชายน้ อย เผื!อนโกสุม
2. นาวาเอกสมัย ใจอินทร์
3. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
ขอบเขต อํานาจหน้ าที" และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
1. ให้ คําแนะนํา มอบหมายและติดตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ
หรื อการขยายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ!ง การศึกษานโยบายภาครัฐ
หรื อข้ อกฎหมายที!อาจมีผลทังในเชิ
"
งบวกและเชิงลบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตลอดจน
การศึกษา การติดตาม และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที!บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอาจนํามาต่อยอดทางธุรกิจ
2. ให้ คําแนะนํา มอบหมายและติดตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในด้ านการพัฒนาขีดความรู้
ความสามารถของพนักงาน (Competency Development)
3. ให้ คําแนะนํา มอบหมายและติดตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในความคืบหน้ างานด้ านวิจยั
และพัฒนา (Research and Development) วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้
4. เห็นชอบร่างงบประมาณประจําปี หรื องบประมาณเพิ!มเติม ในด้ านงานวิจยั และพัฒนา เพื!อเสนอต่อที!ประชุม
คณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษัท แล้ วแต่กรณี
5. เห็นชอบร่ างงบประมาณประจําปี หรื องบประมาณเพิ!มเติม ในส่วนที!เกี!ยวข้ องกับการพัฒนาธุรกิจ เพื!อเสนอ
ต่อที!ประชุมคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษัท แล้ วแต่กรณี
6. พิจารณาดําเนินการเรื! องอื!นๆ ตามที!คณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายตามกรณี
ผู้บริหาร
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้บริ หารทังหมด
"
7 ท่าน ดังต่อไปนี "
1. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
2. นายอภิชยั ซอปิ ติพร
3. นายกําพล ชยะสุนทร
4. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์
5. นายสมเกียรติ อร่ามเรื องกุล
6. นายกวิน พันธุ์ศิริ(1)
7. นางปรานอม วัฒนพงษ์
ขอบเขต อํานาจหน้ าที" และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
1. ควบคุ ม ดู แ ลและกํ า กั บ การบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ นไปตามมติ ที! ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้ อบังคับบริ ษัทฯ
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2. จัด ทํ า แผนงานประจํ า ปี และงบประมาณการลงทุ น ประจํ า ปี และนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เพื!อพิจารณาอนุมตั ิ
3. บริ ห ารงานตามนโยบาย แผนงาน และงบประม าณการลงทุ น ที! ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณ ะกรรมการ
บริ ษัทฯ แล้ ว
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นระยะ อย่างน้ อยไตรมาสละครัง"
5. ปฏิบตั ิตามกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนตามข้ อผูกพันที!บริ ษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ
และต่อบุคคลภายนอก
6. ปฎิบตั ิและ/หรื อดําเนินการในเรื! องอื!นใดตามที!คณะกรรมการมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
เลขานุการบริษัท
ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทฯ มีเลขานุการบริ ษัท คือ นายกําพล ชยะสุนทร
ขอบเขต อํานาจหน้ าที" และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. รับผิดชอบการดําเนินการงานจัดเก็บเอกสาร เก็บรักษารายการมีสว่ นได้ เสีย และเรื! องอื!นๆ
2. รับผิดชอบเกี!ยวกับการดําเนินการ และติดต่อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
3. รับ ผิ ดชอบเพื! อดํ าเนิ น การในเรื! อ งต่า งๆ ตามที! กฎหมายกํ าหนด เพื! อให้ สอดคล้ อ งกับ พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับตังแต่
" วนั ที! 31 สิงหาคม 2551
กรรมการตรวจสอบที"มีความรู้ทางด้ านการเงิน
-ไม่มี(บริ ษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ)
"
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ
เนื! อ งจากปั จ จุบัน บริ ษั ทฯ ยังไม่มี ก ารแต่งตัง" คณะกรรมการสรรหา ดังนัน" การแต่งตัง" กรรมการของบริ ษั ท ฯ
จะได้ รับ การคัดเลือกและแต่งตัง" โดยมติ ที!ป ระชุมใหญ่ ผ้ ูถือ หุ้น ซึ!งคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะพิ จารณากลัน! กรองผู้ที! มี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานเป็ นองค์ประกอบสําคัญ จากนันจึ
" ง
จะนํารายชื!อผู้ที!มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเสนอต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้นเพื!อพิจารณาแต่งตังต่
" อไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที!บญ
ั ญัติไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง! ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการออกเสียง โดยสรุปดังนี "
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง! มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง! หุ้นต่อหนึง! เสียง
2. ผู้ถื อ หุ้น แต่ละคนจะใช้ ค ะแนนเสีย งที! มี อยู่ทัง" หมดตามข้ อ #. เลือ กตัง" บุค คลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ!งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง" เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวน
กรรมการที!จะพึงมีหรื อพึงเลือกตัง" ในครัง" นัน" ในกรณี ที!บุคคลซึ!งได้ รับการเลือกตัง" ในลําดับถัดลงมามี
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คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที!จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
"
ง" นัน" ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที!ประชุม
เป็ นผู้ออกเสียงชี "ขาด
ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจํ า ปี ทุก ครั ง" บริ ษั ท ฯ กํ าหนดให้ ก รรมการจํ า นวนหนึ!งในสามของจํ า นวน
กรรมการที!จะพึงมีออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที!จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที!สดุ กับ ส่วนหนึ!งในสาม ซึ!งถื อเป็ นการออกตามวาระ และกรรมการซึ!งพ้ นออกจากตําแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ ารั บ
ตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในกรณีที!ตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื!นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทคัดเลือก
บุค คลใดบุ ค คลหนึ! ง ซึ! ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ องห้ า มตามกฎหมายเข้ า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ!งได้ รับการเลือกตัง" เป็ น
กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที!ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที!ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการ
บริ ษัทในกรณีนี "ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข! องจํานวนกรรมการที!ยงั เหลืออยู่
2. การสรรหาผู้บริหาร
ในการสรรหาผู้บริ หาร บริ ษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที!มีประสบการณ์ และมีความรู้ ความสามารถ
ในการบริ หารงานในสายที!เกี!ยวข้ อง
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1. กลไกในการกํากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดกลไกในการควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่วม เพื!อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการเงินลงทุนดังนี "
บริ ษัทฯ ได้ สง่ บุคคล ซึ!งมีคณ
ุ สมบัติไม่ขดั หรื อแย้ งต่อกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อกฎ ระเบียบใดๆ ที!บริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทร่ วมมีหน้ าที!จะต้ องปฏิบตั ิตามเพื!อไปเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทร่ วมโดยตัวแทนของบริ ษัทฯ ที!เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนัน" จะมีสว่ นร่ว มในการ
กําหนดนโยบายสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน การขยายกิจการ การซื "อทรัพย์สิน หรื อการก่อหนี " เป็ นต้ นโดย
ตัวแทนของบริ ษัทฯ สามารถกํากับ ดูแล ติดตาม ให้ ข้อเสนอแนะ ให้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใน
ฐานะกรรมการของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมได้
โดยในกรณีที!บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมมีเรื! องสําคัญ เช่น การขยายการลงทุน การเพิ!มทุน การกู้ยืมเงิน เป็ นต้ น
ตัวแทนของบริ ษัทฯ จะกํากับดูแลให้ แน่ใจว่าบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมจะนําเรื! องมาเสนอต่อที!ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื!อพิจารณาตามกรอบอํานาจที!มีผลบังคับใช้
ซึง! ในกรณีที!บริ ษัทฯ ประสงค์ที!จะทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย ก็สามารถแจ้ งให้ บริ ษัทย่อยนําผลการ
ดําเนินงานมารายงานต่อที!ประชุมคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ เมื!อมีการรายงานของบริ ษัทย่อยใน
แต่ละคราวคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถให้ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินงานต่อ
บริ ษัทย่อยได้ โดยตรง
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อีกทัง" บริ ษัทฯ มีหน้ าที!จะต้ องจัดทํางบการเงินรวมงวดรายไตรมาสฉบับสอบทาน และงบการเงินรวมประจําปี ที!มี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ ว และได้ จดั ทํางบการเงินรวมเป็ นประจําทุกไตรมาส จึงเป็ นการกํากับดูแลการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที!เกี!ยวกับการจัดทํางบการเงินของบริ ษัทย่อยอย่างสมํ!าเสมอ
2. ข้ อ ตกลงระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น อื" น ในการบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ วม (Shareholders’
Agreement)
-ไม่มีการดูแลเรื"องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯกําหนดแนวทางในการดูแลและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในรวมทังบทลงโทษเกี
"
!ยวกับการเปิ ดเผย หรื อใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลหรื อข่าวสารใดๆ ที!เป็ นความลับของบริ ษัทฯ รวมไปถึงสารสนเทศที!สําคัญภายในบริ ษัทฯ เพื!อป้องกัน
ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ใช้ ตําแหน่งหน้ าที!ในบริ ษัทฯ หรื อข้ อมูลที!ได้ รับระหว่างการปฏิบตั ิงานใน
บริ ษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรื อนําสารสนเทศที!สาํ คัญของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื!อประโยชน์สว่ นตน หรื อเพื!อ
ประโยชน์ของบุคคลที!ได้ รับการบอกกล่าวเกี!ยวกับสารสนเทศนัน" ซึ!งจะทําให้ การใช้ สารสนเทศดังกล่าวขัด ต่อประโยชน์
หรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ
นอกจากนี " บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับด้ วยว่า หากกรรมการมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
สัญญาใดที!บริ ษัทฯ ทําขึ "น หรื อในกรณี ที!จํานวนหุ้นหรื อหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในเครื อที!กรรมการถืออยู่มีจํานว น
เพิ!มขึ "นหรื อลดลง กรรมการท่านนันจะต้
" องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบทันที
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีกลุม่ บริ ษัทฯ ประจําปี 2557 มูลค่ารวม 8.24 ล้ านบาท
2. ค่ าบริการอื"น (Non-Audit Fee)
-ไม่มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที"ดีในเรื"องอื"นๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ และเข้ าใจบทบาท หน้ าที! ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ที!มีต่อบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย ถึงแม้ ว่า บริ ษัทฯ จึงยังไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริ ษัทฯ ได้ นําหลักการในการกํากับดูแลกิจการที!ดีบางประการมาปฏิบตั ิใช้ ภายในองค์กร
โดยครอบคลุมหลักการสําคัญ5 หมวด ดังนี "
หมวดที" 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื "นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
รายได้ รับสิทธิพื "นฐานต่างๆ ซึง! ได้ แก่ การซื "อขายหรื อโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งในกําไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื!อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที!ประชุมผู้ถือหุ้นเพื!อแต่งตังหรื
" อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง"
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ผู้สอบบัญชี และเรื! องที!มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ!มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น ทังนี
" " ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวน
หุ้นที!ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงหนึง! เสียง และไม่มีห้ นุ ใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื!น
นอกเหนือจากสิทธิ พื "นฐานต่างๆ ตามข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ ดําเนินการในเรื! องอื!นๆ ที!เป็ นการส่งเสริ มและ
อํานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี "
1. บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ มีการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที! วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื! อง
ที!จะเสนอต่อที!ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื! องที!จะเสนอเพื!อทราบ
เพื!ออนุมตั ิ หรื อเพื!อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
"
นของคณะกรรมการในเรื! องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถื อ หุ้น ทราบไม่ น้ อ ยกว่า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุม 7 วัน และให้ โฆษณาคํ า บอกกล่า วนัด ประชุ ม นัน" ใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้ องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
2. บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละครัง" ภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วนั สิ "นสุดรอบปี
บัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ โดยจัด เตรี ย มสถานที! ในการประชุม ที! เดิ น ทางสะดวกและวัน เวลาในการประชุม ที!
เหมาะสม นอกจากนี " ในกรณีที!มีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษซึ!งเป็ นเรื! องที!กระทบ
หรื อเกี!ยวข้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อเกี!ยวข้ องกับเงื!อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที!ใช้ บงั คับที!
ต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะเรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็ นกรณี ไป โดยในปี 2557
บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ขึ "นเมื!อวันพุธ ที! 23 เมษายน 2557
3. ในการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อซักถามในวาระต่างๆ อย่าง
อิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื!อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลรายละเอียดในเรื! อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทังนี
" " ในวาระที!ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัย ข้ อซักถามก็ได้ จดั เตรี ยมบุคลากรที!เกี!ยวข้ องเป็ น
ผู้ให้ คําตอบภายใต้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
หมวดที" 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ "นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถึงแม้ ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจํานวนที!ไม่เท่ากัน มีสิทธิ
ออกเสียงไม่เท่ากันซึง! เป็ นไปตามจํานวนหุ้นที!ถือ เพื!อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน! ใจได้ ว่าบริ ษัทมีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน
อย่างแท้ จริ ง โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการดําเนินการ ดังนี "
1. กําหนดให้ มีมาตรการดูแลข้ อมูลภายในเพื!อป้องกันการนําไปใช้ เพื!อประโยชน์สว่ นตนในทางมิชอบ ซึ!งได้ มี
การชี "แจงไว้ ในหัวข้ อ “การดูแลเรื! องการใช้ ข้อมูลภายใน”
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะพิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลําดับตามที!ได้ กําหนดไว้ ในหนังสือนัด
ประชุมที!ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าโดยไม่มีการเปลีย! นแปลงลําดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ ที!ประชุม
พิจารณาเรื! องอื!นที!นอกเหนือไปจากที!กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื!องจากผู้ถือหุ้น
ทุกรายต้ องได้ รับข้ อมูลในการตัดสินใจในการพิจารณาวาระต่างๆ เท่าเทียมกัน
3. ในกรณีที!ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ!งแบบใดที!ได้ จดั ส่งไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริ ษัทได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที!ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศ
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ทางการออกเสียงลงคะแนนได้ ตามแบบที!กระทรวงพาณิชย์กําหนด และบริ ษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มีอากรแสตมป์
ไว้ บริ การผู้ถือหุ้นสําหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะ
4. กําหนดให้ มีวาระแต่งตังกรรมการเป็
"
นรายคนและกําหนดให้ มีวาระเกี!ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริ หารเพื!อชี "แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบจํานวนและประเภทของค่าตอบแทนที!กรรมการและผู้บริ หารได้ รับ ซึ!ง
ได้ มีการชี แ" จงไว้ ในหัวข้ อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริ หาร และผู้บริ หาร โดยบริ ษั ทฯ มี การ
กํ าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารในการกํ า หนดค่า ตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริ ห ารที! เป็ น ธรรมและ
เหมาะสมต่อหน้ าที! ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงาน โดยกําหนดให้ ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
ทังระบบอยู
"
ใ่ นระดับที!ใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื!นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื!อเป็ นแรงจูงใจให้ มีการพัฒนาการ
ทํางานให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ "น
หมวดที" 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
บริ ษัทฯ มีนโยบายที!จะสนับสนุนให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการสร้ างสรรค์
ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ดังนี "
ผู้มีส่วนได้ เสีย
นักลงทุน

เจ้ าหนี !

เป้ าหมาย
ผู้ถอื หุ้น:
- สร้ างมู ล ค่ า สู ง สุ ด ให้ กั บ ผู้ ถื อหุ้ น โด ย
คํานึงถึงการเติบโตของบริ ษัทฯ อย่างยัง! ยืน
และให้ ผลตอบแทนที!เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิอย่าง
เท่าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!
ดี
- มีช่องทางให้ ติดต่อสือ! สารกับทางบริ ษัทฯ
- มี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล ที! มี ค วามถู ก ต้ อง
ครบถ้ วน โปร่ ง ใส และทั น ท่ ว งที เพื! อ ให้
รับทราบข้ อมูลอย่างรวดเร็ ว เท่าเทียมกัน

วิธีการดําเนินงาน
- จัดประชุมประจําปี ตามที!กฎหมายกําหนด
- จัดอันดับความน่าเชื!อถือของบริ ษัทฯ
- จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น โครงการ
“เอ็ น พี เอสเปิ ด บ้ าน” เยี!ย มชมโรงไฟฟ้าและ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
- เผยแพร่ ผลการดําเนินงานผ่านทางรายงาน
ประจําปี
- เผยแพร่ขา่ วสารผ่านเว็บไซต์บริ ษัทฯ
www.DoubleApower.com
- จัดให้ มีสายด่วนนักลงทุน 1759 กด 9

ผู้ถอื หุ้นกู้:
- ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิ
- มีช่องทางให้ ติดต่อสือ! สารกับทางบริ ษัทฯ
- มี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล ที! มี ค วามถู ก ต้ อง
ครบถ้ วน โปร่ ง ใส และทั น ท่ ว งที เพื! อ ให้
รับทราบข้ อมูลอย่างรวดเร็ ว เท่าเทียมกัน
- ปฏิบตั ิตามเงื!อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน
- กําหนดนโยบายทางการเงินที!เคร่งครัด
- อํ านวยความสะดวกด้ า นข้ อ มูล ข่า วสาร - เข้ าพบ/ประชุมเพื!อชี "แจงทําความเข้ าใจการ
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ผู้มีส่วนได้ เสีย

พนักงาน

เป้ าหมาย
เพื! อ สร้ างความเข้ า ใจเกี! ย วกับ สถานะทาง
การเงินของบริ ษัทฯ
- พนักงานได้ รับผลตอบแทนที!เป็ นธรรม และ
เหมาะสม
- พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถอย่างทัว! ถึงและสมํ!าเสมอ
- รั บ ฟั งข้ อคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอ
ภาคกัน
- องค์ ก รมี บ รรยากาศการทํ า งานที! ดี เพื! อ
สร้ างขวัญ กํ า ลังใจและส่งเสริ ม การทํ า งาน
เป็ นทีมให้ กบั พนักงาน

ชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ้ า - ป้องกันหรื อลดผลกระทบที!อาจจะเกิด โดย
การใช้ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที!เป็ น
มิตรกับสิง! แวดล้ อม
- มี ก ารรั บ เรื! อ งร้ องเรี ย นและรั บ ฟั งความ
คิ ด เห็ น ในเรื! อ งที! อ าจมี ผลกระทบต่อ ชุม ชน
เพื!อดําเนินการตรวจสอบปรับปรุ งแก้ ไขการ
ดําเนินงาน และให้ ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้ รั บ ผลก ระท บ ต าม ค วาม เห ม าะส ม
ทันท่วงที
- ชุมชนสามารถนํางบประมาณจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าไปใช้ ประโยชน์ ในด้ านต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ นอยู่ข อง
ชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทัง"
กิจกรรมที!บริ ษัทฯ จัดขึ "น และกิจกรรมที!เข้ า
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน เช่ น ด้ านอาชี พ การศึ ก ษา
สุข ภาพ วัฒ นธรรมเพื! อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
อย่างยัง! ยืน

วิธีการดําเนินงาน
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ
- จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที!เหมาะสม
ตามความรู้ ความสามารถ ความรับ ผิดชอบ
และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
- จัดให้ มีการอบรมประจําเดือน และทดสอบ
ความสามารถของพนัก งาน เพื! อ กระตุ้น ให้
เกิ ด การเรี ย นรู้ และพัฒ นาศัก ยภาพอย่ า ง
ต่อเนื!อง
- จั ด กิ จ ก รรม ภ า ย ใน เพื! อ เส ริ ม ส ร้ า ง
บรรยากาศที!ดีในการทํางาน และส่งเสริ มการ
ทํางานเป็ นทีม
- ให้ ข้อ มูลเกี! ยวกับ องค์ ก รผ่า นทางช่ องทาง
ต่างๆ อย่างทั!วถึง เช่น วารสารภายในบอร์ ด
และ E-mail ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
- ใช้ เทคโนโลยี ส ะอาดในการผลิ ต ไฟฟ้ า มี
ระบบดัก จับ ฝุ่ น อุ ป กรณ์ ต รวจวัด คุณ ภาพ
อากาศ รวมทังมาตรการทั
"
งก่
" อนผลิต ระหว่าง
ผลิต และหลังผลิต ที! ดูแ ลรั ก ษาสิ!งแวดล้ อ ม
เพื! อป้องกัน หรื อลดผลกระทบต่อ ชุม ชนอาจ
ได้ รับผลกระทบ
- สื! อ สารกั บ กลุ่ ม ผู้ นํ า ชุ ม ชนและชาวบ้ าน
เพื!อให้ ข้อมูลข่าวสารและสร้ างความรู้ ความ
เข้ า ใจเกี! ย วกับ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
รวมทั ง" รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และรั บ เรื! อ ง
ร้ องเรี ย นจากชุ ม ชนมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขการ
ดําเนินงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานส่วนท้ องถิ!น เพื!อ
ส่งเสริ มการพัฒ นาชุม ชน พร้ อมสื!อสารและ
ผลักดันให้ มีการนํากองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่ ว มงานสัง คมพื น" ฐานและกิ จ กรรมของ
ชุมชน เพื!อสนับสนุนและสร้ างสัมพันธ์ ที!ดีกับ
ชุ
ม
ช
น
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ผู้มีส่วนได้ เสีย

เป้ าหมาย

ลูกค้ า
- การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)
- บ ริ ษั ท ฯ ใ น เ ค รื อ
ดับ% เบิ%ล เอ
- ลูก ค้ าอุต สาหกรรมใน
เครื อ สวนอุต สาหกรรม
304

- สร้ างความพึงพอใจแก่ลูก ค้ า โดยมุ่งเน้ น
บริ ห ารจั ด การอย่ า งรอบคอบ การพั ฒ นา
คุณภาพและการให้ บริ หาร
- ปฏิ บัติต ามสัญ ญา ข้ อตกลง หรื อ เงื! อ นไข
ต่างๆ ที!มีตอ่ ลูกค้ าอย่างโปร่งใส
- รั ก ษาความสัม พัน ธ์ กับ ลูก ค้ า เพื! อ ให้ เกิ ด
ความไว้ วางใจและเป็ นที!ยอมรับ
- เปิ ด เผย ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี! ย วกั บ ก าร
ดํ า เนิ น งานอย่ า งถูก ต้ อ ง ครบถ้ วน ทัน ต่ อ
เหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง

ภาครัฐ และหน่ วยงาน
ราชการ
- สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (สกพ.)
- สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง! แวดล้ อม
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

- ดําเนิน ธุรกิ จอย่างเคร่ งครั ดตามกฎหมาย
ระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที!เกี!ยวข้ อง ทังในด้
" าน
สิ!งแวดล้ อ ม คุณ ภาพชี วิ ต ความปลอดภัย
แรงงาน การจัดการด้ านภาษี อากรและบัญชี
- มุ่งมั!นสร้ างความสัมพันธ์ ที!ดี โดยให้ ความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยราชการและองค์ ก รที!
เกี!ยวข้ องในการให้ ข้อมูลต่างๆ เพื!อประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ
- ปลูกฝั งจิตสํานึกความรั บผิดชอบต่อสังคม
จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้ อบั ง คั บ ของบ ริ ษั ทฯ ให้ เกิ ด ขึ น" ในห มู่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื!อง

วิธีการดําเนินงาน
- จัดกิจกรรมเพื!อสังคมอย่างต่อเนื!อง ภายใต้
แนวคิ ด “สร้ างอาชี พ ให้ การศึ ก ษา ดู แ ล
สุขภาพ เพื!อชีวิตที!ดีขึ "น”
- กํ าหนดนโยบายการดํ าเนิ นงานด้ านต่างๆ
ได้ แก่ การรัก ษาเสถี ยรภาพในการผลิตและ
การจัดส่งกระแสไฟฟ้า การปรั บ ปรุ งพัฒ นา
ระบบสายส่ง การบริ หารด้ านต้ นทุนการผลิต
การจั ด หาเชื อ" เพลิ ง ในการผลิ ต และการ
พัฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เพื! อ ให้ ส ามารถ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็ นไปตามสัญ ญาซือ"
ขาย
- ปฏิบตั ิตามเงื!อนไขและข้ อกําหนดในสัญญา
ซื อ" ขายไฟฟ้ า อย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้ ความ
ร่ วมมื อ ในการแก้ ไขปั ญ หาที! เกิ ด ขึน" เพื! อ ให้
เกิ ด ความไว้ วางใจและเป็ นที! ย อมรั บ จาก
ลูกค้ า
- เข้ าพบ/ประชุมเพื!อชี "แจงทําความเข้ าใจการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและจุดเสี!ยงในพืน" ที!
โรงงานและให้ คําแนะนําที!เป็ นประโยชน์
- สํารวจความพึงพอใจของลูกค้ าที!มีตอ่ ระบบ
ไฟฟ้าประจําปี
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับต่างๆ
และรายงานผลการปฏิ บัติ ต่ อ หน่ ว ยงานที!
กํากับดูแลในเรื! องนันๆ
" อย่างเคร่งครัด
- สื! อ สารข้ อมู ล ด้ านกฎหมายที! เ กี! ย วข้ อง
เพื!อให้ พนักงานและผู้ปฏิบตั ิงานได้ ศึกษาหรื อ
ใช้ อ้ างอิ ง เพื! อ ให้ ไม่ ดํ า เนิ น การใดๆ อัน เป็ น
การขัดต่อกฎหมายนันๆ
"
- เข้ าพบภาครัฐในวาระโอกาสต่างๆ เพื!อสร้ าง
ความมัน! ใจว่าบริ ษัทฯ มีการดําเนินงาน และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายทุกประการ
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ผู้มีส่วนได้ เสีย
สื"อมวลชน
- สือ! ส่วนกลาง
- สือ! ท้ องถิ!น

ประชาชนทั"วไป

เป้ าหมาย
- มีความสัมพันธ์ที!ดีกบั สือ! มวลชน
- สื!อมวลชนได้ รับข้ อมูลและมีความรู้ ความ
เข้ าใจเกี!ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
- มีการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารที!ดีของบริ ษัทฯ
อย่างเป็ นกลางและถูกต้ องตามข้ อเท็จจริ ง

วิธีการดําเนินงาน
- ดําเนินการด้ านสื!อมวลสัมพันธ์ โดยพบปะ
สื! อ มวลชนตามวาระโอกาสต่ า งๆ เพื! อ ทํ า
ความรู้จกั และสร้ างสัมพันธ์ที!ดีกบั สือ! มวลชน
- เผยแพร่ ข่าวสารความเคลื!อนไหวทางธุรกิจ
และกิจกรรมเพื!อสังคมต่อสื!อมวลชน เพื!อให้
เกิดการเสนอข่าวสารไปยังสาธารณะ
- ให้ ข้ อมูลที! ถูก ต้ อ ง ครบถ้ วนต่ อ สื!อมวลชน
เพื!อสร้ างความเข้ าใจและผลักดันให้ เกิดการ
นําเสนอข่าวสารส่งเสริ มภาพลักษณ์ ที!ดีของ
บริ ษัทฯ
- สร้ างสมดุลข่าว ในกรณี ที! เกิ ด ภาวะวิก ฤต
หรื อข่าวด้ านลบต่อองค์กร โดยการให้ ข้อมูล
ก ารดํ าเนิ น งาน ข อ งบ ริ ษั ท ฯ ที! มี ค วาม
น่ า เชื! อ ถื อ มี เ หตุ ผ ล และหลั ก ฐานรองรั บ
เพียงพอ เพื!อให้ เกิดการนําเสนอข่าวอย่างเป็ น
กลางและถูกต้ อง
- มุ่ ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ให้ เพี ย งพอเพื! อ ตอบสนอง - พัฒ นาเสถี ย รภาพในการผลิ ต การจัด ส่ ง
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของประชาชน
กระแสไฟฟ้า และการบริ หารงาน เพื!อรองรับ
- เปิ ดเผยข้ อมูลการดําเนินธุรกิ จและสร้ าง ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ า ของประชาชนให้
ภาพลักษณ์ที!ดีตอ่ ประชาชนผ่านช่องทางการ เพียงพอ โดยผ่านการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
สือ! สารต่างๆ ที!ทวั! ถึง
ให้ กบั กฟผ.
- ส่งเสริ มกิจกรรมที!สร้ างการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน และการรั บ รู้ ข้ อมู ล โครงการที! - เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนผู้สนใจ
ถูกต้ อง
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ผ่านช่องทางการ
สื! อ สารต่ า งๆ ได้ แก่ เว็ บ ไซต์ หนั ง สื อ พิ ม พ์
รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ เป็ นต้ น
- จัดกิจกรรมเพื!อสร้ างการรับรู้ และการมีสว่ น
ร่ ว มกั บ ประชาชนทั! ว ไป เช่ น การประกวด
ภาพถ่าย เป็ นต้ น

หมวดที" 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัทฯตระหนักถึงความสําคัญเรื! องการเปิ ดเผยข้ อมูล สารสนเทศที!มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน
ทันเวลา และโปร่ งใส โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทัว! ไป และสารสนเทศที!สําคัญเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายต่างๆที!เกี!ยวข้ องเพื!อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
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และผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับทราบข้ อมูล ข่าวสาร อย่างทัว! ถึง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจํ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี นอกจากนี " บริ ษั ทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื! อทํ า
หน้ าที!สอื! สารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที!เป็ นประโยชน์ให้ นกั ลงทุน ทังนี
" " ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้ อมูลต่างๆ จากฝ่ ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ ได้ ที!โทรศัพท์หมายเลข 1759 กด 9 หรื อทางอีเมล์ที! ir@npp.co.th หรื อค้ นหาข้ อมูลบริ ษัทผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที! www.doubleapower.com และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.ที! www.sec.or.th
นอกจากนี " เพื!อให้ เกิ ดความเข้ าใจในธุรกิ จของบริ ษั ทฯ ได้ ดีขึน" ตลอดจนสร้ างความสัมพันธ์ ที!ดีกับ นักลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอสเปิ ดบ้ าน” เพื!อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้เข้ าเยี!ยมชมโรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ รับทราบข้ อมูล
เกี!ยวกับการดําเนินธุรกิจที!ให้ ความสําคัญ กับสิ!งแวดล้ อมและชุมชน การใช้ เทคโนโลยีสะอาดแบบ CFB การส่งเสริ มการ
ปลูกต้ นพลังงาน ตลอดจนพบปะพูดคุยกับผู้บริ หาร อย่างสมํ!าเสมอ
หมวดที" 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี บ ทบาทสําคัญ ในการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การเพื! อ ประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษั ท ทัง" นี " รายละเอี ย ด
โครงสร้ างคณะกรรมการ บทบาท หน้ า ที! และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ การประชุม คณะกรรมการ และ
ค่าตอบแทน โดยบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแสดงรายละเอียดแล้ วในเอกสารส่วนที! 2 หัวข้ อที! 8 โครงสร้ างการจัดการ และ
หัวข้ อที! 9 การกํากับดูแลกิจการ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี"ยง
นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี"ยง
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในที!ฝ่ายจัดการได้ จัดทําและประเมินไว้ เพื!อให้ เกิดความมั!นใจว่า ระบบการควบคุ มภายในของบริ ษัท เนชั!นแนล
เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)(NPS) และบริ ษัทย่อยเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกําหนดที!เกี!ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต
เสียหาย รวมทังมี
" การจัดทําบัญชี รายงานที!ถูกต้ องน่าเชื!อถือ โดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบการควบคุมภายใน
ต าม ม าต รฐ าน สาก ลข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission โด ย
ครอบคลุม 5 องค์ ประกอบหลัก ของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี!ยง (Risk
Assessment) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสือ! สารข้ อมูล (Information and
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
อย่ า งไรก็ ดี ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่ ว ยงานที! มี ค วามเป็ นอิ ส ระ รายงานผลการตรวจสอบตรงต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯและทําหน้ าที!ตรวจสอบประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในที!
บริ ษัทฯได้ กําหนดไว้ อย่างสมํ!าเสมอและให้ สอดคล้ องกับการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื!อง
โดยมีขอบเขตงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจําปี ซงึ! จัดทําขึ "นโดยพิจารณาถึงความเสีย! งสําคัญของแต่ละบริ ษัท
ซึง! สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ดังนี "
1) การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษัทฯ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรอย่างเหมาะสม โดยมีการกําหนดอํานาจ หน้ าที! และความรับผิดชอบ
ตามลักษณะงานไว้ อย่างเป็ นระบบและมีความชัดเจน เพื!อสนับสนุนให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้ อย่างเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ที!กําหนดไว้ บริ ษัทฯ จึงได้ มีการกําหนดเป้าหมายและนําดัชนีชี "วัดผลการดําเนินงานมาใช้ เพื!อวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กร ทังระดั
" บหน่วยงานและระดับบุคคล เพื!อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
" การ
สร้ างสภาพแวดล้ อมขององค์กรให้ สง่ เสริ มและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื!อง ซึง! เป็ น
ปั จจัยที!สาํ คัญต่อความสําเร็ จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
2) การประเมินความเสี"ยง
บริ ษัทฯ มีการประเมินความเสีย! งต่างๆ ทังจากปั
"
จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นความเสีย! งจาก
อัตราแลกเปลี!ยน ความเสี!ยงจากอัตราดอกเบี "ย ความเสี!ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ความเสี!ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
ภายในโรงงาน เป็ นต้ น เพื! อให้ บริ ษัทฯ สามารถเตรี ยมการป้องกัน รองรั บ หรื อแก้ ไข ผลกระทบที! อาจเกิ ด ขึ "นจากการ
เปลี! ย นแปลงของปั จ จัย ดัง กล่ า วได้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ารกํ า หนดนโยบายในการบริ ห ารความเสี! ย ง
ให้ เป็ นไปตามลั ก ษ ณ ะของความเสี! ย งแต่ ล ะประเภทอย่ า งเหมาะสม รวมทั ง" มี ม าตรการในการติ ด ตาม
ผลการปฏิบตั ิงาน เพื!อลดผลกระทบจากความเสีย! งที!อาจเกิดขึ "นให้ อยูใ่ นระดับที!ยอมรับได้ อย่างสมํ!าเสมอ
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3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษัทฯ กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที! และระดับการอนุมัติของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน รวมทัง"
ได้ กําหนดนโยบายการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร และหน้ าที!และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละหน่วยงานไว้ อย่าง
เหมาะสม โดยทางบริ ษั ท ฯ ได้ สื!อ สารให้ บุค ลากรของบริ ษั ท ฯ รั บ ทราบและเข้ าใจถึ ง นโยบายและแนวทางดัง กล่า ว
เพื!อให้ พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างถู กต้ อง ทังนี
" " บริ ษัทฯ มีการทบทวนถึงความเหมาะสม
เพื!อให้ แน่ใจได้ ว่า ขอบเขต อํานาจ หน้ าที! และระดับการอนุมตั ิที!ทางบริ ษัทฯ กําหนดไว้ ยงั คงสามารถควบคุมและกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ทําให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส และไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที!อาจเกิดขึ "น พร้ อมทังได้
" จดั ทําคูม่ ือขันตอนการปฏิ
"
บตั ิงานของทุกฝ่ ายเป็ น
ลายลัก ษณ์ อัก ษร เพื! อ ใช้ อ้ า งอิ งในการดูแ ล ควบคุม และติ ด ต่อ ประสานงานระหว่า งกัน นอกจากนี " บริ ษั ท ฯ ยังคง
ดําเนินการรักษามาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ!งมุ่งเน้ นในเรื! องของการบริ หารจัดการและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื!อง
รวมถึงบริ ษัทฯ ได้ นําระบบ ISO14001:2004 มาใช้ ในการจัดการด้ านสิ!งแวดล้ อม เพื!อรักษาประโยชน์ให้ กับสังคมและ
ชุมชนบริ เวณโดยรอบ และระบบ OHSAS #0++#:$++& และ TIS #0++#:$+## ในการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยให้ กบั พนักงานและโรงงานอีกทังบริ
" ษัทฯยังได้ กําหนดให้ มีระบบการควบคุมภายในที!เหมาะสมสําหรับแผนกบัญชี
และการเงิน เพื!อให้ สามารถรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบที!ชัดเจน ทันเวลา และเพียงพอต่อฝ่ ายบริ หารที!
เกี!ยวข้ อง
4) ระบบสารสนเทศและการสื"อสารข้ อมูล
บริ ษั ท ฯ วางแผนและพั ฒ นาระบบสารสนเทศสํ า หรั บ การติ ด ต่ อ สื! อ สารกั น ภายในและภายนอกองค์ ก ร
อย่า งต่อ เนื! อ ง เพื! อ เพิ! ม ศัก ยภาพและประสิท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งาน รวมทัง" เพื! อ ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
เป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ ว และสามารถตอบสนองต่อการเปลี!ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิ จได้ อย่างทันท่วงที
รวมทัง" เพื!อรองรับการเติบโตของบริ ษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี " บริ ษัทฯมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล และ
การกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินที!มีประสิทธิภาพ สําหรับป้องกันในเรื! องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที!มอี บุ ตั ิภยั
ร้ ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบตั ิง านได้ สําหรับในส่วนของข้ อมูลทางด้ านบัญ ชี นนั " บริ ษัทฯ มีการบันทึกบัญ ชีอย่าง
สมํ!าเสมอตามมาตรฐานการบัญชีที!รับรองโดยทัว! ไป และมีการจัดเก็บเอกสารที!เกี!ยวข้ องอย่างเป็ นระบบ ซึง! ทําให้ บริ ษัทฯ
สามารถนําเสนอเอกสารให้ แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ภายในเวลาอัน เหมาะสม เพื!อให้ ทกุ ฝ่ ายมีเวลา
ศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ทังนี
" " บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางการสือ! สารพิเศษ หรื อ ช่องทางลับเพื!อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อ
เบาะแสเกี!ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) ได้ อย่างปลอดภัยซึง! เผยแพร่ ใน website ของบริ ษัทฯโดย
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสโดยตรงไปยังกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อที! CIA@npp.co.th
5) ระบบการติดตาม
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุม ภายในของบริ ษั ท ฯ อย่า งสมํ! า เสมอ มี ก ารจัด ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายบริ หารเป็ นประจําทุกเดือนให้ ทราบถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีปฏิบตั ิงาน
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบ รวมทังประเด็
"
นความเสี!ยงที!มีนยั สําคัญและการควบคุม
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ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ ไขที!สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ ที!ผ้ บู ริ หารควรทราบ เพื!อช่วยให้ องค์กรสามารถ
พัฒ นากระบวนการบริ ห ารความเสี!ย ง การควบคุม และการกํ า กับ ดูแ ล ให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผล ยิ! งขึ น"
นอกจากนี "ในกรณีที!เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยที!อาจกระทบต่อชื!อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยพลัน พร้ อมรายงานข้ อบกพร่ องที!เป็ น
สาระสําคัญ แนวทางการแก้ ไขปั ญหา และรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ อย่างต่อเนื!องและทันเวลา
ทัง" นี " จากการประเมิ น ระบบการควบคุม ภายในที! ก ล่า วมาในข้ า งต้ น ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ
มีค วามเห็น ว่าบริ ษั ท ฯ มี ระบบการควบคุมภายในที!เหมาะสมเพี ยงพอที!จ ะสามารถบริ ห ารความเสี!ยงให้ อ ยู่ในระดับ
ที!จัดการได้ และยอมรับได้ สามารถกํ ากับดูแลและติดตามการบริ หารงานได้ อย่างต่อเนื!องมีความโปร่ งใส เพื!อ ปกป้อง
ทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี " และผู้เกี!ยวข้ องทุกฝ่ าย
หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
นางสาวฐานิ สรา สถาวรวิ ศิษ ฏ์ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในตัง" แต่เดือ นมิถุน ายน 2556
เป็ นต้ นมา
คณะทํางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริ ษัทฯ มีคณะทํางานกํ ากับการปฏิบัติตามข้ อกําหนดฯ (Corporate Compliance Committee) ซึ!งได้ รับการ
แต่งตังจากกรรมการผู
"
้ จดั การใหญ่ ประกอบด้ วย
1. นายกําพล
ชยะสุนทร
ประธานคณะทํางาน
2. นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์
คณะทํางาน
3. นายประกาศิต อิฐรัตน์
คณะทํางาน
4. นายสิงห์
เนียมมุณี
เลขานุการคณะทํางาน
โดยมีนายประกาศิต อิฐรัตน์ ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมาย ทําหน้ าที! Corporate Compliance Officer กํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดฯ
คณะทํางานบริหารความเสี"ยง
บริ ษั ท ฯ มี ค ณะทํ า งานบริ ห ารความเสี! ย ง (Risk Management Team) ซึ! ง ได้ รั บ การแต่ ง ตัง" จากกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ประกอบด้ วย
1. นายกําพล
ชยะสุนทร
ประธานคณะทํางาน
2. นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์
คณะทํางาน
3. นายประกาศิต อิฐรัตน์
คณะทํางาน
4. นายสมเกียรติ
อร่ามเรื องกุล
คณะทํางาน
5. นางสาววนิดา
วงศ์วิเศษศักดิ'
คณะทํางาน
6. นายสิงห์
เนียมมุณี
เลขานุการคณะทํางาน
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิ จตามหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งให้ ความสําคัญกับการ
พัฒ นาพลังงานให้ มั!นคงยั!งยืน ซึ!งเป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ ของบริ ษัทภายใต้ แนวคิ ด “ปลูกพลังงาน เพื!อความยัง! ยืนแห่ง
อนาคต”ควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาสิง! แวดล้ อม และการดูแลคุณภาพชีวิตของในชุมชนไปพร้ อมๆ กันซึง! ความรับผิดชอบต่อ
สังคมที!บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ จึงอยูบ่ นพื "นฐานที!ครอบคลุมทังมิ
" ติของความมัน! คงทางพลังงาน สิง! แวดล้ อม และชุมชน
โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนันบริ
" ษัทมีความมุ่งมัน! ในการดําเนินธุรกิจที!ความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ โดยยึ ด มั!น ในหลัก จริ ย ธรรมนิ ติ ธ รรมการเคารพต่ อ แนวปฏิ บัติ ส ากลสิ ท ธิ ม นุษ ยชนและ
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
นอกจากนี "บริ ษัทฯยังได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ! งแวดล้ อมและชุมชนโดยการสนับสนุนและดํารงไว้ ซึ!ง
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานผู้รับเหมาชุมชนโดยรอบและแขกผู้มาเยือนรวมทังดู
" แลรักษาความ
ยัง! ยืนของสิ!งแวดล้ อมโดยบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบป้องกันไม่ให้ เกิดมลภาวะส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่าและดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนเพื!อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างต่อเนื!องและ
ยัง! ยืน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เป็ นสําคัญ และมีนโยบายที!จะดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียให้ มีความมัน! ใจใน
บริ ษัทฯ ทังผู
" ้ ถือหุ้น พนักงานและผู้บริ หาร คู่ค้า ลูกค้ า คู่แข่ง เจ้ าหนี " ตลอดจนสาธารณชนและสังคม อย่างเหมาะสม และ
เพื! อประโยชน์ โดยรวมของทุกส่วน บริ ษั ทฯ ประสงค์ ที!จะให้ มีการร่ วมมือกัน ระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียในกลุ่ม ต่างๆ ตาม
บทบาทและหน้ าที!อนั จําเป็ น เพื!อให้ กิจการของบริ ษัทฯ ดําเนินไปด้ วยดี มีความมัน! คงและตอบสนองผลประโยชน์ที!เป็ น
ธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตลอดจนมีแผนการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เสนอต่อคณะผู้ชํานาญการกรม
โรงงานอุตสาหกรรมโดยบริ ษัทบริ ษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียโดยมีสาระสําคัญ ดังนี "
ผู้ถือหุ้น:บริ ษัทฯ มุ่งมัน! ที!จะเป็ นตัวแทนที!ดีของผู้ถือหุ้น ในการดําเนินธุรกิจเพื!อสร้ างความพึงพอใจและประโยชน์
สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ด้ วยผลตอบแทนที!ดีและต่อเนื!อง โดยตังมั
" น! อยู่บนหลักการการกํากับดูแลกิจการที!ดี และการคํานึงถึง
การเจริ ญเติบโตของมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมทังการเปิ
"
ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใส และเชื!อถือได้
พนักงาน :บริ ษั ทฯ ได้ ป ฏิบัติ กับพนักงานอย่างเป็ น ธรรม และให้ ผลตอบแทนการปฏิ บัติงานที! เหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานเพื!อเป็ นขวัญและกําลังใจให้ กบั พนักงาน รวมทังบริ
" ษัทฯ มี
แผนพัฒนาและเสริ มสร้ างความรู้ และความเชี!ยวชาญให้ กบั พนักงานในแต่ละสายงาน โดยให้ โอกาสกับพนักงานอย่าง
ทัว! ถึง ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน และส่งเสริ มให้ พนักงาน
เข้ าใจในจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที!
คูค่ ้ า:บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิกบั คูค่ ้ าโดยสุจริ ต และเป็ นไปตามสัญญา ซึ!งมีเงื!อนไขเช่นเดียวกับการค้ าปกติทวั! ไป เพื!อให้
เกิดความเชื!อถือซึง! กันและกัน รวมถึงบริ ษัทฯ ประสงค์ที!จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที!ยงั! ยืนกับคูค่ ้ าให้ คงไว้ ตลอดไป
ลูกค้ า :บริ ษัทฯ มุ่งมั!นในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ "าให้ กับลูกค้ าให้ เป็ นไปอย่างมีม าตรฐาน
รวมทัง" พัฒ นาและรักษามาตรฐานการบริ การไว้ อย่างต่อเนื!อง รวมทังจั
" ดให้ มีช่องทางการสื!อสาร เพื!อให้ ลูกค้ าแจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยนเกี!ยวกับการให้ บริ การ เพื!อเร่ งดําเนินการแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ าโดยเร็ ว และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับ
ลูกค้ า
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คูแ่ ข่ง:บริ ษัทฯ ประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าตามกรอบกติกาที!เป็ นธรรม และรักษาบรรทัดฐานที!พึงปฏิบตั ิ
ในการแข่งขัน
เจ้ าหนี:" บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงื!อนไขที!มีต่อเจ้ าหนี "อย่างเคร่ งครัด รายงานข้ อมูลและฐานะ
ทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ แก่เจ้ าหนี "ด้ วยความซื!อสัตย์ ถูกต้ องและสมํ!าเสมอ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื!อนไข
ในสัญ ญาได้ จะแจ้ งให้ เจ้ าหนีท" ราบ เพื!อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันมิให้ เกิ ดความเสียหายแก่เจ้ าหนีภ" ายใต้
ข้ อจํากัดที!มีอยู่
ชุมชนและสิ!งแวดล้ อม:บริ ษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ!งแวดล้ อม
เป็ นสําคัญ รวมถึงส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื!อประโยชน์ ต่อส่วนรวม ซึ!งบริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้
พนักงานมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ!งแวดล้ อม และประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนได้ รับทราบข้ อมูลเกี!ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้ อม ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มีการทบทวนและประเมินผลกระทบต่อสิ!งแวดล้ อมอย่างสมํ!าเสมอต่อเนื!องเพื!อให้
มัน! ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี!ยวกับสิ!งแวดล้ อมและชุมชนจะไม่ได้ รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมี
การแจ้ งเหตุร้องทุกข์เกี!ยวกับผลกระทบของโรงงานต่อชุมชน บริ ษัทฯ จะได้ เร่งดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุ ง
แก้ ไข และแจ้ งผลการดําเนินการให้ ทราบโดยเร็ ว
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ การรับรองระบบมาตรฐานสิ!งแวดล้ อม ISO14001 : 2004 และตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา
บริ ษั ท ฯ ได้ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ทัง" ในด้ านเทคโนโลยี เครื! อ งจัก ร และระบบการผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื! อ ง เพื! อ เพิ! ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตไฟฟ้าและไอนํ "าให้ สงู ขึ "น และได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลด้ านต่างๆ รวมทังมาตรฐาน
"
การผลิตจน ได้ รับมาตรฐานในด้ านต่างๆ เพิ!มมากขึ "น เช่น ISO 9001TIS/OHSAS #0++# รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรม
เพื!อลดผลกระทบต่อสิ!งแวดล้ อมได้ สําเร็ จและได้ รับการรับรองเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที! 2 ปฏิบตั ิการสีเขียว (Green
Activity) Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทังกลุ
" ่มบริ ษัทฯ ได้ รับ รางวัลด้ านพลังงานทดแทนทัง" ในระดับ
อาเซียนและระดับประเทศ 1 รางวัล ได้ แก่ รางวัล ASEAN Energy Awards $+#2 จํานวน $ รางวัล จากโครงการพลังงาน
ความร้ อนร่ วมจากพลังงานหมุนเวียนของโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการผลิตก๊ าซชีวภาพจากนํ "าเสียของโรงงานเอทานอล
ใช้ ท ดแทนนํ า" มัน เตา ส่ว นรางวัลระดับ ประเทศได้ แ ก่ ร างวัล Thailand Energy Awards $+#2 จํ านวน , รางวัล จาก
โครงการพลังงานความร้ อนร่ วมจากพลังงานหมุนเวียนของโรงไฟฟ้าชีวมวล,โครงการผลิตก๊ าซชีวภาพจากนํ "าเสียจาก
โรงงานผลิตเอทานอลของโรงงานเอทานอล และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากนํ "ามันยางไม้ ที!เป็ นของเหลือใช้
ในการผลิตเยื!อกระดาษ ซึ!งรางวัลที!ได้ รับทังหมดนั
"
น" แสดงถึงการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯที!ให้ ความสําคัญกับการพัฒนา
พลังงานที!ยงั! ยืนตามวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ นัน! เอง
ความรับผิดชอบต่ อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in process)
เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมที!เกี!ยวข้ องโดยตรงกับการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน บริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึงสังคมและ
สิง! แวดล้ อมในทุกกระบวนการเพื!อลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ!งแวดล้ อม นับตังแต่
" ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต
และหลังการผลิต
ก่ อ นการผลิ ต ได้ ต ระหนัก ถึ งความสํ าคัญ ในการสร้ างแหล่ง พลังงานที! ป ลูก ได้ ม าเป็ น เชื อ" เพลิง ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า เพื!อทดแทนการพึ!งพานํ "ามันและก๊ าซธรรมชาติ ซึ!งเป็ นเชือ" เพลิงฟอสซิลที!กําลังจะหมดไปในอนาคต ตาม
แนวคิด “ปลูกพลังงาน เพื!อความยัง! ยืนแห่งอนาคต” โดยคิดค้ น “ต้ นพลังงาน” พันธุ์ไม้ ที!ผา่ นการวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์
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ให้ เหมาะกับการนํามาเป็ นเชือ" เพลิงผลิตไฟฟ้า และริ เริ! มปลูก “หญ้ าเนเปี ยร์ ” พืชพลังงานทางเลือกใหม่ เพื!อสามารถ
นํามาใช้ ในการผลิตไฟฟ้าได้ ซึ!งจะช่วยเสริ มสร้ างความมั!นคงทางพลังงานให้ กับประเทศ และสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับ
เกษตรกรที!ปลูกพืชพลังงานอีกด้ วย นอกจากนี "ยังรวมไปถึงการจัดการ การขนส่งจัดเก็บเชื "อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื!อ
ป้องกันเรื! องฝุ่ นละอองและมลพิษที!อาจเกิดขึ "น
ระหว่างการผลิ ต ได้ เลือกใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” มาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ!งเป็ นเทคโนโลยีที!ได้ รับการยอมรับจาก
ทัว! โลก สามารถใช้ เชื อ" เพลิงได้ หลากหลายประเภท ทั ง" ถ่านหินคุณ ภาพดีอย่างบิทูมินัสและเชื อ" เพลิงชีวมวล และช่วย
ป้องกันมลพิษที!อาจเกิดขึ "นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ นอกจากนี "ยังมีระบบดักจับฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตย์ และอุปกรณ์
ตรวจวัดคุณ ภาพอากาศที!ระบายออกจากปากปล่องแบบต่อเนื!อง เพื!อป้องกันไม่ให้ กระบวนการผลิตส่งผลกระทบ ต่อ
ชุมชนและสิง! แวดล้ อม
หลังการผลิ ต มีแนวคิด “ทําของเสีย ไม่ให้ เสียของ” โดยการนําของเหลือที!เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดและไม่รบกวนสิ!งแวดล้ อม เช่น การบําบัดนํ "าที!ผ่านการใช้ แล้ ว เพื!อนําไปใช้ รดนํ "าต้ นไม้ ในพื "นที!สีเขียว
ของโรงงาน การนําเถ้ าลอยมาใช้ เป็ นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์และเป็ นส่วนผสมคอนกรี ต เป็ นต้ น
กิจกรรมเพื"อสังคม (CSR after process)
ในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมที!นอกเหนือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื!อ
สังคม ภายใต้ แนวคิด “สร้ างอาชีพ ให้ การศึกษา ดูแลสุขภาพ เพื!อชีวิตที!ดีขึ "น” เพื!อพัฒนาชุมชนที!อยู่ในพื "นที!รอบโรงไฟฟ้า
ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ที!ดีขึ "น ทังในด้
" านอาชีพ การศึกษา สุขภาพ ศาสนา วัฒนธรรม สิ!งแวดล้ อมในชุมชน
รวมทัง" ให้ ความช่วยเหลือชุมชนในยามเดือดร้ อนเป็ นต้ นโดยในปี 2556ที!ผ่านมาได้ ดําเนินกิจ กรรม CSR after process
ครอบคลุมในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี "
ด้ านอาชีพ
- นํ า เกษตรกรและผู้สนใจ “ศึ ก ษาดู ง านการปลู ก หญ้ าเนเปี ยร์ ” ณ ศูน ย์ วิจัย และพัฒ นาอาหารสัต ว์
นครราชสีมาสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาเพื!อถ่ายทอดความรู้ เรื! องหญ้ าเนเปี ยร์ ซึ!ง
เป็ น พืชพลังงานทางเลือกใหม่ในการสร้ างอาชี พ แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
- นํ า เกษตรกรเครื อ ข่ า ยเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของชมรมสมุน ไพรบ้ านหนองคล้ อ ต.ท่ า ตูม อ.ศรี ม หาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี “ศึกษาดูงานอาชีพ ปลูกเห็ด ” ณ ต.คู้ยายหมี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิ งเทรา เพื!อส่งเสริ ม
อาชีพทางเลือกให้ กบั ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
- สนับสนุนเกษตรกรที!ประสบความสําเร็ จในอาชีพเกษตรกรรมในพื "นที!รอบโรงไฟฟ้าเป็ นวิทยากรให้ ความรู้
ด้ านการเกษตรแก่ชมุ ชนในพื "นที! อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใน “โครงการส่ งเสริมเกษตรกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื!อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพให้ กบั เกษตรกรต่อไป
- โครงการ “ส่ งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” พาเครื อข่ายเกษตรกรจาก ต.เขาหินซ้ อน และ
ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม และเกษตรกรจากต.เกาะขนุน ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั จ.ปทุมธานี โดยเกษตรกรได้ มี
โอกาสเรี ยนรู้การจัดการพื "นที!เกษตรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การทําเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ
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เป็ นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและส่งเสริ มอาชีพเกษตรกรรมรอบโรงไฟฟ้าให้ มศี ักยภาพมาก
ยิ!งขึ "น
จัดบรรยายความรู้และเสวนา "เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังให้ ผลผลิตสูง" ร่วมกับโดยมหาวิยาลัย
เกษตรศาสตร์ (บางเขน) ณ ห้ องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ให้ ความรู้แก่กลุม่
เครื อข่ายเกษตรผู้ปลูกมันสําปะหลังต.เขาหินซ้ อน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม และต.คู้ยายหมี อ.สนามชัย
เขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อส่งเสริ มศักยภาพเครื อข่ายเกษตรกร เปิ ดมุมมองโลกทัศน์ทางการเกษตร สามารถ
นําความรู้ที!ได้ ปรับใช้ ในการทําการเกษตรของตน

ด้ านการศึกษา
- กิจกรรม “พี"สอนน้ องอนุ รักษ์ พลังงานสะอาด ปี 4” ให้ ความรู้ เบื "องต้ นเกี!ยวกับพลังงานไฟฟ้า ปลูกฝั ง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ พลังงาน และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คณ
ุ ค่าให้ กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนพื "นที!
รอบโรงไฟฟ้า ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านท่าตูม โรงเรี ยนบ้ านหลังถํ "าวิทยาคาร และโรงเรี ยนวัดบุยายใบ ต.ท่าตูม
อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- กิจกรรม "พาน้ องท่ องโลกพลังงานแห่ งความสุข" พานักเรี ยนในพื "นที! ต.เขาหินซ้ อน,ต.เกาะขนุน อ.พนม
สารคาม และต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เข้ าเยี!ยมชมโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส จ.ปราจีนบุรี เพื!อให้
เยาวชนมีความรู้ทางด้ านพลังงานและปลูกฝังการใช้ ไฟฟ้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า
- กิจกรรม “วัยใสใส่ ใจรักษ์ ส" ิงแวดล้ อม ปี 2”เป็ นการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน โดยให้ ความรู้ และ
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ สิ!งแวดล้ อมให้ แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนพื "นที!รอบโรงไฟฟ้า อ.พนมสารคามและ
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- โครงการ “ผักสวนครัว รัว! กินได้ ” ให้ ความรู้ เกี!ยวกับการปลูกผักสวนครัวประเภทต่างๆ แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยน
บ้ านปราสาท ต.หาดนางแก้ ว อ.กบินทร์ บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยการลงมือเพาะปลูกจริ งภายในโรงเรี ยน เพื!อ
นํามาประกอบอาหารกลางวันและส่งเสริ มองค์ความรู้ทางการเกษตรให้ กบั เยาวชน
- โครงการ “ไฟฟ้ าสั ญ จร”โดยพนั ก งานของบริ ษั ท ฯร่ ว มเป็ นวิ ท ยากรให้ ความรู้ เกี! ย วกั บ ไฟฟ้ า และ
พลังงาน รวมทังการใช้
"
ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและรู้คณ
ุ ค่าให้ กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยน พื "นที!รอบโรงไฟฟ้าในต.ท่าตูม
อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- โครงการ “ห้ องสมุดเพื"อน้ อง ครั ง! ที" 2” ปรับปรุ งห้ องสมุดและสนับสนุนหนังสือให้ กบั โรงเรี ยนบ้ านหนอง
เหียง ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พร้ อมส่งเสริ มความรู้ เรื! องการแยกประเภทหมวดหมู่
หนังสือ เพื!อปลูกฝังให้ เยาวชนมีนิสยั รักการอ่าน
- โครงการ "สอนภาษาอังกฤษโดยครู ต่างชาติ" มอบทุนสนับสนุนโครงการฯ แก่โรงเรี ยนวัดแหลมเขาจันทร์
ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อสนับสนุนให้ เยาวชนได้ เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษจากเจ้ าของ
ภาษาโดยตรง
- กิ จ กรรมประกวดวาดภาพระบายสี แ ละเขี ย นเรี ย งความ ในหั ว ข้ อ “กิ น อยู่ รู้ คิ ด เป็ นมิ ต รกั บ
สิ"งแวดล้ อม” ณ โรงเรี ยนบ้ านคลองร่ วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี เพื!อปลูกฝั งค่านิยมที!ดี
ในการอนุรักษ์ สงิ! แวดล้ อมให้ กบั เยาวชน
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กิจกรรม "วันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2557" จัดการประกวดผลงานด้ านวิชาการ ภายใต้ หวั ข้ อ "เด็กไทย
ก้ าวไกลในอาเซียน" ในระดับชันอนุ
" บาลและประถมศึกษาในโรงเรี ยนในพื "นที!ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี และสัญจรจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การเรี ยนให้ แก่เยาวชนในพื "นที! ต.เขาหินซ้ อน
ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม และต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อส่งเสริ มการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนในชุมชนรอบพื "นที!โรงไฟฟ้า
ร่วมสนับสนุน"ผ้ าป่ าสามัคคีเพื"อการศึกษา ประจําปี 2557” ณ โรงเรี ยนบ้ านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน
อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี เพื!อซ่อมแซมและปรับปรุงห้ องนํ "าของโรงเรี ยน
กิจกรรม “เยี"ยมชมโรงไฟฟ้ าเอ็นพีเอส โรงไฟฟ้ าจากพลังงานปลูกได้ ”โดยมีคณะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบังเข้ าเยี!ยมชมโรงไฟฟ้า
จากพลังงานปลูกได้ ซึง! ใช้ พืชพลังงานมาเป็ นเชื "อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ช่วยสร้ างรายได้ ให้ แก่
เกษตรกรที!ปลูกพืชพลังงาน ลดการพึง! พานํ "ามันและก๊ าซธรรมชาติ ซึง! เป็ นเชื "อเพลิงฟอสซิลที!กําลังจะหมดไป
ในอนาคต และช่วยเสริ มสร้ างความมัน! คงทางพลังงานให้ กบั ประเทศ

ด้ านสุขภาพ
- กิจกรรม “หน่ วยแพทย์ สัญจร ประจําปี %##&” จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประชาชนใน ต.ท่าตูม อ.ศรี มหา
โพธิ จ.ปราจี นบุรี โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร เพื!อส่งเสริ มสุขภาพคนในชุมชนให้
แข็งแรง
- กิจกรรม “งานมหกรรมส่ งเสริ มสุขภาพการออกกําลังกายด้ วยจักรยานเพื"อคนไทยไร้ พุง ” สนับสนุน
อาหารและนํ "าดื!มสําหรับจัดกิจกรรมให้ กับโรงเรี ยนวัดลํามหาชัย (รัฐอนุสรณ์ ) และชุมชนบ้ านลํามหาชัย
ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
- สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ได้ แก่ “ฟุตบอลป่ าอีแทนคัพ ครั ง! ที" 14” ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัย
เขต จ.ฉะเชิ งเทรา “เขาหิ น ซ้ อ นโอเพ่ น คั พ 2” ต.เขาหิน ซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิ งเทรา "คลอง
ร่ วมคั พ ประจํ า ปี %##&” ต.กบิ น ทร์ บุ รี อ.กบิ น ทร์ บุ รี จ.ปราจี น บุ รี และ“ศิ ษ ย์ เก่ าวั ง ขอนคั พ ครั !ง
ที" 18” โรงเรี ยนวังขอน ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- โครงการ “โรงไฟฟ้ าห่ วงใย ใส่ ใจสุขภาพร่ วมส่ งเสริมพัฒนาการเด็ก ปี 2” ร่ วมกับโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบลบ้ านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาเด็ก
ตามช่วงอายุแรกเกิดถึง 5ปี พร้ อมให้ ความรู้การส่งเสริ มพัฒนาการตามช่วงวัยแก่ผ้ ปู กครองที!พาบุตรหลาน
มารับวัคซีน
- มอบงบประมาณสนั บ สนุ น “โครงการดวงตาสดใสหั ว ใจเบิ ก บาน ”(Open eye smile heart) ณ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลเขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็ นการรักษาประชาชนที!ป่วย
เป็ นโรคต้ อเนื "อและต้ อกระจกในพื "นที!รอบโรงไฟฟ้า
ด้ านศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการครอบครั วคุณ ธรรมนํ าสังคมไทยเข้ ม แข็ ง “พาลู ก จู ง หลานเข้ า วั ด ประจํา ปี 2557” ร่ ว มกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน! คงของมนุษย์ จ.ปราจีนบุรี และองค์การบริ หารส่วนตําบลลาดตะเคียน
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จัดโครงการฯ ขึ "น ณ วัดคลองร่ วมพัฒนา ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์ บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื!อปลูกฝั งจริ ยธรรม
และวัฒนธรรมไทยให้ กบั เยาวชน
โครงการ “ร่ วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจําปี 2557” ในพื "นที! อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา และในพื "นที!ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิจ.ปราจีนบุรี
สนับสนุนงบประมาณ “สร้ างศาลาธรรมสังเวช และซุ้มประตูพระอุโบสถ” วัดบุยายใบ รวมทังสนั
" บสนุน
งบประมาณ ”สร้ างศาลาการเปรียญ” วัดหลังถํ "า ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื!อใช้ ประโยชน์ใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
กิจกรรม "ชาวโรงไฟฟ้ าอิ"มใจร่ วมทําบุญ" โดยการเลี "ยงภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
ณ วัดดอนท่านา อ.สนามชัยเขต และ วัดลํามหาชัย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
กิจกรรม “ทําบุญทอดผ้ าป่ าสามัคคี ประจําปี 2557” เพื!อบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั บางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.
สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ร่วมสนับสนุนงบประมาณ “พิธีเททองหล่ อพระใหญ่ ” ณ พุทธวนอุทยานแห่งแรกใน จ.ปราจีนบุรี ที!จะเป็ น
ศูนย์รวมทางพระพุทธศาสนาและสถานที!ทอ่ งเที!ยวที!สาํ คัญของจังหวัดปราจีนบุรีตอ่ ไป
กิจกรรม “มอบหนังสือถวายเป็ นธรรมทานเนื"องในวันมาฆบูชา” สําหรับวัดและโรงเรี ยนในพื "นที! อ.ศรี
มหาโพธิ และ อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
ร่วมสืบสานประเพณีไทย งาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื"องในวันสงกรานต์ ประจําปี %##&" อ.ศรี มหา
โพธิ จ.ปราจีนบุรี และรณรงค์ความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงเทศกาล โดยให้ การสนับสนุน "จุดตรวจ/
จุดสกัดเนื"องใน & วันอันตรายช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี %##&" ในพื "นที! อ.กบินทร์ บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี
ส่งเสริ มท่องเที!ยวไทย“งานสืบสานวัฒนธรรมครอบครัวตามรอยเส้ นทางมรดกโลกเขาใหญ่ –
ปราจีนบุรี” ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี และการท่องเที!ยวแห่งประเทศไทย เพื!อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้ าร่วมกิจกรรมเพื!อรักษาสิง! แวดล้ อม มีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และส่งเสริ มสุขภาพที!ดี

ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ"งแวดล้ อม
- กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ถ้ าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็ นอย่ างไร” ร่ วมกับกระทรวงพลังงาน สถาบัน
สิง! แวดล้ อมไทย และสมาคมช่างภาพสือ! มวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีผ้ สู นใจที!เป็ นช่างภาพและประชาชน
ทัว! ไปส่งภาพถ่ายเข้ าประกวด และได้ ผา่ นการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการถ่ายภาพและ
ด้ านครี เอทีฟ ให้ ได้ รับเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ตามแนวคิด “ปลูกพลังงาน เพื"อความยั"งยืน
แห่ งอนาคต” โดยใช้ ศกั ยภาพทางด้ านเกษตรกรรมของไทย มาพัฒนาพืชพลังงานเพื!อนํามาเป็ นเชื "อเพลิง
ผลิตกระแสไฟฟ้า ช่วยสร้ างรายได้ ให้ แก่เกษตรกร และมีเชื อ" เพลิงหมุนเวียนใช้ ไม่มีวนั หมด ส่งผลดีต่อ
สิง! แวดล้ อม
- สนับสนุนพันธุ์ก้ งุ ในโครงการ “ปล่ อยพันธุ์สัตว์ นํา! เนื"องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว” เพื!อเพิ!มผลผลิตสัตว์นํ "าคืนสูแ่ ม่นํ "าปราจีนบุรี ภายหลังจากประสบปั ญหาอุทกภัยในพื "นที!
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โครงการ “ปลูกป่ าเชิงนิเวศน์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว” พาเยาวชนในพื "นที!รอบโรงไฟฟ้าเข้ า
ร่ วมกิจกรรมปลูกป่ ากับชุมชน เพื!อส่งเสริ มให้ เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ ของป่ าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ “ปลูกต้ นไม้ รอบบ้ าน” เนื!องในวันสิง! แวดล้ อมโลก ได้ คดั เลือกพันธุ์ไม้ และส่งเสริ มให้ เกษตรกรใน
พื "นที! ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นําไปปลูกเพื!อช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรดินและนํ "าในชุมชน
กิจกรรม “เทิดพระเกียรติเนื"องในวันแม่ แห่ งชาติ ประจําปี 2557” ร่ วมกับชุมชนปรับภูมิทศั น์และปลูก
ต้ นไม้ ในพื "นที! หมู่ 7 บ้ านปราสาท ต.หาดนางแก้ ว อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี และพื "นที!รอบโรงไฟฟ้าเพื!อให้
ชุมชนมีความสะอาดและน่าอยูอ่ าศัย
กิจกรรม “ปล่ อยพันธุ์ปลา คืนธรรมชาติส่ ูสายนํา! ” ในแหล่งนํ "าสาธารณะชุมชน ม.2 ต.เขาหินซ้ อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อฟื "นฟูและอนุรักษ์ สิ!งแวดล้ อม เพิ!มความหลากหลายของพันธุ์ปลาใน
แหล่งนํ "า และปลูกจิตสํานึกให้ เยาวชนและคนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ สงิ! แวดล้ อมอย่างยัง! ยืน

ด้ านจิตอาสาและช่ วยเหลือชุมชน
- “จั ด หานํ า! สะอาด” บริ ก ารให้ กับ ชุม ชนในพื น" ที! บ้ า นแหลมเขาจัน ทร์ ต.เขาหิ น ซ้ อ น อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิ งเทรา โดยได้ ติ ด ตัง" ถัง นํ า" ขนาด 5,000 ลิต ร จํ า นวน 3 ถัง และบริ ก ารขนส่งนํ า" ประปา เพื! อ ช่ ว ย
แก้ ปัญหาภาวะการขาดแคลนนํ "าในช่วงหน้ าแล้ งให้ กบั ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
- สนับสนุนงบประมาณแก่ ”กองทุนสวัสดิการชุมชน” ต.คู้ยายหมีอ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื!อพัฒนา
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตที!ดีของประชาชนในชุมชน
- กิจกรรม "พี"เลีย! งน้ องวันเกิด ประจําปี 2557" ได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื!องติดต่อกันมาทุกปี โดยพนักงาน
ของบริ ษัทฯ ที!มวี นั เกิดในเดือนทีจ! ดั กิจกรรมอาสาเข้ าร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้ างความสนุกสนานและ
เลี "ยงอาหารกลางวันให้ กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยน เขตพื "นที!ใกล้ เคียงรอบโรงไฟฟ้า ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี และพื "นที! ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ด้ านการมีส่วนร่ วมกับชุมชน
- การจัดรายการ "วิทยุเสียงตามสายโรงไฟฟ้ าเอ็นพีเอสเพื"อชุมชน ปี 4" ณ หอกระจายข่าว ม.2 บ้ านบุ
ยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรีเพื!อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจ้ งข้ อมูลข่าวสารในการประหยัด
และอนุรักษ์ พลังงานแก่ประชาชนในชุมชน
- “สนับสนุนงบประมาณแก่ สมาคมยกนํา! หนักคนพิการ” จ.ปราจีนบุรีเพื!อส่งเสริ มและให้ กําลังใจกับ
นักกีฬาคนพิการที!มคี วามตังใจจริ
"
งในการฝึ กซ้ อมได้ เข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติตอ่ ไป
- กิจกรรม “สานเสวนา "CSR-DIW โครงการโรงงานสีเขียว มุ่งสู่การพัฒนาด้ านสิ"งแวดล้ อมและความ
รับผิดชอบต่ อสังคมอย่ างยั"งยืน" ณ โรงเรี ยนบุยายใบ ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีที!
ปรึกษาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้แทนชุมชนและผู้แทนบริ ษัทฯแลกเปลีย! นความคิดเห็นถึงปั ญหาข้ อ
กังวลของชุมชน และนําข้ อมูลที!ได้ ไปจัดกิจกรรมเพื!อประโยชน์ในชุมชนต่อไป
- โครงการ "CSR เอ็นพีเอสรักษ์ พลังงานสร้ างสุขให้ ชุมชน ประจําปี 2557" ร่วมกับผู้นําชุมชนและอสม.
ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตรวจสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุผ้ ดู ้ อยโอกาส คนพิการและมอบชุดยา
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สามัญประจําบ้ านรวมทังมี
" เจ้ าหน้ าที!ผ้ เู ชี!ยวชาญแนะนําความรู้เรื!องไฟฟ้าและพลังงาน ตรวจซ่อม
เครื! องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านและมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที!จําเป็ นเพื!อใช้ ประโยชน์ในครัวเรื อนของชุมชน
ร่วมสนับสนุนการจัด “งานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรีและงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปี
2557” โดยการสนับสนุนรางวัลสําหรับการจัดหารายได้ ในงาน เพือ! นําไปใช้ ประโยชน์คืนสูส่ าธารณชนต่อไป
กิจกรรม “ร่ วมคิด ร่ วมใจ เพื"อการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้ า” โดยจัดให้ สมาชิกเครื อข่ายภาค
ประชาชนด้ านการมีสว่ นร่วม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อน 600 เมกะวัตต์ ฉะเชิงเทรา ร่วม
แลกเปลีย! นความคิดเห็นเพื!อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในประเด็นต่างๆ โดยให้ ความสําคัญในเรื! องแนว
ทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชน และการส่งเสริ มศักยภาพของประชาชน นับเป็ นโอกาสที!ดีที!ทํา
ให้ ประชาชนในพื "นทีม! ีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม และเสนอมุมมองอันเป็ นประโยชน์ตอ่
การพัฒนาพลังงานของประเทศให้ มนั! คงยัง! ยืน

การป้ องกันการมีส่วนเกี"ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั"น
ปั จจุบนั แม้ บริ ษัทฯ จะยังไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ ม
และสนับสนุนการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีสาํ หรับ
บริ ษัทจดทะเบียน ปี 2549ตามหลักเกณฑ์ที!ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ซึ!งในด้ านการป้องกันการมีส่วน
เกี!ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน! บริ ษัทฯ มีแนวทางเปิ ดเผยข้ อมูลเพื!อความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที!ดี ในหัวข้ อที! 9บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยนและมีกระบวนการตอบสนองที!รวดเร็ ว เป็ นธรรม โดย
มุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่ วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ ด้ วยการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรื อข้ องใจเกี!ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรื อร้ องเรี ยนเมื!อพบพฤติกรรมที!ไม่
เหมาะสมหรื อขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรื อสอบถามข้ อข้ องใจ ได้ ที! สํานักเลขานุการบริ ษัท ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคล หรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง ทังนี
" "จะรับฟั งทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ ความ
เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย มีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม
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รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกัน
กลุม่ บริ ษัทฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องหรื อบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที!มี
นัยสําคัญที!เกิดขึ "นในปี 2556 และปี 2557 ที!ผ่านมา โดยได้ แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือสิ "นสุด ณ วันที! 31
ธันวาคม 2556 และวันที! 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีสิ "นสุด ณ วันดังกล่าว สําหรับบุคคลหรื อกิจการ
ที!เกี! ยวข้ องกันนัน" ได้ แก่ บุคคลหรื อกิ จการต่างๆ ที!มีความเกี!ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัทฯ โดยการเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีผ้ ถู ื อหุ้น
ร่ วมกัน มีกรรมการร่ วมกัน มีผ้ บู ริ หารร่ วมกัน หรื อมีผ้ มู ี อํานาจควบคุมร่ วมกันโดยบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกันที!กลุ่ม
บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการนัน" ไม่มีกรรมการหรื อผู้บริ หารถือหุ้นโดยตรงในบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วมเกินกว่าร้ อยละ10
ทังนี
" " กลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเข้ าทํารายการระหว่างกันที!เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ และมีเงื!อนไข
ทางการค้ า ทั!ว ไป โดยใช้ ร าคาที! สามารถอ้ า งอิ ง ได้ กับ ราคายุติ ธ รรมหรื อ ราคาตลาด เสมื อ นการเข้ า ทํ า รายการกับ
บุคคลภายนอก และในกรณีที!รายการระหว่างกันเกี!ยวข้ องกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับอื!นใด กลุม่ บริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการตามขันตอนต่
"
างๆ อย่างเคร่ งครัด เพื!อให้ มั!นใจได้ ว่าการเข้ าทํารายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ อง เช่น การจัดให้ มีความเห็นของที!ปรึ กษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์ สินโดยผู้ประเมินราคาจาก
ภายนอก การขออนุมตั ิจากที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที!ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทํารายการดังกล่าวแล้ วแต่กรณี
เป็ น ต้ น โดยบุคคลที!มีส่วนได้ เสียจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงอนุมัติเพื!อเข้ าทํ ารายการดังกล่าว ซึ!งในส่วนนีก" ลุ่มบริ ษัท ฯ ได้
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันโดยครบถ้ วนตามสาระสําคัญตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน กลต. แล้ ว
มาตรการในการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที!เกิ ดขึ "นของกลุ่มบริ ษัทฯเป็ นรายการที!จําเป็ นและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริ ษัทฯโดยกลุ่ม
บริ ษัทฯมีขนตอนการอนุ
ั"
มตั ิการทํารายการระหว่างกันให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของกลุม่ บริ ษัทฯและเงื!อนไขการค้ า
ทัว! ไปทังนี
" "ก่อนที!จะทํารายการคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาถึงความจําเป็ นและเหมาะสมในการเข้ าทํารายการรวมถึง
ความเหมาะสมของราคาและเงื!อนไขของรายการโดยให้ มีเงื!อนไขเป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติโดยกรรมการที!
มีสว่ นได้ เสีย (ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะไม่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื!ออนุมตั ิการเข้ าทํารายการใน
กรณีที!คณะกรรมบริ ษัทไม่มีความเชี!ยวชาญในรายการระหว่างกันนันๆกลุ
" ม่ บริ ษัทฯจะจัดให้ ผ้ เู ชี!ยวชาญอิสระจากภายนอก
อาทิเช่นผู้ประเมินราคาอิสระที!ปรึ กษาทางกฎหมายหรื อที!ปรึ กษาทางการเงินเป็ นต้ นให้ เข้ ามาเป็ นผู้ให้ ความเห็ นเกี!ยวกับ
รายการระหว่างกันที!อาจจะเกิดขึ "นพร้ อมจัดทํารายงานเพื!อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทและ
ฝ่ ายงานที!เกี!ยวข้ องต่อไป
นโยบายการกําหนดราคาระหว่ างกันและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กลุม่ บริ ษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างกันให้ เป็ นไปตามเงื!อนไขที!เป็ นปกติธุรกิจมีความโปร่งใสซึง! การ
คิดอัตราผลตอบแทนรายการระหว่างกันจะเป็ นไปตามราคาตลาดราคาประเมินหรื อราคาที!ตกลงกันตามสัญญาระหว่าง
กลุม่ บริ ษัทฯ กับกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน ในกรณีไม่มีราคาตลาดรองรับทังนี
" "กลุม่ บริ ษัทฯมีแนวโน้ มในการทํารายการระหว่าง
กันในอนาคตตามความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลสําหรับการดําเนินธุรกิจปกติโดยการดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นไป
ตามเงื!อนไขอันเป็ นปกติธุรกิจโดยจะถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกําหนดราคาระหว่างกันที!มีอยูใ่ นปั จจุบนั
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การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
บริ ษัทฯ จดทะเบียนจัดตังขึ
" "น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม (Cogeneration)
แบบกังหันไอนํา" ตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา บริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัทฯ”) ได้ ขยายการลงทุนในธุรกิ จผลิต
กระแสไฟฟ้า และธุรกิจอื!นที!เกี!ยวข้ องเพื!อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึง! อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
ปั จ จุบัน กลุ่ม บริ ษั ท ฯมี โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วมที! ดํ าเนิ นการผลิต แล้ ว จํ านวนรวมทัง" สิ "น 9 โรง และ
โรงไฟฟ้ากังหันไอนํา" กํ าลังการผลิตขนาด 9.90 เมกะวัตต์ จํ านวน 1 โรง โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วมของกลุ่ม
บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม 503.05 เมกะวัตต์ และกําลังผลิตไอนํา" รวม #,#0+.++ ตันต่อชัว! โมง ได้ แก่ โรงไฟฟ้า
PP7 และ PP8 ซึ!งอยู่ภายใต้ การบริ ห ารจัดการของบริ ษั ท ฯ โรงไฟฟ้า PP2 ซึ!งอยู่ภายใต้ การบริ ห ารจัด การของ NPP2
โรงไฟฟ้า PP3 และ PP4 ซึ!งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัด การของ NPP3 โรงไฟฟ้า PP5 และ PP- ซึ!งอยู่ภายใต้ การบริ หาร
จัด การของ NPP5 และโรงไฟฟ้ า PP11 ซึ! ง อยู่ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารจัด การของ NPP11 และสํ า หรั บ โรงไฟฟ้ า PP5A ที!
ดํ า เนิ น การโดย NPP5A ซึ!งขณะนี ด" ํ าเนิ น การผลิ ต ในส่ว นของไอนํ า" เท่ านัน" โดยประมาณต้ น ปี 2558 NPP5A จะเริ! ม
ดําเนินการทดสอบเครื! องจักรในส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้ากําลังการผลิตขนาด 98.00 เมกะวัตต์ และ NPS PP9 คาดว่าจะ
ดําเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าPP9 กําลังการผลิตขนาด 125.00 เมกะวัตต์ได้ แล้ วเสร็ จในปี 2558
ในปี 2557 ที!ผา่ นมามีรายได้ รวม 15,481.78 ล้ านบาท เพิ!มขึ "นจากปี 2556 ซึง! มีจํานวน 13,388.40 ล้ านบาท ใน
อัตราร้ อยละ 15.64 และมีกาไรสุทธิ จํา นวน 1,758.65 ล้ านบาท หรื อเพิ!มขึน" จํ า นวน 188.92 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
12.04 จากปี 2556 ในภาพรวมกลุม่ บริ ษัทฯ มีแนวโนมการเติบโตเพิ!มขึ "นอย่างตอเนื!อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ!มขึ "น
ของรายได้ จากการขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํา" รายได้ จากการขายเอทานอล รายได้ จากการขายแป้งมันสําปะหลัง รวมถึง
รายได้ ค่าบริ การและราคาขายปรับเพิ!มขึ "นตามอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ทังนี
" " อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) จะ
ปรับขึ "นหรื อลดลงทุกๆ 4 เดือนซึ!งในเดือนมิถนุ ายน 2555 มีการปรับเพิ!มจาก 0 สตางค์ต่อหน่วยเป็ น 30 สตางค์ต่อหน่วย
ในเดือนกันยายน 2555 ปรับเพิ!มขึ "นเป็ น 48 สตางค์ต่อหน่วย ในเดือนมกราคม ปี 2556 ปรับเพิ!มขึ "นเป็ น 52 สตางค์ต่อ
หน่วยในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 ปรับลดลงเป็ น 47 สตางค์ตอ่ หน่วยในเดือนกันยายน 2556 ปรับเพิ!มขึ "นเป็ น 54 สตางค์
ต่อหน่วยในเดือนมกราคม 2557 ปรับเพิ!มเป็ น 59 สตางค์ต่อหน่วยในเดือนมิถนุ ายน 2557 ปรับเพิ!มขึ "นเป็ น 69.00 สตางค์
ต่อหน่วย และยังคงที!ที! 69.00 สตางค์ตอ่ หน่วยในเดือนธันวาคม2557 จึงทําให้ ราคาขายไฟฟ้าในกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม
ปรับตัวสูงขึ "นประกอบกับการเพิ!มขึ "นของราคาก๊ าซธรรมชาติที!ปรับตัวสูงขึ "นในปี 2557 จากค่าเฉลี!ยปี 2556 อยูท่ ี! 318.12
บาทต่อลิตร เป็ น 325.16 บาทต่อลิตร และราคานํ "ามันเตาที!ปรับตัวสูงขึ "นในปี 2557 จากค่าเฉลีย! ปี 2556 อยูท่ ี! 21.99 บาท
ต่อ เป็ น 24.27 บาทต่อลิตร ซึง! เป็ นตัวแปรในสูตรการคํานวณอัตราค่าไฟฟ้าที!ได้ รับจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ส่งผลให้ ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยเพิ!มสูงขึ "น
นอกจากนี " กลุม่ บริ ษัทฯ มีการขยายการลงทุนที!สนับสนุนการเพิ!มขึ "นของรายได้ ทังจากธุ
"
รกิจผลิตและจําหน่ายไอ
นํ "า ธุรกิจจําหน่ายนํ "าดิบและนํ "าเพื!อการอุตสาหกรรม ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจให้ บริ การขนส่งทางทะเล ธุรกิจด้ านวิจัย
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และพัฒนา และธุรกิจส่งเสริ มการปลูกต้ นพลังงาน เป็ นต้ นทังนี
" "ผลการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ สามารถวิเคราะห์ตาม
รายละเอียดได้ ดังต่อไปนี "
รายได้
รายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "าเป็ นหลัก นอกจากนันมี
" รายได้
จากการขายนํ "ามันรํ าข้ าว รายได้ จากการขายเอทานอลรายได้ จาการขายแป้งมันสําปะหลัง และรายได้ ค่าบริ การได้ แก่
รายได้ จากการทําวิจยั และพัฒนา รายได้ จากการให้ บริ การทุ่นขนถ่ ายสินค้ ากลางทะเล และรายได้ จากการให้ เช่าเรื อขน
สิน ค้ า ซึ!ง เป็ น ธุร กิ จ ที! เกี! ย วเนื! อ งภายในกลุ่ม บริ ษั ท ฯ โดยในปี 25567 และปี 2556 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี รายได้ รวมจํ า นวน
15,481.78 ล้ านบาท และ 13,388.40 ล้ านบาท ตามลําดับ และเมื!อเทียบปี 2557 กับปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม
เพิ!มขึ "นจํานวน 2,093.38 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 15.64 เนื!องมาจากมีรายได้ จากการขายไฟฟ้า ไอนํ "า และนํ "า เอทานอล
และรายได้ คา่ บริ การขนส่งเพิ!มมากขึ "น
ส่วนรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งตามลูก กลุม่ บริ ษัทฯ มีกลุม่ ลูกค้ าหลักแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ กฟผ. AA
กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมและ ลูกค้ าอื!น โดยกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมประกอบด้ วย บริ ษัทจากภายนอกและบริ ษัทที!เกี!ยวโยง
กัน ซึ!งตัง" อยู่ในเขตอุต สาหกรรม 304 จังหวัดปราจี น บุรีและเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัด ฉะเชิ งเทรา ส่วนลูก ค้ าอื! น
ประกอบด้ วย ลูกค้ าที!อยู่นอกเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรีและเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ!ง
สะท้ อนให้ เห็นได้ วา่ กลุม่ บริ ษัทฯ มีการกระจายรายได้ โดยไม่พงึ! พิงลูกค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง! เพียงกลุม่ เดียว
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายและบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย ต้ นทุนขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "า ต้ นทุนขายนํ "ามันรํ าข้ าว
ดิบและรํ าสกัด ต้ นทุนค่าบริ การ ต้ นทุนขายเอทานอลและต้ นทุนขายแป้งมันสําปะหลัง ซึง! ต้ นทุนขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "าใน
ปี 2557 เป็ นต้ นทุนที!มีสดั ส่วนสูงที!สดุ ประมาณร้ อยละ 77.48 เมื!อเทียบกับต้ นทุนอื!นๆ โดยต้ นทุนขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "า
มีส่วนประกอบหลักได้ แก่ ต้ นทุนค่าเชือ" เพลิง ค่าบริ การซ่อมบํารุ ง และค่าบริ การขนถ่ายสินค้ าหรื อวัตถุดิบ ในส่วนของ
ต้ นทุนขายนํ "ามันรํ าข้ าวมีสว่ นประกอบหลัก คือ ต้ นทุนวัตถุดิบนํ "ามันรํ าข้ าวดิบและรํ าข้ าวขาว สําหรับต้ นทุนค่าบริ การมี
ส่วนประกอบหลักเป็ นค่าแรง และต้ นทุนขายเอทานอล มีสว่ นประกอบหลักเป็ นต้ นทุนวัตถุดิบเช่น มันเส้ น แป้งหมาด แป้ง
แห้ ง เป็ นต้ นโดยมีรายละเอียดโครงสร้ างต้ นทุน
ในปี 2557 และปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและบริ การ จํานวน11,462.74 ล้ านบาท และ 9,836.88 โดย
ต้ นทุนขายและบริ การในปี 2557 เพิ!มขึ "นจากปี 2556 จํานวน 1,625.87 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.53 โดยการ
เพิ!มขึ "นของต้ นทุนดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากต้ นทุนจากการขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "า เอทานอล แป้งมันสําปะหลัง และ
บริ การจากปริ มาณขายที!ทําให้ รายได้ เพิ!มขึ "น
กําไรขัน! ต้ น
จากรายได้ และต้ นทุนขายและบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ากลุม่ บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
" น
ในปี 2557 และปี 2556 จํานวน 4,019.03 ล้ านบาท และ 3,551.52 ล้ าน ตามลําดับ โดยกําไรขันต้
" น ในปี 2557 เพิ!มขึ "น
จํานวน 467.51ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตของกําไรขันต้
" นร้ อยละ13.16 เมื!อเทียบกับปี 2556 ซึ!งอัตราการเติบโต
ดังกล่าวเป็ นผลมาจากรายได้ ที!เพิ!มขึ "นจากการขายไฟฟ้า ไอนํ "าและนํ "า และรายได้ จากการขายเอทานอลที!เพิ!มสูงขึ "น
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายของกลุม่ บริ ษัทฯ มาจากค่าใช้ จ่ายในการขายแป้งมันสําปะหลังเป็ นหลัก โดยในปี 2557
และ ปี 2556 มีจํานวน 21.86 ล้ านบาท และ 32.17 ล้ านบาท โดยในปี 2557 มีค่าใช้ จ่ายในการขายลดลงจากปี 2556
จํานวน 10.32 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 32.07 อันมีสาเหตุหลักมาจากการบริ หารจัดการที!ดีขึ "น
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ แก่ ค่าตอบแทนผู้บริ หาร เงินเดือนพนักงาน ค่าเบี "ยประกันภัย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าที!ปรึ กษากฎหมาย ค่าผู้สอบบัญชี ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานเพื!อการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าในปี
2557 และปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จํานวน1,021.79 ล้ านบาท และ 883.39ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยในปี 2557 เทียบกับปี 2556 ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเพิ!มขึ "นจํานวน 138.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ!มขึ "นที!ร้อยละ
15.67 ซึง! มีสาเหตุหลักมาจากมีคา่ ใช้ จ่ายตัดจําหน่ายทรัพย์สินจากที!มีการปรับปรุงหม้ อต้ มไอนํ "าของ NPP5 ใหม่
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที! 31 ธันวาคม2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
" "น 32,431.66 ล้ านบาท
28,337.14 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ!มขึ "นจากสิ "นปี 2556 จํานวน 4,094.52 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.45 โดยมีสาม
เหตุหลักมาจาก
รายการ

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

เพิ"ม(ลด)

ร้ อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

3,621.29

4,277.82

656.53

18.13

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

24,715.85

28,153.84

3,437.98

13.91

สินทรัพย์ รวม

28,337.14

32,431.66

4,094.52

14.45

1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ!มขึ "นจํานวน 656.53ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18.13โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ!มขึ "นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที!มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ และลูกหนี "การค้ าและลูกหนี "อื!น
ตามการเติบโตของยอดขายไฟฟ้า ไอนํ "า เอทานอล และค่าบริ การ
2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ!มขึ "น 3,437.98 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.91โดยมีสาเหตุหลักมาจากงาน
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้า NPS PP9, NPP5A และ E85 ที!เพิ!มขึ "น
หนีส! ิน
ณ วัน ที! 31 ธันวาคม2557 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี ห นี ส" ิน รวมทัง" สิ "น 21,587.75ล้ านบาท เพิ! ม ขึน" สิป" ี 2556 จํ านวน
2,700.67 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.30 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
รายการ

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

เพิ"ม(ลด)

ร้ อยละ

หนี "สินหมุนเวียน

11,660.92

7,400.88

(4,260.04)

(36.53)

หนี "สินไม่หมุนเวียน

7,226.15

14,186.87

6,960.71

96.33

หนีส! นิ รวม

18,887.07

21,587.75

2,700.67

14.30
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1) หนี "สินหมุนเวียนมีลดลงจํานวน 4,260.04ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36.53 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของตัว5 สัญญาแลกเงิน เงินรับล่วงหน้ าค่าซื "อสินค้ าและบริ การจากกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน เงินปั นผลค้ างจ่ายแก่กิจการ
ที!เกี!ยวข้ องกัน และเงินกู้ยืมระยะสันแก่
" กิจการที!เกี!ยวข้ องกันและส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที!กําหนดชําระภายในหนึง! ปี
2) หนี "สินไม่หมุนเวียนเพิ!มขึ "นจํานวน 6,960.71ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 96.33 ซึง! มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ!มขึ "นของเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึง! ปี เจ้ าหนี "เช่าซื "อและหนี "สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิจากส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึง! ปี และหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท-สุทธิจากส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึง! ปี
ทังนี
" " รายละเอียดของหนี "สินที!มีสาระสําคัญต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ณ วันที! 31 ธันวาคม2557 ดังนี "
หนีส! ินที"มีสาระสําคัญ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
"
นการเงิน
- ตัว5 สัญญาใช้ เงิน
- ทรัสต์รีซีทส์
- ตัว5 แลกเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(รวมส่วนที!ถึงกํ าหนดชํ าระภายใน #
ปี )

หนี "สินตามสัญ ญาเช่าซือ" และสัญญา
เช่าทางการเงิน (รวมส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายใน # ปี )
หุ้นกู้ยืมระยะยาวสกุลบาท
รวม

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
23.96

อัตราดอกเบีย!
(ร้ อยละต่ อปี )
MOR

หลักประกัน ครบกําหนด
มี

ภายใน # ปี

2.$0– &.++
2.10 – 6.90
2.10-2.3+
FDR+3.50%
อัตราดอกเบี "ยเงิน
ฝากประจํา #$ เดือน
บวกด้ วยร้ อยละ
$.$1 ต่อปี หาร $
MLR-0.50%, MLR1.00%, MLR และ
BIBOR + 3.25%

มี
มี
– ไม่มี –

ภายใน # ปี
ภายใน # ปี
ภายใน # ปี

มี

2557 – 2566

1,751.86

4.09 – 9.91

มี

2557 – 2561

##,-0+.&2
19,920.69

1.#+--.2+

– ไม่มี –

2557-2562

50.50
212.47
-

-,$+#.#&

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วัน ที! 31 ธัน วาคม 2557 บริ ษั ท ฯ มี ทุน จดทะเบี ย นทัง" สิน" 10,000.00 ล้ า นบาท ประกอบด้ วยหุ้น สามัญ
จํานวน 1,000,00+,+++ หุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.0+ บาท โดยเป็ นทุนที!ออกและเรี ยกชําระแล้ วทังสิ
" "น 3,,12.+2 ล้ าน
บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 935,403,920 หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 10,843.91 ล้ านบาท
และ 9,450.07 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ!มขึ "นจํานวน 1,393.84 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
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14.75 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เมื!อวันที! 22 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทฯ ได้ รับชําระค่าหุ้นค้ างรับดังกล่าวจาก I-TOWN แล้ ว
เต็มจํานวน บริ ษัทฯ จึงกลับรายการ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท” จํานวน 979 ล้ านบาท
ตามที!เคยบันทึกไว้ ออกทังจํ
" านวน
โครงสร้ างเงินทุน
แหล่งที!มาของเงินทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 มีอตั ราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยูท่ ี! 1.99 เท่า 2.00 เท่า ตามลําดับ
โดย กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดหาเงินเพื!อใช้ ในการดําเนินธุรกิจและขยายการโครงการลงทุนต่างๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ด้ วยการ
ออกและเสนอขายตัว5 แลกเงินให้ นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทังระยะสั
"
น"
และระยะยาว แต่ ณ สิ "นปี 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่มียอดคงค้ างของตัว5 แลกเงินเหมือน ณ สิ "นปี 2556 ทําให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มี
อัตราส่วนดังกล่าวลดลง
การวิเคราะห์ กระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดของกลุม่ บริ ษัทฯ สําหรับงวดปี สิ "นสุด 31 ธันวาคม 2557 มีกระแส
เงินสดสุทธิ เพิ!ม 303.361 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวดยกมาจากปี 2556 จํานวน
358.71 ล้ านบาท ทํ าให้ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิน สดปลายงวดเป็ น 662.32 ล้ านบาท ดังรายละเอียดในแต่ละ
กิจกรรม ดังต่อไปนี "
หน่วย: ล้ านบาท
รายการ
ปี 2556
ปี 2557
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
2,735.70
2,742.53
เงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(4,902.31)
(5,081.49)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
1,973.45
2,641.20
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ!มขึ "น (ลดลง)
(6.42)
1.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ!มขึ "น (ลดลง)
(199.58)
303.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันต้ นงวด
558.29
358.71
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ"มขึน! (ลดลง) สุทธิ
358.71
662.32
ภาระผูกพันและหนีส! ินที"อาจเกิดขึน! ในอนาคต
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาที!เกี!ยวข้ องกับการดําเนินงานต่างๆ ตา
ธุรกิจปกติเช่น สัญญาขายไฟฟา และสัญญาซื "อไฟฟ้าสํารอง นอกจากนี " กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมีภาระผูกพันเกี!ยวกับรายจ่าย
ฝ่ ายทุนแบ่งเป็ นภาระผูกพัน จากการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลและการซือ" เครื! องจักรประมาณ 93ล้ านบาท การ
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าและการซือ" เครื! อ งจักรประมาณ 1,546 ล้ านบาท และการซือ" ที! ดินจํ านวน 71 ล้ านบาท ภาระผูกพัน
เกี!ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานจํานวนประมาณ 34 ล้ านบาทและภาระค้ าประกันจํานวนประมาณ 1,265 ล้ านบาท และ 7
ล้ านหยวน

118

รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท เนชั!น แนล เพาเวอร์ ซัพ พลาย จํ า กัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ! ง
ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที! "# ธัน วาคม $%57 งบกํ า ไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ รวม งบแสดง การ
เปลีย! นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ &นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการ
บัญชีที!สาํ คัญและหมายเหตุเรื! องอื!น ๆ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี &โดยถูกต้ องตามที!ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี!ยวกับการควบคุมภายในที!ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพื!อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที!
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที!ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ น ผู้รับ ผิด ชอบในการแสดงความเห็น ต่องบการเงิ น ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ!งกําหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื!อให้ ได้ ความเชื!อมัน! อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที!ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื!อให้ ได้ มาซึ!งหลักฐานการสอบบัญชีเกี!ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที!เลือกใช้ ขึ &นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ!งรวมถึงการประเมินความเสี!ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที!ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี!ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที!เกี!ยวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกต้ องตามที!ควรของกิจการ เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบที! เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื!อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที!ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที!จดั ทําขึ &นโดยผู้บริ หาร รวมทังการ
&
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
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ข้ าพเจ้ าเชื!อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที!ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื!อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี &แสดงฐานะการเงิน ณ วันที! "# ธันวาคม $%57 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับ
ปี สิ &นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัท เนชัน!
แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที!ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทีเน้ น
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตเกี!ยวกับเหตุการณ์ตอ่ ไปนี &
ก) ตามที!กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 เกี!ยวกับการซื &อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท โซนิส สตาร์ ช
เทคโนโลยี จํากัด ซึง! บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยพิจารณาแล้ วเห็นว่าการลงทุนข้ างต้ นถือเป็ นการจัดโครงสร้ างการดําเนิน
ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ดังนัน& เพื!อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
จึงได้ ปรับย้ อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที! "# ธันวาคม $%%' งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ &นสุดวันเดียวกันที!แสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
ไว้ ณ ที!นี & เพื!อสะท้ อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ข) ตามที!กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 7 และข้ อ 19 เกี!ยวกับยอดคงเหลือของเงินมัดจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่
กิจการที!เกี!ยวข้ องกันจํานวน 1,768 ล้ านบาท (2556: จํานวน 1,181 ล้ านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยบริ ษัท
เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯได้ เริ! มทยอยชําระเงินมัดจํา จ่ายเพื!อซื &อที!ดิน
แก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกันจํานวน 1,181 ล้ านบาทตังแต่
& ไตรมาสที!สองของปี $%%# โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อใช้ เป็ นพื &นที!
สร้ างโรงไฟฟ้า ต่อมาในไตรมาสที!สี!ของปี $%%% บริ ษัทย่อยดังกล่าว
ได้ ขายเงินมัดจํานี &ให้ แก่บริ ษัท ไอพีพี ไอ
พี $ จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ!งของบริ ษัทฯ เพื!อเป็ นการรองรับแนวทางการปรับโครงสร้ างธุรกิจภายใต้ การ
กํากับดูแลของบริ ษัทฯ และในระหว่างปี ปัจจุบัน บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํ ากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษั ทฯได้ ทํา
สัญญาและชําระเงินมัดจําเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกันจํานวน 587 ล้ านบาท ในปั จจุบนั บริ ษัทย่อยทังสอง
&
แห่งอยู่ในระหว่างการสํารวจปริ มาณพื &นที! ใช้ จริ งและดําเนินการตามเงื!อนไขที!ระบุในสัญญา ทัง& นี & คู่สญ
ั ญาได้ มี
หนังสือยืนยันเกี!ยวกับการชําระคืนเงินมัดจําในกรณีที!อาจมีความจําเป็ นต้ องมีการคืนเงินมัดจําดังกล่าว นอกจากนี &
ยอดคงเหลือของเงินมัดจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกันส่วนที!เหลือรวมจํานวน 403 ล้ านบาท เป็ นเงินมัดจําที!
บริ ษัทย่อยอีกสองแห่งได้ ทําสัญญาและชําระเงินมัดจําเพื!อซื &อที!ดินเพิ!มเติมในระหว่างไตรมาสที!สี!ของปี $%%' และ
ไตรมาสที!สขี! องปี ปัจจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อใช้ เป็ นพื &นที!สร้ างโรงไฟฟ้าเช่นกัน
ทังนี
& & ข้ าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื!อนไขต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ นนี &แต่อย่างใด
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เรืองอืน
งบการเงินของบริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด (บริ ษัทย่อย) สําหรับปี สิ &นสุดวันที! "# ธันวาคม $%%6 ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี อื! นตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ที! รับรองทั!วไป โดยแสดงความเห็ นอย่างไม่มี เงื! อนไขตามรายงานลงวันที! 4
เมษายน 2557

สุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน **+,
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สิน" สุดวันที #$ ธันวาคม %&&7
1.

ข้ อมูลทัวไปของบริษัทฯ
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เป็ นบริ ษัทมหาชนซึ!งจัดตังและ
&
มีภมู ิลําเนาใน
ประเทศไทย โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ &ง จํากัด และบริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#) จํากัด
(มหาชน) ซึ! ง เป็ นบริ ษั ท ที! จ ดทะเบี ย นจัด ตัง& ในประเทศไทย และ Cogen Investments Limited และ Metrix
International Capital Holdings Limited ซึง! เป็ นบริ ษัทที!จดทะเบียนจัดตังที
& ! British Virgin Islands ถือหุ้นร้ อยละ
54 ร้ อยละ 26 ร้ อยละ 10 และร้ อยละ 10 ตามลําดับ ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯคือการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ไอนํ &าและนํ &าเพื!อการอุตสาหกรรม ที!อยู่ตามที!จดทะเบียนของบริ ษัทฯอยูท่ ี! 206 หมู่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ &ง จํากัด ซึง! เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ ทําสัญญาเพื!อขายหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯให้ แก่ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ &ง จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!จดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
&
โดยคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทฯร้ อยละ 54 นอกจากนี & บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#) จํากัด (มหาชน) ซึง! เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่อีกรายหนึ!งได้ ทําสัญญาเพื!อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯที!บริ ษัทดังกล่าวถืออยู่ โดยคิดเป็ นสัดส่วนการ
ลงทุนในบริ ษั ทฯร้ อยละ #. ให้ แก่ Metrix International Capital Holdings Limited ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!จดทะเบี ยน
จัดตังที
& ! British Virgin Islands ส่งผลให้ บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#) จํากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทฯ
ลดลงจากเดิมร้ อยละ 36 เป็ นร้ อยละ 26

%.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี &จัดทําขึ &นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 25*/
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้ อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงวันที! 28 กันยายน2554 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที!บริ ษัทฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี &
งบการเงินนี &ได้ จดั ทําขึ &นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื!นในนโยบายการบัญชี

2.$

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี &ได้ จดั ทําขึ &นโดยรวมงบการเงินของบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (ซึง!
ต่อไปนี &เรี ยกว่า “บริ ษัทฯ”) และบริ ษัทย่อย (ซึง! ต่อไปนี &เรี ยกว่า “บริ ษัทย่อย”) ดังต่อไปนี &
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ชื!อบริ ษัท

บริษัทย่ อยทีลงทุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึ
& &น
ใน
ประเทศ

ขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดิน
ไทย
ทะเล
บริ ษัท อี 85 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเอทานอล
ไทย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ &า ไทย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ &า ไทย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ &า ไทย
จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากัด
ขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดิน
ไทย
ทะเล
บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ! ง % จํากัด
บริ การขนส่ง
ไทย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและนํ &า
ไทย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอนํ &าและ ไทย
นํ &าเพื!อการอุตสาหกรรม
บริ ษัท นํ &าใส ".* จํากัด
ผลิตและจําหน่ายนํ &าเพื!อการอุตสาหกรรม ไทย
บริ ษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จํากัด ผลิตและจําหน่ายนํ &ามันรําข้ าวดิบและรํ า ไทย
สกัด
บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
วิจยั และพัฒนาการทดลองทางด้ าน
ไทย
วิทยาศาสตร์
บริ ษัท ซีเอชพี # จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ไทย
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ไทย
บริ ษัท แอช ลีชชิ!ง จํากัด
โรงแยกคลอไรด์และโพแทสเซียมจากขี &เถ้ า ไทย
ขาว
บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ไทย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ไทย
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
ขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดิน
ไทย
ทะเล
บริ ษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด
บริ หารจัดการโรงไฟฟ้า
ไทย
บริ ษัท ซีเอชพี " จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ไทย
บริ ษัท ซีเอชพี % จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ไทย
บริ ษัท ซีเอชพี / จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ไทย
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี / จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ไทย
บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมัน
ไทย
สําปะหลัง
PT Utami Jaya Mulia
ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน
อินโดนีเซีย

อัตราร้ อยละ
ของการถือหุ้น
2557
2556
ร้ อยละ
ร้ อยละ
++.++

++.++

++.++
++.++
++.++
++.++

++.++
++.++
++.++
++.++

++.++
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ชื!อบริ ษัท

Ocean Star Holding Company Limited

ลักษณะธุรกิจ

ขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดิน
ทะเล

บริษัทย่ อยทีบริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่ าน Ocean Star Holding Company Limited
Ocean Cape Company Limited
ขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดิน
ทะเล

จัดตังขึ
& &น
ใน
ประเทศ

ฮ่องกง

อัตราร้ อยละ
ของการถือหุ้น
2557
2556
ร้ อยละ
ร้ อยละ
100.00
-

ฮ่องกง

100.00

-

ข)

บริ ษัทฯนํางบการเงินของบริ ษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่
& วนั ที!บริ ษัทฯมีอํานาจในการ
ควบคุมบริ ษัทย่อยจนถึงวันที!บริ ษัทฯสิ &นสุดการควบคุมบริ ษัทย่อยนัน&

ค)

งบการเงินของบริ ษัทย่อยได้ จดั ทําขึ &นโดยใช้ นโยบายการบัญชีที!สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษัทฯ

ง)

สินทรัพย์และหนี &สินตามงบการเงินของบริ ษัทย่อยซึง! จัดตังในต่
& างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั รา
แลกเปลี!ยน ณ วันสิ &นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้ และค่าใช้ จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั รา
แลกเปลี!ยนถัวเฉลี!ยรายเดือน ผลต่างซึ!งเกิดขึ &นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้ แสดงไว้ เป็ น รายการ “ผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินที!เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย! นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ)

งบการเงินของบริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถึงแม้ วา่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 50 เนื!องจากบริ ษัทฯมีการควบคุมบริ ษัทดังกล่าวโดยผ่านคณะกรรมการส่วนใหญ่ ดังนันจึ
& งถือว่าบริ ษัท
ดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อย

ฉ)

ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย รายการค้ าระหว่างกันที!มีสาระสําคัญได้ ถูกตัดออกจาก งบ
การเงินรวมนี &แล้ ว

ช)

ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที!ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทย่อย
ส่วนที!ไม่ได้ เป็ นของบริ ษัทฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2."

บริ ษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื!อประโยชน์ตอ่ สาธารณะ โดยแสดงเงิน ลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
ตามวิธีราคาทุน

#.

มาตรฐานการรายงานการทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เริ! มมีผลบังคับในปี บญ
ั ชีปัจจุบนั และที!จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียด
ดังนี &
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที! 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 21 (ปรับปรุง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษี เงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี! ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี! ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี!ยวกับบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที! 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที! 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที! 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที! 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที! 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้ เพื!อขายและการดําเนินงานที!ยกเลิก
ฉบับที! 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที! 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิง! จูงใจที!ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ฉบับที! 27
การประเมินเนื &อหาสัญญาเช่าทีท! ําขึ &นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที! 29
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที! 32
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที! 1
การเปลี!ย นแปลงในหนีส& ิน ที!เกิ ด ขึน& จากการรื อ& ถอน การบูรณะ และ
หนี &สินที!มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
ฉบับที! 4
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที! 5
สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ& ถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้ อม
ฉบับที! 7
การปรับปรุ งย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 29 เรื! อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที!มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที! 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ฉบับที! 12
ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
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ฉบับที! 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
ฉบับที! 17
การจ่ายสินทรัพย์ที!ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
ฉบับที! 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีห้ นุ ปั นผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทังหมดตามที
&
!กล่าวข้ างต้ นได้ รับการปรับปรุงและจัดให้ มีขึ &นเพื!อให้
มีเนื &อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ!งโดยส่วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุ งถ้ อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กับผู้ใช้ มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น สาระสําคัญ ต่องบการเงิน นี & ยกเว้ นมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิ น
ดังต่อไปนี &
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 เรื อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่ าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี &กําหนดให้ กิจการต้ องประเมินว่าข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อ
มีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากเนื &อหาของข้ อตกลง หากข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อมี
สัญ ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ กิ จการควรแยกจํ านวนที! จ่ายสําหรั บสัญ ญาเช่ าออกจากจํ านวนที! จ่ ายสําหรั บ
องค์ประกอบอื!น
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยพิจารณาแล้ วเห็นว่า ข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาซื &อขายไฟฟ้าระหว่างบริ ษั ทฯ
และบริ ษัทย่อยซึ!งประกอบด้ วย บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากัด บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์
3 จํากัด บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด และบริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์
แพลนท์ ## จํากัด กับ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) อยูน่ อกขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที! *
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจํานวนมาก ซึ!งมีผล
บังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ &นเพื!อให้ มีเนื &อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศโดยการเปลี!ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครัง& นี &ส่วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุ งถ้ อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯเชื!อว่า จะ
ไม่มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนีใ& นปี ที!นํ ามาตรฐานดังกล่าวมาถื อปฏิ บัติ อย่างไรก็ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที!กล่าวข้ างต้ นบางฉบับเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที! มีการ
เปลีย! นแปลงหลักการสําคัญ ซึง! ประกอบด้ วยมาตรฐานดังต่อไปนี &
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรือง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบั บปรั บ ปรุ งนี ก& ํ าหนดให้ กิ จการต้ องรั บ รู้ รายการกํ าไรขาดทุน จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น ในขณะที!มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้ กิจการเลือกรับรู้
รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น หรื อทยอยรับรู้ในกําไรขาดทุนก็ได้
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ปั จจุบนั บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยรับรู้ รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ทันทีในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที!เกิดรายการ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประเมินว่า เมื!อนํามาตรฐาน
ฉบับปรับปรุ งนี &มาใช้ ในปี 2558 และเปลี!ยนมารับรู้ รายการกําไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น
จะไม่มีผลกระทบต่อหนี &สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและกําไรสะสมยกมาในงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 เรือง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! #. กําหนดหลักเกณฑ์เกี!ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้ แทน
เนื &อหาเกี!ยวกับการบัญ ชีสําหรับงบการเงินรวมที!เดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที! 27 เรื! อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี &เปลีย! นแปลงหลักการเกี!ยวกับ การพิจารณาว่าผู้
ลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้ มาตรฐานฉบับนี &ผู้ลงทุนจะถือว่า ตนควบคุมกิจการที!เข้ า
ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้ รับหรื อมีสว่ นได้ เสียในผลตอบแทนของกิจการที!เข้ าไปลงทุน และตนสามารถใช้
อํานาจในการสัง! การกิจกรรมที!สง่ ผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้
& ถึงแม้ ว่าตนจะมีสดั ส่วนการถือ
หุ้นหรื อสิทธิ ในการออกเสียงโดยรวมน้ อยกว่า กึ!งหนึ!งก็ ตาม การเปลี!ยนแปลงที!สําคัญ นีส& ่งผลให้ ฝ่าย
บริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมี อํานาจควบคุมในกิจการที!เข้ าไป
ลงทุนหรื อไม่และจะต้ องนําบริ ษัทใดในกลุม่ กิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้ าง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเชื!อว่า มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่ วนได้ เสียในกิจการ
อืน
มาตรฐานฉบับนี &กําหนดเรื! องการเปิ ดเผยข้ อมูลที!เกี!ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการในบริ ษัทย่อย การร่ วม
การงาน บริ ษัทร่วม รวมถึงกิจการที!มีโครงสร้ างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี &จึงไม่มีผลกระทบทางการเงิ นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรือง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี &กํ าหนดแนวทางเกี!ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที!เกี!ยวกับการ วัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิ จการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรื อหนีส& ินใดตามข้ อกํ าหนดของ
มาตรฐานที!เกี! ยวข้ องอื!น กิ จการจะต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมนัน& ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี & และใช้ วิธี
เปลีย! นทันทีเป็ นต้ นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ! มใช้ มาตรฐานนี &
จากการประเมินเบื &องต้ น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเชื!อว่า มาตรฐานข้ างต้ นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
4.

การปรับปรุ งงบการเงินย้ อนหลังจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระหว่ างปี
เมื!อวันที! $% มีนาคม $%%/ บริ ษัทฯได้ เข้ าซื &อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด จาก
บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด (มหาชน) ซึง! เป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันโดยมีผ้ ถู ือหุ้นสูงสุดที!เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยมี
ต้ นทุนเงินลงทุนจํานวน 167 ล้ านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริ ษัทย่อย
ณ วันซื &อจํานวน #,# ล้ าน
บาท ซึง! บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยพิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าซื &อเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นการจัดโครงสร้ างการดําเนิน
137

รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ธุรกิ จของกลุ่มบริ ษัท ดังนัน& บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ปรับย้ อนหลัง งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วันที! 31
ธันวาคม 2556 ใหม่ และนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลีย! นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ &นสุดวันเดียวกันที!นํามาแสดงเปรี ยบเทียบไว้ ณ ที!นี &ขึ &นใหม่ โดยถือเสมือนว่า
บริ ษัทดังกล่าวที!ซื &อเข้ ามาในเดือนมีนาคม $%%/ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯมาโดยตลอด และบันทึกส่วนต่างที!ตํ!า
กว่าระหว่างต้ นทุนการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริ ษัทย่อยจํานวน 14 ล้ าน
บาทไว้ ภายใต้ บญ
ั ชี “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ” และแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากไว้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนัน& งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับ ปี สิ &นสุดวันที! "#
ธันวาคม 2557 และ 2556 จึงรวมผลการดําเนินงานของบริ ษัทดังกล่าวตังแต่
& วนั ที! # มกราคม 2557 และ $%%6 ถึง
วันที!
"# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 ตามลําดับ โดยไม่คํานึงถึงวันที!มีการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน (วันที!มีการซื &อหุ้นของบริ ษัทย่อย)
5.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ

5.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้า
รายได้ จากการขายสินค้ ารับรู้เมื!อบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ โอนความเสีย! งและผลตอบแทนที!มีนยั สําคัญของความ
เป็ นเจ้ าของสิ น ค้ า ให้ กับ ผู้ซื อ& แล้ ว รายได้ จ ากการขายแสดงมูล ค่ า ตามราคาในใบกํ า กับ สิ น ค้ า โดยไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ!ม สําหรับสินค้ าที!ได้ สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ ว
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ คา่ บริ การรับรู้เมื!อได้ ให้ บริ การแล้ วโดยพิจารณาถึงขันความสํ
&
าเร็ จของงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบี &ยรับถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที!แท้ จริ ง
เงิ นปันผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้ เมื!อบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล

5.%

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
& !มีสภาพคล่องสูง ซึ!งถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที!ได้ มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

5.#

ลูกหนี "
ลูกหนี &แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที!จะได้ รับ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยบันทึกค่าเผื!อหนี &สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที!อาจเกิดขึ &นจากการเก็บเงินจากลูกหนี &ไม่ได้ ซึง! โดยทัว! ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายุหนี &
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5.'

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าสําเร็ จรูปและสินค้ าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลีย! ถ่วงนํ &าหนัก) หรื อมูลค่าสุทธิที!จะ
ได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ!ากว่า และประกอบด้ วยต้ นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้ าก่อนออกก่อนสําหรับ ถ่านหิน
และวิธีถัวเฉลี!ยถ่วงนํ &าหนักสําหรับสินค้ าคงเหลือส่วนอื!น ๆ) หรื อมูลค่าสุทธิ ที!จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ!ากว่า
และจะถือเป็ นส่วนหนึง! ของต้ นทุนการผลิตเมื!อมีการเบิกใช้

5.&

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรม การเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนบันทึกใน
ส่วนของกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของหน่วยลงทุน
ข) เงินลงทุนในตราสารหนี &ที!จะครบกําหนดชําระในหนึง! ปี รวมทังที
& !จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุนตัดจําหน่าย
ค) เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมที!แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ง) เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมที!แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน โดย
บริ ษัทฯจะพิจารณามูลค่าของเงินลงทุนหากมีข้อบ่งชี &ว่าเงินลงทุนดังกล่าวอาจเกิดการด้ อยค่า

5.*

อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ! มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนในราคาทุนซึ!งรวมต้ นทุนการทํา
รายการ ภายหลังการรับรู้ รายการเริ! มแรก บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื!อ การลงทุนด้ วย
ราคาทุนหักค่าเสือ! มราคาสะสมและค่าเผื!อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ค่าเสื!อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนที!เป็ นอาคารสํานักงานให้ เช่า คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณ $* ปี ค่าเสือ! มราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายใน
ส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยรั บ รู้ ผลต่างระหว่างจํ านวนเงิ น ที! ได้ รับ สุท ธิ จ ากการจํ าหน่ายกับ มูลค่า ตามบัญ ชี ข อง
สินทรัพย์ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที!ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนออกจากบัญชี

5.7

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสือมราคา
ที!ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ! มราคาสะสมและ
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)

ค่าเผื!อ

ค่าเสือ! มราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์
โดยประมาณดังนี &
ส่วนปรับปรุงที!ดิน
โรงไฟฟ้า อาคารและเครื! องจักร
เครื! องมือและอุปกรณ์

$. - ". ปี
% - ". ปี
% - #% ปี
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เครื! องตกแต่ง ติดตังและอุ
&
ปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

% ปี และ 10 ปี
" - % ปี , , - #$ ปี และ #+ ปี

ค่าเสือ! มราคารับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสือ! มราคาสําหรับที!ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตังและก่
&
อสร้ าง
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยตัดรายการที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื!อจําหน่ายสินทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ หรื อการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ ขาดทุนจาก
การจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื!อ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นนออก
ั&
จากบัญชี
5.8

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้ นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที!ใช้ เพื!อการได้ มา การก่อสร้ างหรื อการผลิตสินทรัพย์ที!ต้องใช้ ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้ พร้ อมใช้ หรื อขาย ได้ ถกู นําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนจะอยู
ั&
ใ่ นสภาพพร้ อมที!จะ
ใช้ ได้ ตามที!มงุ่ ประสงค์ ส่วนต้ นทุนการกู้ยืมอื!นถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที!เกิดรายการ ต้ นทุนการกู้ยืมประกอบด้ วย
ดอกเบี &ยและต้ นทุนอื!นที!เกิดขึ &นจากการกู้ยืมนัน&

5.+

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยบันทึกต้ นทุนเริ! มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที!ได้ มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์นนั & ณ วันที!ซื &อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที!ได้ มาจากการอื!น บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะบันทึกต้ นทุน
เริ! มแรกของสินทรัพย์นนตามราคาทุ
ั&
น ภายหลังการรับรู้ รายการเริ! มแรก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุน
หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื!อการด้ อยค่าสะสม (ถ้ ามี) ของสินทรัพย์นนั &
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยตัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ที!มีอายุการให้ ประโยชน์จํากัด โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุ
การให้ ประโยชน์ 10 ปี ส่วนสิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินจะตัดจําหน่ายตามวิธีจํานวนผลผลิตตาม
จํานวนผลผลิตซึ!ง ได้ ประมาณไว้ เป็ นจํานวน #" ล้ านตัน ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมื!อมีข้อบ่งชี &ว่าสินทรัพย์นนเกิ
ั & ด การด้ อย
ค่า บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดังกล่าวทุกสิ &นปี เป็ นอย่างน้ อย

5.$, ค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยบันทึกค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็ นต้ นทุนรอตัดบัญชีและทยอยตัดจําหน่ายเป็ นดอกเบี &ย
จ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี &ยที!แท้ จริ งตามอายุของหุ้นกู้ ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีได้ แสดงหักจากมูลค่ า
หุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริ ษั ทฯและบริ ษัทย่อยบันทึก ค่าธรรมเนียมทางการเงิ นในการกู้ยื มเงินเป็ นต้ นทุนรอตัดบัญชี และทยอย ตัด
จําหน่ายเป็ นดอกเบี &ยจ่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเงินกู้ โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่ายได้ แสดง
หักจากเงินกู้ยืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน
5.$$ รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกันกับ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที!มีอํานาจควบคุม บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย หรื อถูกบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกันกับบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
นอกจากนี & บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่วมและบุคคลที!มีสทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมซึง! ทําให้ มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ผู้บริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงาน
ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยที!มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
5.1% สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ที!ความเสี!ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที!เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของจํ านวนเงินที!ต้ องจ่ายตามสัญ ญาเช่าแล้ วแต่มูลค่าใดจะตํ! ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี &สินระยะยาว ส่วนดอกเบี &ยจ่ายจะบันทึ กในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที!ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื!อมราคาตลอดอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ที!เช่า
สัญญาเช่าที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที!ความเสี!ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ ไม่ได้ โอนไป
ให้ กบั ผู้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที!จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในส่วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.1# เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษั ทฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การเป็ น สกุลเงิ น บาท ซึ!งเป็ นสกุลเงิ นที! ใช้ ใน
การ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที!รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้ วยสกุลเงินที!ใช้ ในการ
ดําเนินงานของแต่ละกิจการนัน&
รายการที!เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลีย! น ณ วันที!เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี &สินที!เป็ นตัวเงินซึง! อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลีย! น ณ วันสิ &นรอบ
ระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที!เกิดจากการเปลีย! นแปลงในอัตราแลกเปลีย! นได้ รวมอยูใ่ นส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.1' การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ &นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะทําการประเมินการด้ อยค่าของที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรื อสินทรัพย์ที!ไม่มีตวั ตนอื!นของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี &ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้ อยค่า บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อยรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื!อมูลค่าที!คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์มี มูลค่าตํ!ากว่ามูลค่าตามบัญชี
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ของสินทรัพย์นนั & ทังนี
& & มูลค่าที!คาดว่าจะได้ รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรื อ
มูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์แล้ วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที!กิ จการคาดว่าจะได้ รับจากสินทรั พย์ และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดก่อนภาษี ที!สะท้ อนถึง
การประเมินความเสี!ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเสี!ยงซึง! เป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที!กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการขาย บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยใช้ แบบจําลองการประเมินมูลค่าที!ดีที!สดุ ซึ!งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ!ง
สะท้ อนถึงจํานวนเงินที!กิจการสามารถจะได้ มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนในการจําหน่าย โดยการ
จําหน่ายนันผู
& ้ ซื &อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี!ยนและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะของผู้ที!ไม่มีความเกี!ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี &ที!แสดงให้ เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที!
รับรู้ในงวดก่อนได้ หมดไปหรื อลดลง บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที!คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
นัน& และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที!รับรู้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื!อ
มีการเปลี!ยนแปลงประมาณ
การที!ใช้ กําหนดมูลค่าที!คาดว่าจะได้ รับคืนภายหลังจากการรับรู้ ผลขาดทุน จากการด้ อยค่าครัง& ล่าสุด โดย
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที!เพิ!มขึ &นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต้ องไม่สงู กว่ามูลค่าตาม
บัญชีที!ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
5.1& ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั"นของพนักงาน
บริ ษั ทฯและบริ ษั ทย่อยรับ รู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื!อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที!ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื!อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึง! บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยคํานวณหนี &สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที!
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี!ยวชาญอิสระได้ ทําการประเมินภาระผูกพันดั งกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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5.1* ประมาณการหนีส" ิน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี &สินไว้ ในบัญชีเมื!อภาระผูกพันซึง! เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้ เกิดขึ &นแล้ ว และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื! อ ปลดเปลือ& งภาระผูกพัน นัน& และบริ ษั ทฯและบริ ษั ท ย่อ ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูก พันนัน& ได้ อย่า ง
น่าเชื!อถือ
5.1- ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษั ทฯและบริ ษั ทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ ตามจํ านวนที!คาดว่าจะจ่ายให้ กับหน่วยงานจัดเก็ บภาษี ของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษี ตามหลักเกณฑ์ที!กําหนดในกฎหมายภาษี อากร
บริ ษัทย่อยในต่างประเทศคํานวณภาษี เงินได้ ตามอัตราภาษี ที!ระบุในกฎหมายภาษี อากรของประเทศนัน&
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญ ชีของผลแตกต่างชั!วคราวระหว่างราคาต ามบัญ ชี ของ
สินทรัพย์และหนี &สิน ณ วันสิ &นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี &สินที!เกี!ยวข้ องนัน& โดยใช้
อัตราภาษี ที!มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ &นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยรับรู้ หนีส& ินภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญ ชี ของผลแตกต่างชั!วคราวที!ต้องเสียภาษี
ทุก
รายการ แต่รับรู้ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว! คราวที!ใช้ หกั ภาษี รวมทัง& ผลขาดทุน
ทางภาษี ที!ยงั ไม่ได้ ใช้ ในจํานวนเท่าที!มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที!บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษี ใน
อนาคตเพียงพอที!จะใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว! คราวที!ใช้ หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษี ที!ยงั ไม่ได้ ใช้ นนั &
บริ ษั ทฯและบริ ษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญ ชี ของสินทรัพย์ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญ ชี ทุกสิ &น
รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษั ทฯและ
บริ ษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั&
อบางส่วนมาใช้
ประโยชน์
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยจะบัน ทึกภาษี เงิ นได้ รอการตัด บัญ ชี โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถื อหุ้น หากภาษี ที!เกิ ดขึน&
เกี!ยวข้ องกับรายการที!ได้ บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5.1/ สัญญาซือ" ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ เข้ าทําสัญญาซื &อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพื!อลดความเสี!ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย! น บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยบันทึกสัญญาซื &อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าดังกล่าวด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม กําไรขาดทุนที!ยงั ไม่เกิดขึ &นจริ งจากสัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจและ
การ
ประมาณการในเรื! องที!มี ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ ดุลยพิ นิจและการประมาณการดังกล่าวนีส& ่งผลกระทบต่อ
จํานวนเงินที!แสดงในงบการเงินและต่อข้ อมูลที!แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที!เกิดขึ &นจริ งอาจแตกต่างไป
จากจํานวนที!ประมาณการไว้ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการที!สาํ คัญมีดงั นี &
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หาร ได้ ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื!อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื!อพิจารณาว่าบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ โอนหรื อรับโอน
ความเสีย! งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที!เช่าดังกล่าวแล้ วหรื อไม่
ค่ าเผือหนีส" งสัยจะสูญของลูกหนี "
ในการประมาณค่าเผื!อหนีส& งสัยจะสูญของลูกหนี & ฝ่ ายบริ หารจํ าเป็ นต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการประมาณการ ผล
ขาดทุนที!คาดว่าจะเกิดขึ &นจากลูกหนี &แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี &ที!คงค้ าง
และสภาวะเศรษฐกิจที!เป็ นอยูใ่ นขณะนัน& เป็ นต้ น
มูลค่ าสุทธิทีจะได้ รับของสินค้ าคงเหลือ
ในการประมาณมูลค่าสุทธิ ที!จะได้ รับของสินค้ าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที!
คาดว่าจะเกิดขึ &นจากสินค้ าเสื!อมสภาพ โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การขายในอดีตและสภาวะเศรษฐกิจที!เป็ นอยู่ใน
ขณะนัน&
มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื! องมือทางการเงินที!ไม่มีการซื &อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ ในตลาด
ซื &อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื! องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้
เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ!งตัวแปรที!ใช้ ในแบบจําลองได้ มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที!มีอยู่ใน
ตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ข้ อมูลความสัมพันธ์ และการเปลีย! นแปลงของมูลค่าของเครื! องมือทางการเงินในระยะ
ยาว
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสือมราคา
ในการคํานวณค่าเสือ! มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องทําการประมาณอายุการให้ ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื!อเลิกใช้ งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุการให้ ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลีย! นแปลงเกิดขึ &น
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นอกจากนี & ฝ่ ายบริ หารจํ าเป็ นต้ องสอบทานการด้ อยค่าของที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้ อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที!คาดว่าจะได้ รับคืนตํ!ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั & ในการนี &ฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจที!เกี!ยวข้ องกับการคาดการณ์ รายได้ และค่าใช้ จ่ายในอนาคตซึ!งเกี!ยวเนื!องกับสินทรัพย์
นัน&
สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่ านหิน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน ณ วันที!ได้ มา ตลอดจนการทดสอบการด้ อย
ค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องประมาณการกระแสเงินสดที!คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรื อหน่วย
ของสินทรัพย์ที!ก่อให้ เกิดเงินสด รวมทังการเลื
&
อกอัตราคิดลดที!เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดนัน& ๆ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว! คราวที!ใช้ หกั ภาษี และขาดทุน
ทางภาษี ที!ไม่ได้ ใช้ เมื!อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียง
พอที!จะใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว! คราวและขาดทุนนัน& ในการนี &ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องประมาณการว่าบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทาง
ภาษี ที!คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี &สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ &นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ!งต้ อง
อาศัยข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน& เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ &นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและ
อัตราการเปลีย! นแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้ น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีหนี &สินที!อาจเกิดขึ &นจากการถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย ซึ!งฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที!ถูกฟ้องร้ องแล้ วและเชื!อมั!นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิ ดขึ &นจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณการหนี &สิน
ดังกล่าว ณ วันสิ &นรอบระยะเวลารายงาน
7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายการธุรกิ จที!สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน รายการธุรกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื!อนไขและเกณฑ์ ตามที!ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษัทฯและบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
เหล่านัน& โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี &
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งบการเงินรวม
$%%7
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
ขายสินค้ า
ขายไฟฟ้า ไอนํ &าและนํ &า
ขายสินทรั พย์
ขายสินทรัพย์ถาวร
รายได้ อนื
ค่าบริ การรับ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี &ยรับ
รายได้ อื!น
ซือ" สินค้ า
ซื &อนํ &า
ซื &อไอนํ &า
ซื &อวัตถุดบิ อื!นในการผลิต
ค่ าบริการและค่ าใช้ จ่ายอืน
ค่าขนส่ง
ค่าบริ การ
ดอกเบี &ยจ่าย
ซือ" สินทรั พย์
ซื &ออะไหล่
ซื &อสินทรัพย์ถาวร
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
ซือ" สินค้ า
ซื &อชิ &นไม้ สบั
รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ขายสินค้ า
ขายไฟฟ้า ไอนํ &าและนํ &า
ขายแป้งมันสําปะหลัง
ขายนํ &ามันรํ าข้ าวดิบ
ขายสินทรั พย์
ขายสินทรัพย์ถาวร
รายได้ อนื
ค่าบริ การรับ
ดอกเบี &ยรับ
รายได้ อื!น
ซือ" สินค้ า
ซื &อนํ &า
ซื &อนํ &ามันยางดํา
ซื &อรํ าดิบ
ซื &อนํ &ามันเชื &อเพลิง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

$%%7

$%%6

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

520

$"$

ราคาตามสัญญาและราคาที!ตกลงร่ วมกัน

-

-

30

#,

-

-

20
898
237
94

#+
#,$',
##$
"#

-

-

207
330
62

#%%
,

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาที!ตกลงร่ วมกัน

-

-

451
139
36

'""
//
#"

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้ อยละ 1.6 ถึง '.* ต่อปี

-

-

141

*
#"

2

/

2

/

3,475
373
10

3,603
365
16

1,668
-

1,419
-

21

8

21

3

374
13
114

261
2
29

62
4
19

62
2
3

ราคาตามสัญญาและราคาที!ตกลงร่ วมกัน
อัตราร้ อยละ 6.3 ถึง 7.4 ต่อปี
ราคาที!ตกลงร่ วมกัน

111
330
303
178

113
333
330
172

46

38

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

ราคาที!ตกลงร่ วมกัน
ราคาที!ตกลงร่ วมกัน
อัตราที!ประกาศจ่าย
อัตราร้ อยละ 6.2 - 7.0 ต่อปี
ราคาตามสัญญาและราคาที!ตกลงร่ วมกัน

ราคาที!ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที!ตกลงร่ วมกัน

ราคาที!ตกลงร่ วมกัน

ราคาตามสัญญาและราคาที!ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาที!ตกลงร่ วมกัน
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งบการเงินรวม
$%%7
ซื &อวัตถุดบิ อื!นในการผลิต
ค่ าบริการและค่ าใช้ จ่ายอืน
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ การจักรกลหนัก
ค่าแรงงาน
ค่าบริ หารจัดการขนส่งถ่านหิน
เงินปั นผลจ่าย
ค่าส่วนลดจ่ายจากการรับเงินล่วงหน้ า ค่า
สินค้ า
ค่าใช้ จ่ายอื!น
ซือ" สินทรั พย์
ซื &ออะไหล่
ซื &อสินทรัพย์ถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
$%%7

280

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
236

$%%6

นโยบายการกําหนดราคา

-

2

ราคาตามสัญญาและราคาที!ตกลงร่ วมกัน

177
525
79
190
17
1,191

166
400
134
221
21
2,155

69
191
19
94
1,076

99
148
45
78
2,105

ราคาตามสัญญาและราคาที!ตกลงร่ วมกัน
ราคาที!ตกลงร่ วมกัน
ราคาที!ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที!ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
อัตราที!ประกาศจ่าย

31
28

34
26

31
14

30
3

อัตรา MLR บวกร้ อยละ # ต่อปี
ราคาที!ตกลงร่ วมกัน

66
407

112
101

24
70

63
17

ราคาที!ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที!ตกลงร่ วมกัน

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ เข้ าทําสัญ ญากับ บริ ษัท ที!เกี! ยวข้ องกันสําหรับรายการธุรกิ จตามที!กล่าว ข้ างต้ น โดย
สัญญาที!สาํ คัญมีเงื!อนไขโดยสรุปได้ ดงั นี &
(ก)

สัญญาขายไฟฟ้าระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาขายไฟฟ้ากับบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้
ในสัญญา ซึง! มีรายละเอียดดังต่อไปนี &

บริษัท
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)

คู่สัญญา
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#)
จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ %
จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ "
จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ "
จํากัด

บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ เปเปอร์
มิลล์ " จํากัด
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#)
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#)
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อะโกร ไฟเบอร์
จํากัด

อายุสัญญา
(ปี )
วันทีทําสัญญา
". พฤศจิกายน
5
$%%$

# กุมภาพันธ์
$%%%
# ธันวาคม $%%$

#.

# สิงหาคม $%%*

1

# สิงหาคม $%%*

1

19

วันสิน" สุด
สัญญา
". พฤศจิกายน
$%%/
(ต่ออายุอตั โนมัติ
คราวละ % ปี )
"# กรกฎาคม
$%'%
% พฤศจิกายน
$%/#
"# กรกฎาคม
$%%%
"# กรกฎาคม
$%%%

กําลังไฟฟ้ าตาม
สัญญา (เมกะ
วัตต์ )
%$.$*

$%...
24.00
".*$
5.15

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยขายไฟฟ้าให้ แก่บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันในราคาตามสัญญา โดยอ้ างอิงจากตาราง
อัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที!ประกาศและมีผลบังคับใช้ ในขณะทําสัญญา และหากการ
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ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลี!ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าที!ซื &อขายกันจะเปลี!ยนไปคิดตามอัตราใหม่
ตังแต่
& เดือนที!การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ออกประกาศเป็ นต้ นไป
(ข)

สัญญาขายไอนํ &าระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บริ ษั ทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาขายไอนํา& กับบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันตามจํ านวนและราคาที!กําหนดไว้ ใน
สัญญา ซึง! มีรายละเอียดดังต่อไปนี &

บริษัท
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ %
จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ %
จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ##
จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ
จํากัด

คู่สัญญา
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ
(#++#) จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ
(#++#) จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ เป
เปอร์ มิลล์ " จํากัด
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ
(#++#) จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ
(#++#) จํากัด
(มหาชน)

ปริมาณขัน" ตําตาม
สัญญา (ตันต่ อปี )
แรงดันปาน
แรงดันตํา
กลาง
553,632
35,040

อายุ
สัญญา
(ปี )
$6

วันสิน" สุดสัญญา
## มีนาคม $%''

$' มิถนุ ายน
$%%$

#+

% พฤศจิกายน $%/#

-

200,000

1 กุมภาพันธ์
2555
$' มิถนุ ายน
$%%$

10

30 มิถนุ ายน 2565

374,000

40,000

#+

$ ธันวาคม $%/#

1 เมษายน 2555

10

1 เมษายน $%'%
หรื อตามวันที!ที!ระบุไว้
ในหนังสือบอกกล่าว

วันทีทําสัญญา
#. กุมภาพันธ์
$%*.

507,500
(ปริ มาณรวมทัง& $
ประเภท)
610,000
(ปริ มาณรวมทัง& $
ประเภท)

บริ ษัทฯขายไอนํ &าให้ แก่บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันในราคามูลฐานซึ!งค่าพลังงานไอนํ &าจะปรับเพิ!มขึ &นตามราคา
ถ่านหิน อัตราแลกเปลี!ยนบาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯและดัชนีค่าระวางเรื อ ส่วนราคามูลฐานของพลังไอนํ &าจะ
ปรับเพิ!มขึ &นตามดัชนีราคาผู้บริ โภค
บริ ษัทย่อยขายไอนํ &าให้ แก่บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันในราคามูลฐานซึ!งจะปรับตามการเพิ!มขึ &นของราคาก๊ าซ
ธรรมชาติ ซึง! ราคามูลฐานอยูท่ ี! *+' บาทต่อตันสําหรับไอนํ &าแรงดันตํ!า และ %## บาทต่อตันสําหรับไอนํ &า
แรงดันปานกลาง และปรับเพิ!มขึ &นตามดัชนีราคาผู้บริ โภค ซึ!งราคามูลฐานอยู่ที! /.,+$* บาทต่อ ตันต่อ
ชัว! โมงต่อเดือน
ในกรณีที!บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#) จํากัด (มหาชน) (ผู้ซื &อ) ซื &อไอนํ &าในปริ มาณมากกว่าปริ มาณ ขันตํ
& !า
ที!สญ
ั ญากําหนด บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะให้ สว่ นลดในอัตราร้ อยละ $ ถึงร้ อยละ ' ของราคาซื &อขึ &นอยู่
กับปริ มาณที!ซื &อ
(ค)

สัญญาขายนํ &าเพื!อการอุตสาหกรรมระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บริ ษัท นํา& ใส ".* จํ ากัด ได้ เข้ าทําสัญญาขายนํา& เพื!อ การอุตสาหกรรมกับบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันรวมทัง&
บริ ษัทอื!น ๆ ในเขตโครงการจัดสรรที!ดิน ".* อินดัสเตรี ยลปาร์ ค จังหวัดปราจีนบุรี ในราคาอ้ างอิงจาก
ตารางอัตราค่านํ &าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
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(ง)

สัญญาซื &อนํ &าเพื!อการอุตสาหกรรมระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาซื &อนํ &าเพื!อการอุตสาหกรรมเพื!อใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ &ากับบริ ษัท
ที!เกี!ยวข้ องกันตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้ ในสัญญา ซึง! มีรายละเอียดดังต่อไปนี &
บริษัท
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ %
จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ##
จํากัด

วันทีทํา
คู่สัญญา
สัญญา
บ ริ ษั ท ดั- บ เบิ & ล เอ $' มิถนุ ายน
( # + + # ) จํ า กั ด
$%%$
(มหาชน)
บ ริ ษั ท ดั- บ เบิ & ล เอ # ธันวาคม
( # + + # ) จํ า กั ด
$%%$
(มหาชน)

อายุสัญญา
(ปี )
#+

วันสิน" สุด
สัญญา
% พฤศจิกายน
$%/#

#+

$ ธันวาคม $%/#

ปริมาณตาม
สัญญา
500,000
ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี
1,000,000
ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี

บริ ษัทย่อยซื &อนํา& เพื!อการอุตสาหกรรมจากบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันในราคาลูกบาศก์ เมตรละ $".% บาท โดย
อ้ างอิงจากตารางอัตราค่านํ &าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที!ประกาศและมีผลบังคับใช้ ในขณะทํา
สัญ ญา และหากการประปาส่ว นภูมิ ภาคมี ก ารประกาศเปลี! ย นแปลงอัต ราค่ า นํ า& ประปา ผู้ข ายจะ
ปรับเปลี!ยนอัตราค่านํ &าประปาที!เรี ยกเก็บในเดือนถัดไป หรื อเมื!อผู้ขายได้ แจ้ งให้ ผ้ ซู ื &อได้ รับ ทราบถึงการ
ปรับราคานํ &าประปาดังกล่าว
(จ)

สัญญาซื &อนํ &ามันยางดําระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บริ ษั ทย่อยได้ ทําสัญ ญาซื &อนํ &ามันยางดําเพื!อใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ากับบริ ษัท ดั-บเบิล& เอ
(#++#) จํากัด (มหาชน) ตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้ ในสัญญา ซึง! มีรายละเอียดดังต่อไปนี &
บริษัท
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด

วันทีทําสัญญา
$' มิถนุ ายน
$%%$
$' มิถนุ ายน
$%%$

อายุสัญญา
(ปี )
#+
#+

วันสิน" สุดสัญญา
% พฤศจิกายน
$%/#
$ ธันวาคม $%/#

ปริมาณตาม
สัญญา
(ตันต่ อปี )
500,000
540,000

บริ ษัทย่อยซื &อนํ &ามันยางดําโดยมีการกําหนดราคาซื &อขายอ้ างอิงจากราคาก๊ าซธรรมชาติ ปรับลดตาม
สัดส่วนค่าความร้ อนระหว่างนํ &ามันยางดําเจือจางและก๊ าซธรรมชาติ และนํามาหักลบกับค่าใช้ จา่ ยในการ
ระเหยนํ &าออกจากนํ &ามันยางดําเจือจาง
(ฉ)

สัญญาซื &อเปลือกไม้ ระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาซื &อเปลือกไม้ เพื!อใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ากับบริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#)
จํากัด (มหาชน) ตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้ ในสัญญา ซึง! มีรายละเอียดดังต่อไปนี &
บริษัท
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

วันทีทําสัญญา
$' มิถนุ ายน
$%%$
1 เมษายน $%%4

อายุสัญญา
(ปี )
#+
+

วันสิน" สุดสัญญา
% พฤศจิกายน
$%/#
30 มิถนุ ายน
$%66

ปริมาณขัน" ตําตาม
สัญญา (ตันต่ อปี )
150,000
350,000
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บริ ษัทย่อยซื &อเปลือกไม้ โดยมีการกําหนดราคาซื &อขายอ้ างอิงจากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสัดส่วนค่า
ความร้ อนระหว่างเชื &อเพลิงเปลือกไม้ และถ่านหิน และนํามาปรับลดกับความด้ อยค่าของ เปลือกไม้
(ช)

(ซ)

สัญญาที!เกี!ยวข้ องกับการขนส่งถ่านหินระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
1.

บริ ษัทฯได้ ทําสัญญาจ้ างบริ การขนส่งถ่านหินโดยเรื อลําเลียงและเรื อยนต์ลากจูงกับบริ ษัท ทะเล
ไทย ขนส่ง จํากัด และบริ ษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จํ ากัด โดยคิดค่าบริ การตามอัตราที!ระบุไว้ ใน
สัญญาลงวันที! 1 เมษายน 2557 เป็ นระยะเวลา 1 ปี สิ &นสุดสัญญาวันที! 31 มีนาคม 2558

2.

บริ ษัทฯได้ ทําสัญญาจ้ างบริ หารจัดการขนส่งถ่านหินทางเรื อกับ Eversky Shipping Limited โดย
คิดค่าบริ หารจัดการตามอัตราที!ระบุไว้ ในสัญญาลงวันที! # กรกฎาคม $%%* เป็ นระยะเวลา 5 ปี และจะ
สิ &นสุดสัญญาวันที! 29 กุมภาพันธ์ 2559

".

บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากัด และบริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัดได้ ทําสัญญาให้ เช่าเรือ
เดินสมุทรแก่ Eversky Company Limited เพื!อนําเรื อดังกล่าวไปใช้ ในการขนส่ง ถ่านหินให้ กบั
บริ ษัทฯ โดยคิดค่าบริ การตามอัตราที!ระบุไว้ ในสัญญาลงวันที! # กรกฎาคม $%%* และ 1 มีนาคม 2556
ตามลํ าดับ สัญ ญามี อายุ , ปี และ " ปี และจะสิ น& สุดสัญ ญาวันที! ". มิ ถุนายน $%62 และ 29
กุมภาพันธ์ 2559 ตามลําดับ

สัญญาให้ บริ การในการวิจยั และพัฒนาระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บริ ษั ท ดี .เอ. รี เซิร์ช เซ็ นเตอร์ จํ ากัด ได้ ทํ าสัญญาให้ บริ การในการวิจัยและพัฒ นากับ บริ ษั ท ดั-บเบิ ล& เอ
(#++#) จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด สัญญาทัง& 2 ฉบับเริ! มตังแต่
& วนั ที!
#
มกราคม $%%' โดยระยะเวลาการทํางานและการส่งมอบรายงานผลการวิจยั ในแต่ละโครงการจะเป็ นไป
ตามระยะเวลาที!ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
&
ายตกลงร่วมกัน ซึง! ระยะเวลาดังกล่าวโดยทัว! ไปจะกําหนดไว้ ไม่เกิน " ปี
นับแต่วนั ที! # มกราคม $%%'

(ฌ)

สัญญาจ้ างบริ การงานซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาจ้ างบริ การงานซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานกับบริ ษัท
โปรมีโก้ เซอร์ วิส จํากัด โดยคิดค่าบริ การตามที!กําหนดไว้ ในสัญญา ซึง! มีรายละเอียดดังต่อไปนี &
บริษัท
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

(ญ)

วันทีทําสัญญา
# มิถนุ ายน $%%4
# กรกฎาคม $%%7
# พฤษภาคม $%%"
31 สิงหาคม 2553
# สิงหาคม $%%*
# สิงหาคม $%%*

อายุสัญญา (ปี )
25
%
#,
12
9
9

วันสิน" สุดสัญญา
11 กรกฎาคม $%'/
". มิถนุ ายน $%62
$ ธันวาคม $%/#
30 มิถนุ ายน 2566
31 มีนาคม $%63
31 มีนาคม $%63

สัญญาเช่าพื &นที!อาคารสํานักงานระหว่างบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯได้ ทําสัญญาให้ เช่าพื &นที!อาคารสํานักงานกับบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันหลายแห่ง โดยคิดค่าเช่าและ
ค่าบริ การตามอัตราที!ระบุไว้ ในสัญญา สัญญาทังหมดเริ
&
! มในปี $%%' และมีอายุ " ปี จะสิ &นสุดสัญญาใน
ปี $%%+
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

สัญ ญาในส่วนของบริ ษัทฯและบริ ษั ทย่อยทัง& หมดข้ างต้ นที!มีอายุ # ปี จะมีข้อกํ าหนดเกี! ยวกับ ระยะเวลาของ
สัญญาโดยระบุเงื!อนไขไว้ ว่า หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ!งไม่แสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่า
ไม่
ประสงค์จะต่อสัญญาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ". วัน สัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกคราวละ # ปี ทังนี
& &ณ
วันสิ &นสุดสัญญาแต่ละฉบับ คู่สญ
ั ญาทุกบริ ษัทไม่มีหนังสือแสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า ไม่ประสงค์จะ
ต่อสัญญา ส่งผลให้ สญ
ั ญาในส่วนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จนถึงปั จจุบนั
ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทฯและบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
ลูกหนีก" ารค้ าและลูกหนีอ" ืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีก" ารค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ +)
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากัด
บริ ษัท อี ,% จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด
บริ ษัทย่อยอื!น
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด
บริ ษัท ".* อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด
บริ ษัท ".* อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค $ จํากัด
บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันอื!น
รวมลูกหนี &การค้ า - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
ลูกหนีอ" ืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ +)
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
บริ ษัท แอช ลีชชิ!ง จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากัด
บริ ษัท อี ,% จํากัด
บริ ษัทย่อยอื!น
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บุ๊คทาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

$%%7

$%%6

-

-

$"
7
7
2
1

32
8
8
12
2

-

-

40

62

99
88
33
31
16
31

58
21
11
12
10
27

29
43
18
21
10

3
26

298

139

121

29

298

139

161

91

-

-

13
11
10
7
2
1
4

13
4
5
3
1
36
10

-

-

48

72

18
#%

2
-

"
#%

1
-
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
บริ ษัท เลิศนภา บริ การ จํากัด
บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันอื!น

*
15

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
9

$%%7

$%%6
"
/

3

52

11

$,

4

52

11

/'

76

"%0

150

$"/

167

ลูกหนีก" จิ การทีเกียวข้ องกันจากการจําหน่ ายเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญ
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด (มหาชน)

-

-

-

979

เงินปั นผลค้ างรั บจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากัด

-

-

-

155

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน" แก่ กจิ การทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด
บริ ษัท แอช ลีชชิ!ง จํากัด
บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษัท นํ &าใส ".* จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากัด
บริ ษัท เอส.เอ็น.บี ผลิตผลการเกษตร จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี + จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี / จํากัด
บริ ษัท อี ,% จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี # จํากัด
บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ! ง 5 จํากัด

-

-

787
577
160
96
76
76
32
24
#%
3
#
-

590
610
108
88
310
15
1,256
204
91
6

-

-

1,847

3,278

#.$
%$

95
63

%$

63

#%*

158

%$

63

#%*

158

#,899

3,341

รวมลูกหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
รวมลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน

บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากัด
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
& กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

เงินให้ ก้ ยู ืมข้ างต้ นมีกําหนดชําระคืนเมื!อทวงถามโดยมีอตั ราดอกเบี &ยร้ อยละ '.$ ถึงร้ อยละ /.. ต่อปี (2556: ร้ อยละ
6.3 ถึงร้ อยละ /.0 ต่อปี )
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ าและบริการแก่ กจิ การทีเกียวข้ องกัน
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันอื!น

2

$%%7

$%%6

-

-

-

เงินมัดจําจ่ ายเพือซือ" ทีดินแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ".* อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค $ จํากัด
บริ ษัท ".* อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 7 จํากัด
บริ ษัท ".* พัลพ์ จํากัด
บริ ษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากัด

1,181
897
93
-

1,385
310
91

-

-

รวมเงินมัดจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดนิ แก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน

2,171

1,786

-

-

เงินมัดจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกันข้ างต้ นแสดงรายละเอียดไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อ 19
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
เจ้ าหนีก" ารค้ าและเจ้ าหนีอ" นื - กิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนีก" ารค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ %2)
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากัด
บริ ษัทย่อยอื!น
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีดบั บลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันอื!น
รวมเจ้ าหนี &การค้ า - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

$%%7

$%%6

-

-

22
10

14
20
13

-

-

32

47

34
24
16

49
29
11

2
1

2
6

74

89

3

8

74

89

35

55
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
เจ้ าหนีอ" นื - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ %2)
บริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อยอื!น

บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท บี โปรเฟสชัน! นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เลิศนภา บริ การ จํากัด
บริ ษัท อินเตอร์ ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันอื!น
รวมเจ้ าหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
รวมเจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน

เงินรั บล่ วงหน้ าค่ าซือ" สินค้ าและบริการจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท อี ,% จํากัด
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ดับ- เบิ &ล เอ (#++#) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด
บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันอื!น
รวมเงินรับล่วงหน้ าค่าซื &อสินค้ าและบริ การ
กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

$%%7

$%%6

-

-

7

4

-

-

7

4

$'
#"
#3
#.
#5

#
11
11
18
"#

'
#
*
1

6
3
13

//

72

#2

22

//

72

19

26

#%#

161

54

81

-

-

73

-

-

-

73

-

131
56
-

309
294
11

130
56
-

309
266
-

187

614

#,'

575

#,/

'#*

$%+

%/%

จาก

ยอดคงเหลือ ของเงิน รับ ล่วงหน้ าค่าซือ& สินค้ าและบริ ก ารจากกิ จการที!เกี! ยวข้ องกัน ณ วันที! "# ธัน วาคม $%%/
จํานวนรวม #,/ ล้ านบาท ($%%': จํานวน %/% ล้ านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน #%+ ล้ านบาท $%%':
จํานวน %/% ล้ านบาท) เป็ นเงินรับล่วงหน้ าค่าซื &อไฟฟ้าและไอนํ &าสําหรับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน $%%, ที!
บริ ษัทฯรับมาจากบริ ษัทที!เกี! ยวข้ องกันในเดือนกันยายนและเดือนธันวาคม $%%/ โดยบริ ษัทฯจะต้ องให้ ส่วนลด
สําหรับค่าสินค้ าจากการรับเงินล่วงหน้ าในอัตราเฉลีย! MLR บวกร้ อยละ # ต่อปี
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

$%%7

$%%6

เงินปั นผลค้ างจ่ ายแก่ กจิ การทีเกียวข้ องกัน
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด (มหาชน)

-

87

-

-

เงินกู้ยืมระยะสัน" จากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ #2 จํากัด
บริ ษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด
บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด

-

-

*%"
#$+
"/
-

223
32

-

-

'#+

255

-

*

-

4

-

*

-

4

-

*

'#+

259

บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
&
จการทีเ! กี!ยวข้ องกัน

เงินกู้ยืมข้ างต้ นจัดทําขึ &นในรูปของตัว2 สัญญาใช้ เงินมีกําหนดชําระคืนเมื!อทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบี &ย ร้ อยละ #.'
ถึงร้ อยละ '.$ ต่อปี (2556: ร้ อยละ 1.9 ถึงร้ อยละ 2.5 ต่อปี )
ในระหว่างปี ปัจจุบนั เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
& กิจการที!เกี!ยวข้ องกันและเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
&
จการที!เกี!ยวข้ องกันมี
การเคลือ! นไหวดังต่อไปนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที!
#
มกราคม $%%/
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน" แก่ กจิ การทีเกียวข้ องกัน
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากัด
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
& กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสัน" จากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
&
จการที!เกี!ยวข้ องกัน

เงินกู้ยืมระหว่างปี
ปั จจุบนั

ชําระคืน
เงิน
กู้ยืมระหว่างปี
ปั จจุบนั

ยอดคงเหลือ
ณ วันที!
"# ธันวาคม $%%/

95
63

"'.
-

(353)
(11)

102
52

158

"'.

(364)

154

4

-

(4)

-

4

-

(4)

-
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที!
#

เงินกู้ยืมระหว่าง ปี

มกราคม $%%/

ปั จจุบนั

ชําระคืน
เงิน
ยอดคงเหลือ
กู้ยืมระหว่าง ปี ณ วันที!
"#
ปั จจุบนั

ธันวาคม $%%/

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน" แก่ กจิ การทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด

590
610

/".
#'

(533)
(49)

787
577

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากัด
บริ ษัท แอช ลีชชิ!ง จํากัด
บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษัท นํ &าใส ".* จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากัด
บริ ษัท เอส.เอ็น.บี ผลิตผลการเกษตร จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี + จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี / จํากัด
บริ ษัท อี ,% จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี # จํากัด

108
88
310
15
1,256
204
91

%+
,
%%.
112
#$
+
15
3
1
/.'
#/
*

(7)
(474)
(36)
(290)
(1,962)
(221)
(95)

160
96
76
76
32
24
15
3
1
-

บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ! ง 5 จํากัด
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี / จํากัด

6
-

16
$."

(22)
(203)

-

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากัด

-

120
118

(120)
(118)

-

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากัด
บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด

-

%.
23

(50)
(23)

-

3,278

2,772

(4,203)

1,847

63

-

(11)

52

63

-

(11)

52

รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
& กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน

3,341

2,772

(4,214)

1,899

เงินกู้ยืมระยะสัน" จากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ #2 จํากัด
บริ ษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด
บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด

223
32

1,470
37
50

(1,017)
(9*)
(82)

453
129
37
-

บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ! ง % จํากัด
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด

-

13
#.

(13)
(10)

-

255

1,580

(1,21')

619

บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากัด
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที!
#

เงินกู้ยืมระหว่าง ปี

มกราคม $%%/

ปั จจุบนั

ชําระคืน
เงิน
ยอดคงเหลือ
กู้ยืมระหว่าง ปี ณ วันที!
"#
ธันวาคม $%%/

ปั จจุบนั

บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
&
จการที!เกี!ยวข้ องกัน

4

-

(4)

-

4

-

(4)

-

259

1,580

(1,22.)

619

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ในระหว่างปี สิ &นสุดวันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานที!
ให้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร ดังต่อไปนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
$%%6

2557

$%%6

2557

(ปรับปรุ งใหม่)

8.

ผลประโยชน์ระยะสัน&

74

73

41

38

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

12

4

3

1

รวม

86

77

44

39

เงินฝากธนาคารทีมีข้อจํากัดในการเบิกใช้
ยอดคงเหลือนี &คือ บัญชีเงินฝากธนาคารที!บริ ษัทย่อยสองแห่งได้ ทําสัญญาจดจํานําสิทธิและโอนสิทธิในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารไว้ กบั ผู้ให้ ก้ ู เพื!อคํ &าประกันวงเงินสินเชื!อของบริ ษัทย่อยทังสองแห่
&
งตามที!กล่าวไว้ ใน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้ อ 2% โดยมีเงื!อนไขการใช้ จ่ายตามที!ระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริ ษัทย่อยทังสอง
&
แห่ง

9.

ลูกหนีก" ารค้ าและลูกหนีอ" ืน
ยอดคงเหลือของลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!น ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
ลูกหนี &การค้ า - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
อายุหนี &คงค้ างนับจากวันที!ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้ างชําระ

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

202

101

$%%7

$%%6

115

71
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า #$ เดือน

81
8
7
-

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
35
3

298

$%%7

$%%6
46
-

20
-

139

161

91

1,265

1,233

520

586

228
6

281
8

131
-

233

1,499

1,522

651

819

1,797

1,661

812

910

ลูกหนี &อื!น
ลูกหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
ลูกหนี &อื!น - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้ องกัน

52
25

11
25

76
4

76
2

รวมลูกหนี &อื!น

77

36

80

78

1,874

1,697

892

988

รวมลูกหนี &การค้ า - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
ลูกหนี &การค้ า - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้ องกัน
อายุหนี &คงค้ างนับจากวันที!ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้ างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี &การค้ า - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้ องกัน
รวมลูกหนี &การค้ า - สุทธิ

รวมลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!น

ณ วันที! "# ธันวาคม $%%/ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ โอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี &การค้ าจํานวนเงิน รวม 258 ล้ าน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: ไม่มี) ($%%': จํานวน 260 ล้ านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน "5 ล้ าน
บาท) ให้ แก่บริ ษัทลีสซิ!งเพื!อชําระหนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน
10.

สินค้ าคงเหลือ
ยอดคงเหลือของสินค้ าคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับลดเป็ น
สุทธิที!จะได้ รับ

ราคาทุน
2557

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2557

มูลค่า
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2557

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

วัตถุดบิ
ถ่านหิน
ชีวมวล

306
236

259
102

-

-

306
236

259
102

มันสําปะหลัง
นํ &ามันดีเซล

39
41

43
57

(2)
-

(2)
-

37
41

41
57

อื!น ๆ

50

54

-

-

50

54

672

515

(2)

(2)

670

513
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับลดเป็ น
สุทธิที!จะได้ รับ

ราคาทุน
2557

2556

2557

35
8

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
2556

2557

2556

-

(ปรับปรุ งใหม่)
(18)

35

(ปรับปรุ งใหม่)
161

118

-

(12)

8

106

33
50

22
47

(1)
-

(1)
-

32
50

21
47

91

187

(1)

(13)

90

174

215

20
206

(26)

(24)

189

20
182

1,013

1,107

(29)

(57)

984

1,050

งานระหว่างทํา

(ปรับปรุ งใหม่)
179

มูลค่า

สินค้ าสําเร็ จรู ป
เอทานอล
นํ &ามันรํ าข้ าวดิบและ กากรํ า
สกัด
แป้งมันสําปะหลัง
วัตถุดบิ ระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดเป็ น
ราคาทุน
2557

มูลค่า

สุทธิที!จะได้ รับ
2556

2557

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
2556

2557

2556

วัตถุดบิ
ถ่านหิน
ชีวมวล
อื!น ๆ

340
31
7

284
15
4

-

-

340
31
7

284
15
4

งานระหว่างทํา
วัตถุดบิ ระหว่างทาง

378
*
-

303
20

-

-

378
*
-

303
20

อะไหล่และวัสดุโรงงาน

#$%

128

(24)

(23)

101

105

รวม

%./

451

(24)

(23)

483

428

ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่า สุทธิที!จะ
ได้ รับเป็ นจํานวน 2 ล้ านบาท (2556: จํานวน "* ล้ านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน
# ล้ านบาท
2556: จํ านวน # ล้ านบาท)โดยแสดงเป็ น ส่ว นหนึ!งของต้ น ทุน ขาย และมี ก ารกลับ รายการปรั บ ลดมูล ค่าสิน ค้ า
คงเหลือเป็ นจํานวน ". ล้ านบาท (2556: จํานวน #% ล้ านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินค้ าคงเหลือที!รับรู้เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในระหว่างปี
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

11.

สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื!น ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
$%%7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
$%%6

$%%7

$%%6

(ปรัปปรุ งใหม่)
ภาษี มลู ค่าเพิ!มรอรับคืน

111

160

-

-

ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

93

73

67

43

ภาษี ซื &อรอเรี ยกคืน

21

36

7

8

ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที!จ่าย

16

12

-

-

อื!น ๆ

38

11

-

-

279

292

74

51

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื!น

12.

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํา" ประกัน
บริ ษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารที!ติดภาระคํ &าประกัน ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
$%%7

$%%6
(ปรัปปรุ งใหม่)

หลักประกันตามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว

13

91

หลักประกันการออกหนังสือคํ &าประกันตามสัญญาซื &อขายเครื! องจักร

34

32

12

15

หลักประกันการออกหนังสือคํ &าประกันตามสัญญาซื &อขายมันเส้ นกับองค์การคลังสินค้ า

-

10

อื!น ๆ

5

1

รวม

64

149

หลักประกันการออกหนังสือคํ &าประกันตามสัญญาขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนเพื!อส่งเสริ ม
การอนุรักษ์ พลังงาน

13.

เงินลงทุนระยะยาวอืน
ในเดือนมีนาคม $%%/ บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ ซื &อเงินลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล เพื!อคํ &าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาซื &อขายไฟฟ้าที!ทําไว้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พันธบัตร
รัฐบาลดังกล่าวมีอายุ #% ปี โดยจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนมิถนุ ายน $%/$
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

14.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยตามที!แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี &

บริ ษัท

ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
$%%7
$%%6

บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด
#..
บริ ษัท อี 85 จํากัด
3,851
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
1,520
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด
950
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากัด 1,204
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากัด
310
บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ! ง 5 จํากัด
68
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด
150
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
350
บริ ษัท นํ &าใส ".* จํากัด
160
บริ ษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จํากัด
30
บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
30
บริ ษัท ซีเอชพี # จํากัด
130
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากัด
1,278
บริ ษัท แอช ลีชชิ!ง จํากัด
45
บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด
1,825
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12
จํากัด
900
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
1
บริ ษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด
3/
บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด
250
บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
300
บริ ษัท ซีเอชพี 7 จํากัด
1
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด
596
บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
179
PT Utami Jaya Mulia
17,000
Ocean Star Holding Company Limited
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย

100
1,725
1,230
950
1,105
310
68
138
262
160
30
8
8
1,278
45
673
225
0.25
0.25
0.25
0.25
148
17,000
-

หน่วยเงินตรา
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านรูเปี ย
ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

สัดส่วนเงินลงทุน
$%%7
$%%6
ร้ อยละ
ร้ อยละ
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
++.+9
51.00
51.00
50.00
50.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.00
#.....

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.00
-

ราคาทุน
$%%7

$%%6

ผลต่างจากการจัดโครงสร้ าง
การดําเนินธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัท
$%%7
$%%6

(หน่วย: ล้ านบาท)
ค่าเผื!อการด้ อยค่า
ของเงินลงทุน
$%%7
$%%6

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
$%%7
$%%6

เงินปันผลที!บริ ษัทฯ
รับระหว่างปี
$%%7
$%%6

100
3,851
1,525
960
1,204
310
72
150
350
176
28
15
111
1,278
45
1,285

100
1,725
1,235
960
1,105
310
72
138
262
176
28
4
8
1,278
45
673

(54)
(9)
14
12
42
-

(54)
(9)
14
12
42
-

(138)
(49)
-

(138)
(49)
-

100
3,797
1,525
960
1,204
310
63
12
301
190
40
57
111
1,278
45
1,285

100
1,671
1,235
960
1,105
310
63
213
190
40
46
8
1,278
45
673

66
86
66
161
403
116
-

10
150
86
292
164
178
337
51
-

225
1
37
229
300
1
596
198
454
-

225
454
-

14
-

-

-

-

225
1
37
229
300
1
596
212
454
-

225
454
-

-

-

13,501

8,798

19

5

(187)

(187)

13,333

8,616

898

1,268
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

รายการเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยสําหรั บปี สิน" สุดวันที #$ ธันวาคม %&&- มีดังนี "
เงินลงทุนในบริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
เมื!อวันที! #+ กุมภาพันธ์ $%%/ ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทฯมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯเข้ าซื &อเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด (หุ้นสามัญจํานวน 147,994 หุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,00.
บาท คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ ++.++) จากบริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด (มหาชน) ซึง! เป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ อง
กันโดยมีผ้ ถู ือหุ้นสูงสุดที!เป็ นบุคคลเดียวกัน เป็ นจํานวนเงิน 167 ล้ านบาท การซื &อหุ้นดังกล่าวแล้ วเสร็ จในวันที! 25
มีนาคม 2557 ส่งผลให้ บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯตังแต่
& นนมา
ั&
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี &สิน ณ วันที!ซื &อของบริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด มีรายละเอียด ดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
ลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
& กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื!น

20
102
90
8

ที!ดนิ อาคารและอุปกรณ์

230

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น

13

เจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อื!น

(38)

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
&
จการที!เกี!ยวข้ องกัน

(145)

หนี &สินหมุนเวียนอื!น

(12)

เจ้ าหนี &เช่าซื &อและหนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(78)

หนี &สินไม่หมุนเวียนอื!น

(9)

รวมสินทรัพย์สทุ ธิ

181

หัก: ผลแตกต่างระหว่างต้ นทุนการรวมธุรกิจกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริ ษัทย่อย

(14)

เงินสดจ่ายเพื!อซื &อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

167

ต่อมาเมื!อวันที! #$ พฤศจิกายน $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! "/$%%/ ของบริ ษัทย่อยมีมติพิเศษอนุมตั ิให้
เพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน #*, ล้ านบาท เป็ นจํานวน $/. ล้ านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญจํานวน #$$,... หุ้น มูลค่าหุ้นละ #,... บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระค่า
หุ้นเพิ!ม ทุนดังกล่าวในอัต ราร้ อยละ $% รวมเป็ นเงิ น "..% ล้ านบาท ทัง& นี & บริ ษั ทย่อยดังกล่าวได้ ดําเนินการจด
ทะเบียนเพิ!มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! $* ธันวาคม $%%/
เงินลงทุนในบริ ษัท ซีเอชพี 7 จํากัด และบริ ษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด
เมื!อวันที! 19 กุมภาพันธ์ $557 ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทฯมีมติอนุมตั ิการขยายการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซและถ่านหินซึง! จะบริ หารจัดการโดยบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯจึงเข้ าลงทุนใน หุ้นสามัญของบริ ษัท
ซีเอชพี 7 จํากัด และบริ ษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด ในสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 99.99 บริ ษัทย่อยทังสองแห่
&
งจัดตังขึ
& &น
โดยมีทุนจดทะเบียนแห่งละ # ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 0.1 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1. บาท และเรี ยก
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ชําระค่าหุ้นในอัตราร้ อยละ 25 รวมเป็ นเงินแห่งละ 0.25 ล้ านบาท ทังนี
& & บริ ษัทย่อยทังสองแห่
&
งได้ ดําเนินการจด
ทะเบียนจัดตังบริ
& ษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเสร็ จในวันที! 24 กุมภาพันธ์ 2557
ต่อมา ในระหว่างไตรมาสที!สองและไตรมาสที!สามของปี ปัจจุบนั บริ ษัท ซีเอชพี 7 จํากัด และบริ ษัท ไอพีพี ไอพี 7
จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้ อยละ /% ของหุ้นสามัญที!จดทะเบียนจํานวน ..# ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท รวมเป็ นเงิน ../% ล้ านบาท
และเมื!อวันที! $$ ตุลาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! #/$%%/ ของบริ ษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด ได้ มีมติพิเศษ
อนุ มัติ ให้ เพิ! ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ย่ อยจากเดิ ม จํ านวน # ล้ านบาท เป็ นจํ านวน ''. ล้ านบาท โดยการ
ออกจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน '5.9 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระ
ค่าหุ้นเพิ!มทุนดังกล่าวในอัตราร้ อยละ 36 รวมเป็ นเงิน 236 ล้ านบาท บริ ษัทย่อยได้ ดําเนินการ จดทะเบียนเพิ!มทุน
กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! $/ ตุลาคม $%%/
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน $%%/ บริ ษัท ไอพีพี ไอพี / จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมร้ อยละ %* ของหุ้น
สามัญที!จดทะเบียนจํานวน '%.+ ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท รวมเป็ นเงิน "%+ ล้ านบาท
เงินลงทุนในบริ ษัท อี 85 จํากัด
เมื!อวันที! #, สิงหาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! "/$%%/ ของบริ ษัทย่อยมีมติพิเศษอนุมตั ิให้ เพิ!มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน #,/$% ล้ านบาท เป็ นจํานวน $,.$% ล้ านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญจํานวน ". ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!ม
ทุนดังกล่าวในอัตราร้ อยละ +' รวมเป็ นเงิน $,/ ล้ านบาท ทังนี
& & บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! #$ กันยายน $%%/
ในระหว่างเดือนตุลาคม $%%/ บริ ษัทย่อยได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้ อยละ * ของหุ้นสามัญที!
ทะเบียนจํานวน ". ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท รวมเป็ นเงิน #" ล้ านบาท

จด

และเมื!อวันที! #, กันยายน $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! */$%%/ ของบริ ษัทย่อยได้ มีมติพิเศษอนุมตั ิให้ เพิ!มทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ย่ อ ยจากเดิ ม จํ านวน $,.$% ล้ านบาท เป็ นจํ านวน $,".. ล้ านบาท โดย
การ
ออกจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน $/.% ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นรายเดิม และเรี ยก
ชําระค่าหุ้นเพิ!มทุนดังกล่าวในอัตราร้ อยละ $% รวมเป็ นเงิน '+ ล้ านบาท บริ ษัทย่อยได้ ดําเนินการ
จดทะเบียน
เพิ!มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! ". ตุลาคม $%%/
ในระหว่างเดือนพฤศจิ กายนถึงเดือนธันวาคม $%%/ บริ ษัทย่อยได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้ อยละ /% ของหุ้น
สามัญที!จดทะเบียนจํานวน $/.% ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท รวมเป็ นเงิน $.' ล้ านบาท
ต่อมา เมื!อวันที! #$ พฤศจิกายน $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! %/$%%/ ของบริ ษัทย่อยได้ มีมติพิเศษอนุมตั ิให้
เพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยจากเดิมจํานวน $,".. ล้ านบาท เป็ นจํานวน ",,%" ล้ านบาท โดยการออกจําหน่าย
หุ้นสามัญจํานวน #%%." ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!ม
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ทุนในอัตราร้ อยละ ++.+ รวมเป็ นเงิน #,%%# ล้ านบาท บริ ษัทย่อยได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากและดอกเบี
&
&ยค้ าง
จ่ายแก่บริ ษัทฯ เพื!อเป็ นการเพิ!มทุนดังกล่าว บริ ษัทย่อยได้ ดําเนินการ
จดทะเบียนเพิ!มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้ วเมื!อวันที! $' ธันวาคม $%%/
เงินลงทุนในบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
ในระหว่างไตรมาสที!หนึ!งของปี ปัจจุบนั บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด ได้ เรี ย กชําระค่าหุ้นเพิ!มเติม
ร้ อยละ 24 ของหุ้นสามัญที!จดทะเบียนจํานวน 54 ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ #. บาท รวมเป็ นเงิน 130 ล้ านบาท
เมื!อวันที! 20 มีนาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! 1/2557 ของบริ ษัทย่อยมีมติพิเศษอนุมตั ิให้ เพิ!มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,"'. ล้ านบาท เป็ นจํานวน 1,68/ ล้ านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญจํานวน 32.7 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!ม
ทุนดังกล่าวเต็มจํานวน รวมเป็ นเงิน 327 ล้ านบาท ทังนี
& & บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! 2# มีนาคม $%%/
ต่อมา เมื!อวันที! $" มิถนุ ายน $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! $/$%%/ ของบริ ษัทย่อยมีมติพิเศษอนุมตั ิให้ ลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยจากเดิม #,',/ ล้ านบาท เป็ นจํานวน #,"'. ล้ านบาท โดยการลดจํานวนหุ้น "$./
ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท รวมเป็ นเงิน "$/ ล้ านบาท บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ดําเนินการ
จดทะเบียนลด
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! $, กรกฎาคม $%%/
และเมื!อวันที! #$ พฤศจิกายน $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! "/$%%/ ของบริ ษัทย่อยมีมติพิเศษอนุมตั ิให้ เพิ!ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,"'. ล้ านบาท เป็ นจํานวน #,%$. ล้ านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญจํานวน #' ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระค่าหุ้น
เพิ!มทุนดังกล่าวเต็มจํานวน รวมเป็ นเงิน #'. ล้ านบาท ทังนี
& & บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทุน
กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! $+ ธันวาคม $%%/
เงินลงทุนในบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากัด
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % เอ จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้ อยละ '' ของ
หุ้นสามัญที!จดทะเบียนจํานวน #% ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน ++ ล้ านบาท
เงินลงทุนในบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากัด
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้ อยละ , ของหุ้น
สามัญที!จดทะเบียนจํานวน #% ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ #. บาท รวมเป็ นเงิน #$ ล้ านบาท
เงินลงทุนในบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากัด
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้ อยละ $% ของหุ้น
สามัญที!จดทะเบียนจํานวน "% ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ #. บาท รวมเป็ นเงิน ,, ล้ านบาท
ต่อมาเมื!อวันที! "# ธันวาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! #/$%%/ ของบริ ษัทย่อยได้ มีมติพิเศษอนุมตั ิให้
เพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยจากเดิมจํานวน "%. ล้ านบาท เป็ นจํานวน ',. ล้ านบาท โดยการออกจําหน่าย
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หุ้นสามัญจํานวน "" ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!ม
ทุนดังกล่าวเต็มจํานวนและดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื!อวันที! ' มกราคม $%%,
เงินลงทุนในบริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมร้ อยละ /% ของหุ้นสามัญที!จด
ทะเบียนจํานวน 3 ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ #. บาท รวมเป็ นเงิน $$ ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเงินลงทุนของ
บริ ษัทฯจํานวน ## ล้ านบาท
เงินลงทุนในบริ ษัท ซีเอชพี # จํากัด
ในระหว่างไตรมาสที!สามของปี ปัจจุบนั บริ ษัท ซีเอชพี # จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีกร้ อยละ #. ของหุ้น
สามัญที!จดทะเบียนจํานวน # ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ #. บาท รวมเป็ นเงิน # ล้ านบาท
ต่อมา เมื!อวันที! $$ ตุลาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! #/$%%/ ของบริ ษัทย่อยได้ มีมติพิเศษอนุมตั ิให้
เพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯจากเดิมจํานวน #. ล้ านบาท เป็ นจํานวน #". ล้ านบาท โดยการออกจําหน่ายหุ้น
สามัญจํานวน #$ ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มทุน
ดังกล่าวในอัตราร้ อยละ 85 รวมเป็ นเงิน 102 ล้ านบาท บริ ษัทฯได้ ดําเนินการ
จดทะเบียนเพิ!มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! 2/ ตุลาคม $%%/
เงินลงทุนในบริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด
ในระหว่างปี ปัจจุบัน บริ ษัท เอ็นพีเอส พี พี 9 จํ ากัด ได้ เรี ยกชํ าระค่าหุ้นเพิ!มเติมร้ อยละ "* ของหุ้นสามัญ ที!จด
ทะเบียนจํานวน #79.9 ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ #. บาท รวมเป็ นเงิน '#$ ล้ านบาท
เงินลงทุนในบริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
ในระหว่างปี ปัจจุบัน บริ ษั ท เอ็นพีเอส เคป จํ ากัด ได้ เรี ยกชํ าระค่าหุ้นเพิ!มเติมร้ อยละ /% ของหุ้นสามัญ ที! จด
ทะเบียนจํานวน ..# ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ #. บาท รวมเป็ นเงิน ../% ล้ านบาท
เงินลงทุนในบริ ษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด
เมื!อวันที! #. กุมภาพันธ์ $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! #/$%%/ ของบริ ษัทย่อยมีมติพิเศษอนุมตั ิให้ เพิ!มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน # ล้ านบาท เป็ นจํานวน 150 ล้ านบาท
โดยการออก
หุ้นสามัญจํานวน 1*.+ ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!ม
ทุนดังกล่าวในอัตราร้ อยละ $% รวมเป็ นเงิน "/ ล้ านบาท ทังนี
& & บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทุน
กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! 12 กุมภาพันธ์ 2557
เงินลงทุนในบริ ษัท ซีเอชพี " จํากัด
ในระหว่างไตรมาสที!สองและไตรมาสที!สามของปี ปัจจุบนั บริ ษัท ซีเอชพี " จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีก
ร้ อยละ /% ของหุ้นสามัญที!จดทะเบียนจํานวน ..# ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ #. บาท รวมเป็ นเงิน ../% ล้ าน
บาท
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เมื!อวันที! $$ ตุลาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! #/$%%/ ของบริ ษัทย่อยได้ มีมติพิเศษอนุมตั ิให้ เพิ!มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯจากเดิมจํานวน # ล้ านบาท เป็ นจํานวน $%. ล้ านบาท โดยการออกจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน
$4.9 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มทุนดังกล่าวใน
อัตราร้ อยละ 91.5 รวมเป็ นเงิน 228 ล้ านบาท บริ ษัทฯได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
เมื!อวันที! 2/ ตุลาคม $%%/
เงินลงทุนในบริ ษัท ซีเอชพี % จํากัด
ในระหว่างไตรมาสที!สองและไตรมาสที!สามของปี ปัจจุบนั บริ ษัท ซีเอชพี % จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ!มเติมอีก
ร้ อยละ /% ของหุ้นสามัญที!จดทะเบียนจํานวน ..# ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ #. บาท รวมเป็ นเงิน ../% ล้ าน
บาท
เมื!อวันที! $$ ตุลาคม $%%/ ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! #/$%%/ ของบริ ษัทย่อยได้ มีมติพิเศษอนุมตั ิให้ เพิ!มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯจากเดิมจํานวน # ล้ านบาท เป็ นจํานวน ".. ล้ านบาท โดยการออกจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน
29.9 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท เพื!อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระค่าหุ้ นเพิ!มทุนดังกล่าวเต็ม
จํานวน รวมเป็ นเงิน 299 ล้ านบาท บริ ษัทฯได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิ!มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อวันที! 2/
ตุลาคม $%%/
เงินลงทุนใน Ocean Star Holding Company Limited
เมื!อวันที! #+ กุมภาพันธ์ $557 ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทฯมีมติอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างการลงทุนใน
ธุรกิจขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเลซึ!งจะบริ หารจัดการโดยบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯจึงเข้ าลงทุนในหุ้น
สามัญของ Ocean Star Holding Company Limited ซึ!งจดทะเบียนจัดตัง& บริ ษัทในประเทศฮ่ องกงเมื!อวันที! #/
พฤศจิกายน $%%/ ในสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ #.. บริ ษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจํานวน %,... เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (หุ้นสามัญจํานวน %,... หุ้น มูลค่าหุ้นละ # เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) และเรี ยกชําระค่าหุ้นดังกล่าว
เต็มจํานวน
บริษัทย่ อยทีบริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่ าน Ocean Star Holding Company Limited
เงินลงทุนใน Ocean Cape Company Limited
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน $%%/ Ocean Star Holding Company Limited ซึง! เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯได้ เข้ า
ลงทุนใน Ocean Cape Company Limited ซึง! จดทะเบียนจัดตังบริ
& ษัทในประเทศฮ่องกงเมื!อวันที! $* พฤศจิกายน
$%%/ ในสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ #.. บริ ษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจํานวน %,... เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(หุ้นสามัญจํานวน %,... หุ้น มูลค่าหุ้นละ # เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) และเรี ยกชําระ ค่าหุ้นดังกล่าวเต็มจํานวน
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15.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

15.1 รายละเอียดของบริ ษัทร่วม
(หน่วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
บริ ษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึ
& &น
ในประเทศ

บริ ษัท คันนา จํากัด ส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษ
แก่เกษตรกร

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
"# ธันวาคม 2557 "# ธันวาคม 2556 "# ธันวาคม 2557 "# ธันวาคม 2556 "# ธันวาคม 2557 "# ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
ร้ อยละ
ร้ อยละ
48
48
254
254
198
298

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ในระหว่างปี
2557

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

(100)

'

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัท

จัดตังขึ
& &น
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

ราคาทุน

ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
"# ธันวาคม 2557 "# ธันวาคม 2556 "# ธันวาคม 2557 "# ธันวาคม 2556 "# ธันวาคม 2557 "# ธันวาคม 2556
บริ ษัท คันนา จํากัด

ส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษแก่เกษตรกร

ร้ อยละ
48

ไทย

ร้ อยละ
48

254

254

254

254

15.2 ข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทร่วม
ข้ อมูลทางการเงินตามที!แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษัทร่วมโดยสรุปมีดงั นี &
บริ ษัท

ทุนเรี ยกชําระ

สินทรัพย์รวม

หนี &สินรวม

รายได้ รวมสําหรับปี

ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
"# ธันวาคม 2557 "# ธันวาคม 2556 "# ธันวาคม 2557 "# ธันวาคม 2556 "# ธันวาคม 2557 "# ธันวาคม 2556
บริ ษัท คันนา จํากัด

530

530

2,081

2,089

1,668

1,468

(หน่วย: ล้ านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

2557

$%%6

2557

$%%6

224

219

($.9)

79
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16.

อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ ดงั นี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ที!ดนิ รอการพัฒนา

ที!ดนิ และอาคาร
สํานักงานให้ เช่า

1,112
(1,112)

771
14
(262)
-

1,883
14
(262)
(1,112)

771
14
(262)
-

-

523
2

523
2

523
2

-

525

525

525

-

3
7
(1)

3
7
(1)

3
7
(1)

-

9
7

9
7

9
7

-

16

16

16

1,036
(1,036)

-

1,036
(1,036)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

768

844

768

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุ งใหม่)

-

514

514

514

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557

-

509

509

509

ราคาทุน
ณ วันที! 1 มกราคม 2556
ซื &อเพิ!ม
โอนไปที!ดนิ และอาคาร
ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุ งใหม่)
ซื &อเพิ!ม
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสือมราคาสะสม
ณ วันที! 1 มกราคม 2556
ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื!อมราคาสําหรับส่วนที!โอนไปอาคาร
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุ งใหม่)
ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
ณ วันที! 1 มกราคม 2556
ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุ งใหม่)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที! # มกราคม $%%'

ที!ดนิ และอาคาร
สํานักงานให้ เช่า

รวม
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ทีดินและอาคารสํานักงานให้ เช่ า
เมื!อวันที! 12 กรกฎาคม 2555 ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทฯมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯได้ เข้ าทํารายการซื &อ
ที!ดินและอาคารสํานักงานให้ เช่าจากกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ องบูรพาพลัส โดยรับโอนสิทธิและหน้ าที!
ในสัญญาต่าง ๆ ที!รับมาพร้ อมกับที!ดินและอาคารสํานักงานให้ เช่าดังกล่าว โดยตกลงราคาซื &อขายเป็ นจํานวน /'"
ล้ านบาท ซึง! กําหนดจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึง! ประเมินมูลค่ายุติธรรมที!ใช้ ในการกําหนดราคาซื &อ
ขายโดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับส่วนของที!ดินและวิธีมลู ค่าต้ นทุนทดแทนสุทธิสําหรับส่วนของอาคาร
สํานักงานให้ เช่า ทังนี
& & บริ ษัทฯมีแผนการปรับปรุงพื &นที!บางส่วนภายในอาคารสํานักงานเพื!อใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน
ของบริ ษัทฯ
การปรับปรุ งพื &นที!อาคารสํานักงานในส่วนของบริ ษัทฯแล้ วเสร็ จในเดือนธันวาคม $%%' บริ ษัทฯจึงโอนที!ดินและ
อาคารสํานักงานให้ เช่าสําหรับส่วนที!มีการใช้ งานภายในบริ ษัทฯไปเป็ นที! ดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยมูลค่าตาม
บัญชีที!ราคาทุนจํานวน $'$ ล้ านบาท และค่าเสือ! มราคาสะสมจํานวน # ล้ านบาท
ณ วัน ที! "# ธัน วาคม 2557 และ 2556 มูลค่ายุติ ธ รรมของที! ดิ น และอาคารสํา นักงานให้ เช่ าซึ!งประเมิ น โดยผู้
ประเมินราคาอิสระโดยใช้ เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) มีมูลค่าใกล้ เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที!แสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ข้ อสมมติฐานหลักที!ใช้ ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้ วย อัตรา
ผลตอบแทน อัตราคิดลด และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษัทฯได้ รับรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจากอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนเป็ นจํานวน '.
ล้ านบาท (2556: จํานวน 56 ล้ านบาท)
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17.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้ านบาท)

ที!ดนิ
ราคาทุน
ณ วันที! 1 มกราคม 2556
ซื &อเพิ!ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้ า (ออก)
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
จัดประเภทใหม่
ต้ นทุนการกู้ยืม
ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุ งใหม่)
ซื &อเพิ!ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้ า (ออก)
ต้ นทุนการกู้ยืม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสือมราคาสะสม
ณ วันที! 1 มกราคม 2556
ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื!อมราคาสําหรับส่วนที!จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื!อมราคาสําหรับส่วนที!โอนมาจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุ งใหม่)
ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื!อมราคาสําหรับส่วนที!จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

ส่วนปรับปรุ งที!ดนิ

โรงไฟฟ้า อาคาร
และเครื! องจักร

งบการเงินรวม
เครื! องตกแต่ง ติดตัง&
เครื! องมือ
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตังและก่
&
อสร้ าง

รวม

1,709
753
185
(892)
1,755
421
2,176

298
4
82
384
2
70
456

19,394
184
(158)
1,412
77
20,909
9
(234)
714
21,398

921
25
(3)
22
(1)
964
53
21
1,038

44
4
10
2
(1)
59
5
5
69

1,788
758
(131)
18
(1)
2,432
492
(292)
40
1
2,673

3,835
2,945
(1,544)
129
(629)
4,736
3,823
(850)
149
7,858

27,989
4,673
(292)
262
$
129
(1,524)
31,239
4,,.%
(526)
149
1
35,668

-

146
12
-

7,201
1,078
(47)

500
57
(1)

32
5
-

450
216
(70)

-

8,329
1,368
(118)

-

158
15
-

1
8,233
1,0/%
(137)

(1)
555
86
-

(1)
36
8
-

(1)
595
25/
(67)

-

1
(3)
9,577
1,441
(204)
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)

ที!ดนิ
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557

ส่วนปรับปรุ งที!ดนิ
173

โรงไฟฟ้า อาคาร
และเครื! องจักร
9,171

ค่ าเผือการด้ อยค่ า
ณ วันที! 1 มกราคม 2556
101
396
ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
(101)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุ งใหม่)
396
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
396
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที! 1 มกราคม 2556
1,608
152
11,797
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุ งใหม่)
1,755
226
12,280
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
2,176
283
11,831
ค่ าเสือมราคาสําหรั บปี
2556 (จํานวน 1,355 ล้ านบาท รวมอยู่ในต้ นทุนการผลิต ส่วนที!เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร)
2557 (จํานวน 1,428 ล้ านบาท รวมอยู่ในต้ นทุนการผลิต ส่วนที!เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร)

งบการเงินรวม
เครื! องตกแต่ง ติดตัง&
เครื! องมือ
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
สํานักงาน
641
44

ยานพาหนะ
785

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตังและก่
&
อสร้ าง
-

รวม
10,814

-

-

-

-

497
(101)
396
396

421
409
397

12
23
25

1,338
1,837
1,888

3,835
4,736
7,858

19,163
21,266
24,458
1,368
1,441
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)

ที!ดนิ
ราคาทุน
ณ วันที! 1 มกราคม 2556
ซื &อเพิ!ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้ า (ออก)
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
จัดประเภทใหม่
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556
ซื &อเพิ!ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้ า (ออก)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสือมราคาสะสม
ณ วันที! 1 มกราคม 2556
ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื!อมราคาสําหรับส่วนที!จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื!อมราคาสําหรับส่วนที!โอนมาจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื!อมราคาสําหรับส่วนที!จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557

ส่วนปรับปรุ งที!ดนิ

โรงไฟฟ้า อาคาร
และเครื! องจักร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื! องมือ
เครื! องตกแต่งติดตัง&
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์นกั งาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตังและก่
&
อสร้ าง

รวม

1,082
185
1,267
1,267

167
2
2
171
61
232

11,035
37
(13)
158
77
11,294
(#)
29/
11,5+.

465
5
1
471
1
21
493

13
2
9
2
26
1
1
28

482
103
(81)
4
508
36
(127)
33
450

95
267
(174)
188
"".
(41")
105

13,339
416
(94)
262
2
13,925
"',
(12,)
14,165

-

70
6
-

4,906
490
(1)

196
26
-

11
2
-

196
91
(45)

-

5,379
615
(46)

-

76
7
83

1
5,396
465
5,861

222
27
249

13
4
17

242
88
(50)
280

-

1
5,949
591
(50)
6,490

1,267

95

5,898

249

13

266

188

7,976

1,267

149

5,729

244

11

170

105

7,675

ค่ าเสือมราคาสําหรั บปี
2556 (จํานวน 604 ล้ านบาท รวมอยู่ในต้ นทุนการผลิต ส่วนที!เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร)

615

2557 (จํานวน 565 ล้ านบาท รวมอยู่ในต้ นทุนการผลิต ส่วนที!เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร)

%+#
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ในระหว่างปี สิ &นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทย่อยได้ รวมต้ นทุนการกู้ยืมเข้ าเป็ นราคาทุนของโครงการจํานวน
149 ล้ านบาท (2556: จํานวน 129 ล้ านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย& ร้ อยละ '.* ถึงร้ อยละ '.+ ต่อปี
(2556: อัตราร้ อยละ 6.3 ถึงร้ อยละ 7.0 ต่อปี )
ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื! องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ!งได้ มา
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื &อและสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวน 2,389 ล้ านบาท (2556:
จํานวน 1,242 ล้ านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 143 ล้ านบาท $%%6: จํานวน 151 ล้ านบาท)
ณ วันที! 31 ธันวาคม $%%7 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ จํานวนหนึ!งซึ!งตัดค่าเสื!อมราคาหมดแล้ ว
แต่ยงั ใช้ งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื!อมราคาสะสมและค่าเผื!อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ ดงั กล่าวมีจํานวน
+/, ล้ านบาท ($%%6: จํานวน 356 ล้ านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน //' ล้ านบาท $%%6: จํานวน 181
ล้ านบาท)
ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ จดจํานองที!ดินพร้ อมสิง! ปลูกสร้ างที!มีอยูห่ รื อที!จะก่อสร้ างขึ &นใน
อนาคตและเครื! องจักรส่วนหนึ!ง ซึ!งมีมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ จํานวน 13,##* ล้ านบาท ($%%6: จํานวน 14,291 ล้ าน
บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 6,01* ล้ านบาท $%%6: จํานวน 6,286 ล้ านบาท) เพื!อใช้ เป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื!อและเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตามที!กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ $%
$8.

สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่ านหิน
ในวัน ที! 8 มิถุน ายน 2554 บริ ษั ท ฯเข้ าลงทุน ใน PT Utami Jaya Mulia ซึ!งเป็ น บริ ษั ท ที!ได้ รับ ใบอนุญ าตในการ
ประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ ทําสัญญาโอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาซื &อหุ้น
ซึ!งทําไว้ เดิมระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทดังกล่าวกับ PT Advance and Marketing Services ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!
เกี!ยวข้ องกัน โดยมีมลู ค่าซื &อหุ้นรวมตามสัญญาเท่ากับ 13 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ "+6 ล้ านบาท)
การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื!อ เข้ าลงทุนในกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพื!อใช้ เป็ น
แหล่งเชื &อเพลิงในการดําเนินกิจ การโรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในการซื &อหุ้นจํานวนประมาณ
"+6 ล้ านบาทข้ างต้ นเป็ น “สิทธิ ในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน ” ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยจะ
ทยอยตัดจําหน่ายค่าสิทธิดงั กล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายตลอดอายุสิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน บริ ษัท ฯใช้
วิธีการตัดจําหน่ายตามวิธีจํานวนผลผลิตในการตัดจําหน่ายค่าสิทธิดงั กล่าวเป็ น ค่าใช้ จ่ายในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน ทังนี
& & จะเริ! มตัดจําหน่ายเมื!อบริ ษัทย่อยดังกล่าวเปิ ดดําเนินการกิจการเหมืองถ่านหิน

19.

เงินมัดจําจ่ ายเพือซือ" ทีดินแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
ยอดคงเหลือของเงิ นมัดจํ าจ่ายเพื!อซือ& ที! ดินแก่กิจการที! เกี! ยวข้ องกัน ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
รายละเอียดดังนี &

173

รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
$%%7

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

บริ ษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากัด

1,181

1,181

บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด

310

310

บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด

587

-

93

-

บริ ษัท ซีเอชพี " จํากัด

-

204

บริ ษัท ซีเอชพี 1 จํากัด

-

91

2,171

1,786

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ #$ จํากัด

รวมเงินมัดจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดนิ แก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน

รายการเปลี!ยนแปลงของบัญ ชี เงินมัดจํ าจ่ายเพื! อซือ& ที!ดิน แก่กิจการที!เกี! ยวข้ องกัน ในระหว่างปี สิ &นสุด วัน ที! 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ ดงั นี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
$%%7

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

ยอดคงเหลือต้ นปี

1,786

1,615

บวก:

เงินมัดจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดนิ แก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกันเพิ!มขึ &นระหว่างปี

689

605

หัก:

โอนเป็ นที!ดนิ ในระหว่างปี

(304)

-

-

(434)

2,171

1,786

ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี

บริ ษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากัด และบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด
ในไตรมาสที!สองของปี 2551 ถึงไตรมาสที!หนึง! ของปี 2553 บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด ได้ ทํา
สัญญาจะซื &อจะขายที!ดินรวมทังสิ
& &นสามฉบับกับบริ ษัท ".* อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค $ จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ อง
กัน เพื!อซื &อที!ดินจํ านวน $,390 ไร่ ในราคาไร่ ละ 0.8 ล้ านบาทและไร่ ละ #.% ล้ านบาท
มีมูลค่ารวมสัญญา
ทังสิ
& &น ",#24 ล้ านบาท ซึง! บริ ษัทได้ ชําระเงินมัดจําดังกล่าวแล้ วจํานวน $,+'. ล้ านบาท (ทังนี
& & ราคาที!ดินที!จะซื &อจะ
ขายในอนาคตนันให้
& เป็ นไปตามราคาตลาดหรื อราคายุติธรรมของที!ดิน ณ เวลานัน)
& ในการซื &อที!ดินนี &มีวตั ถุประสงค์
เพื!อใช้ เป็ นพื &นที!สร้ างโรงไฟฟ้า ในเดือนธันวาคม $%%* บริ ษัทย่อยได้ สํารวจปริ มาณพื &นที!ใช้ จ ริ งและคืนพื &นที!สว่ น
หนึง! จํานวน "/# ไร่ คิดเป็ นมูลค่าจํานวน %", ล้ านบาท และได้ รับชําระเงินมัดจําส่วนนี &คืนแล้ ว
อย่างไรก็ตาม เมื!อวันที! + ตุลาคม $%%% ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทย่อยมีมติอนุมตั ิให้
บริ ษัท
ย่อยดําเนินการโอนกิจการบางส่วนไปยังบริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ!งของบริ ษัทฯ เพื!อ
เป็ นการรองรับแนวทางการปรับโครงสร้ างธุรกิจภายใต้ การกํากับดูแลของบริ ษัทฯ โดยมีมติอนุมตั ิการซื &อขายเงินมัด
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จําเพื!อจ่ายซื &อที!ดินส่วนหนึ!งจํานวน 1,207 ไร่ คิดเป็ นมูลค่าเงินมัดจําจํานวน #,#,# ล้ านบาท ให้ แก่บริ ษัทย่อยอีก
แห่งหนึง! ดังกล่าว
ในระหว่างไตรมาสที!สี!ของปี $%%% บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด ได้ เข้ าสํารวจพื &นที!ใช้ จริ งอีกครัง&
และขอคืนพื &นที!สว่ นหนึง! จํานวน 512 ไร่ คิดเป็ นมูลค่าเงินมัดจําจํานวน ,./ ล้ านบาท และได้ รับชําระเงินมัดจําส่วน
นี &คืนแล้ ว คงเหลือเงินมัดจําในส่วนของบริ ษัทย่อยสําหรับพื &นที! ".. ไร่ คิดเป็ นมูลค่า เงินมัดจําจํานวน *"* ล้ าน
บาท
ต่อมาในระหว่างไตรมาสที!สามของปี 2556 บริ ษัทฯได้ จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์
ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด ให้ แก่บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด (มหาชน) ซึ!งเป็ นบริ ษัทที! เกี!ยวข้ องกัน ทําให้ รายการเงิน
มัดจําจ่ายเพื!อซื &อที!ดินแก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกันมีมลู ค่าลดลงจํานวน 434 ล้ านบาท เนื!องจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยดังกล่าว
ในปั จจุบนั บริ ษัท ไอพีพี ไอพี $ จํากัด ยังอยูใ่ นระหว่างการสํารวจปริ มาณพื &นที!ใช้ จริ งและดําเนินการตามเงื!อนไขที!ระบุ
ในสัญญา ได้ แก่ การจัดให้ มีการประเมินราคาที!ดินโดยผู้ประเมินอิสระ การลงนามในหนังสือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยและการได้ รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื!อดําเนินการต่าง ๆ ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
เป็ นต้ น ทังนี
& & บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 2 จํากัด ซึง! เป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ มีหนังสือยืนยันเกี!ยวกับการชําระคืนเงินมัดจํา
ในกรณีที!มีการคืนที!ดินหรื อในกรณีที!มีการคืนส่วนต่างระหว่างราคาประเมินกับราคาที!ดินตามสัญญา
บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด ได้ ทําสัญญาจะซื &อจะขายที!ดินกับบริ ษัท ".* อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 7
จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน เพื!อซื &อที!ดินจํานวน 128 ไร่ ในราคาไร่ ละ 2.5 ล้ านบาท มูลค่ารวมจํานวน 320 ล้ าน
บาท โดยบริ ษัทย่อยได้ ชําระเงินมัดจํา ณ วันทําสัญญาแล้ วจํานวน "#. ล้ านบาท และจะทําการชําระราคาที!ดินส่วนที!
เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ4ที!ดิน ในการซื &อที!ดินนี &มีวตั ถุประสงค์เพื!อใช้ เป็ นพื &นที!สร้ างโรงไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม 304
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (จังหวัดปราจีนบุรี) ในปั จจุบนั บริ ษัทย่อยอยู่ระหว่างการดําเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการเพื!อดําเนินการต่าง ๆ ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี / จํากัด
ในเดือนมีนาคม $%%/ บริ ษัท ไอพีพี ไอพี / จํากัด ได้ ทําสัญญาจะซื &อจะขายที!ดินกับบริ ษัท ".* อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
7 จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน เพื!อซื &อที!ดินจํานวน $*" ไร่ ในราคาไร่ละ 2.5 ล้ านบาท มูลค่ารวมทังสิ
& &น '.+
ล้ านบาท ในการซื &อที!ดินนี &มีวตั ถุประสงค์เพื!อใช้ เป็ นพื &นที!สร้ างโรงไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
(จังหวัดปราจีนบุรี)โดยบริ ษัทย่อยได้ ชําระเงินมัดจําและค่าที!ดิน ณ วันทําสัญญาแล้ วจํานวน #+/ ล้ านบาท
ต่อมา บริ ษัทย่อยและคู่สญ
ั ญามีความประสงค์จะยกเลิกสัญ ญาฉบับเดิมและจัดทําสัญญาฉบับใหม่ลงวันที! $/
ตุลาคม $%%/ โดยมีข้อกําหนดเพิ!มเติมเกี!ยวกับการชําระราคาค่าที!ดิน โดยบริ ษัทย่อยจะต้ องชําระราคาค่าที!ดิน
ตามจํานวนที!ได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาภายใน '. วัน นับแต่วนั ที!ได้ รับแจ้ งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต้ องชําระ
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ราคาค่าที!ดินให้ ครบถ้ วนภายในวันโอนกรรมสิทธิ4ที!ดิน ทังนี
& & ในระหว่างเดือนพฤษภาคม $%%/ ถึงเดือนพฤศจิกายน
$%%/ คูส่ ญ
ั ญาได้ เรี ยกชําระค่าที!ดินจากบริ ษัทย่อยเพิ!มเติมรวมจํานวน "+. ล้ านบาท รวมมูลค่าเงินมัดจําที!บริ ษัทย่อย
ได้ ชําระไว้ เป็ นจํานวน %,/ ล้ านบาท
ในปั จจุบนั บริ ษัทย่อยอยูร่ ะหว่างการดําเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื!อดําเนินการต่าง ๆ ในการ
ก่อสร้ างโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ทังนี
& & ราคาที!ดินที!จะซื &อจะขายในอนาคตให้ เป็ นไปตามราคาตลาดหรื อราคายุติธรรม
ของที!ดิน ณ เวลานัน&
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ #$ จํากัด
ในเดือนพฤศจิกายน $%%/ บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ #$ จํากัด ได้ ทําสัญญาจะซื &อจะขายที!ดินกับบริ ษัท ".*
พัลพ์ จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน เพื!อซื &อที!ดินจํานวน "+ ไร่ ในราคาไร่ ละ $.% ล้ านบาท มูลค่ารวมจํานวน +/
ล้ านบาท โดยบริ ษัทย่อยได้ ชําระเงินมัดจํา ณ วันทําสัญญาแล้ วจํานวน +" ล้ านบาท และจะทําการชําระราคาที!ดิน
ส่วนที!เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ4ที!ดิน ในการซื &อที!ดินนี &มีวตั ถุประสงค์เพื!อใช้ เป็ นพื &นที!สร้ างโรงไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม
".* อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (จังหวัดปราจี นบุรี) ในปั จจุบัน บริ ษั ทย่อยอยู่ระหว่างการดํ าเนินการขอใบอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเพื!อดําเนินการต่าง ๆ ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด ได้ ทําสัญญาจะซื &อจะขายที!ดินกับบริ ษัท ".* อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 2
จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน เพื!อซื &อที!ดินจํานวน 105 ไร่ ในราคาไร่ ละ 2 ล้ านบาท มูลค่ารวม ทังสิ
& &น 210 ล้ าน
บาท โดยบริ ษั ทย่อยได้ ชําระเงินมัดจํ า ณ วันทําสัญญาแล้ วจํ านวน 204 ล้ านบาท ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
บริ ษัทย่อยได้ ชําระราคาที!ดินส่วนที!เหลือจํานวน ' ล้ านบาท และรับโอนกรรมสิทธิ4ในที!ดินดังกล่าวแล้ ว ในการซื &อที!ดิน
นี &มีวตั ถุประสงค์เพื!อใช้ เป็ นพื &นที!สร้ างโรงไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค $ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ใน
ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยอยูร่ ะหว่างการดําเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื!อดําเนินการต่าง ๆ ในการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้า
บริ ษัท ซีเอชพี 1 จํากัด
ในเดือนพฤศจิกายน 255' บริ ษัท ซีเอชพี 1 จํากัด ได้ ทําสัญญาจะซื &อจะขายที!ดินกับบริ ษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากัด ซึ!ง
เป็ นบริ ษัทที!เกี! ยวข้ องกัน เพื!อซื &อที!ดินจํานวน 55 ไร่ ในราคาไร่ ละ 1.7 ล้ านบาท มูลค่ารวมทัง& สิ &น 94 ล้ านบาท โดย
บริ ษัทย่อยได้ ชําระเงินมัดจํา ณ วันทําสัญญาแล้ วจํานวน 91 ล้ านบาท ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทย่อยได้
ชํ าระราคาที! ดิ น ส่วนที! เหลื อจํ านวน 3 ล้ านบาท และรั บ โอนกรรมสิ ทธิ4 ในที! ดิ น ดังกล่าวแล้ ว ในการซื อ& ที! ดิ น นี ม& ี
วัตถุประสงค์เพื!อใช้ เป็ นพื &นที!สร้ างโรงไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (จังหวัดปราจีนบุรี) ในปั จจุบนั
บริ ษั ทย่อยอยู่ระหว่างการดํ าเนิ นการขอใบอนุญ าตจากหน่วยงานราชการเพื! อดํ าเนิ นการต่าง ๆ ในการก่ อสร้ าง
โรงไฟฟ้า
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20.

ค่ าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือของค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
$%%7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
$%%6

$%%7

$%%6

(ปรับปรุ งใหม่)
ต้ นทุนสถานีจ่ายไฟฟ้า
- ต้ นทุนอุปกรณ์สถานีจ่ายไฟฟ้า
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32
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15
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172

155
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หัก: ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชีสะสม

(/$)

(68)

(72)

(68)

ค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ

101

104

83

87

- ที!ดนิ
ต้ นทุนในการสํารวจเหมืองถ่านหิน

รายการเปลีย! นแปลงของบัญชีคา่ ใช้ จ่ายรอตัดบัญชีสาํ หรับปี สิ &นสุดวันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 สรุปได้ ดงั นี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
มูลค่ าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก: ต้ นทุนในการสํารวจเหมืองถ่านหินเพิ!มขึ &นระหว่างปี
หัก: ตัดจําหน่ายระหว่างปี
มูลค่ าสุทธิตามบัญชีปลายปี

104
1
(4)
101

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
99
10
(5)
104

$%%7

$%%6

87
(4)

92
(5)

83

87

ต้ นทุนสถานีจ่ายไฟฟ้า
บริ ษัทฯมีข้อตกลงกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ในการโอนกรรมสิทธิ4ในต้ นทุนอุปกรณ์สถานีสงั!
จ่ายไฟฟ้าและที! ดิ นตามข้ อ ตกลงที! ทํ าไว้ กับ กฟผ. และได้ ดํ าเนิ น การโอนกรรมสิท ธิ4 เสร็ จ สิ &นแล้ ว เมื! อวันที! $,
พฤษภาคม $%%# และวันที! ". กันยายน $%%# อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯยังคงสามารถใช้ อปุ กรณ์และที!ดินดังกล่าวได้
ในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ บริ ษัทฯตัดจําหน่ายต้ นทุนของรายการดังกล่าวตามอายุการให้ ประโยชน์ของ
รายการโดยอ้ างอิงกับอายุการให้ ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที!เกี!ยวข้ อง
ต้ นทุนในการสํารวจเหมืองถ่านหิน
บริ ษัทฯได้ ทําสัญญาลงวันที! $' เมษายน $%%* ว่าจ้ าง PT Advance Marketing and Services ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!
เกี!ยวข้ องกัน ทําการสํารวจพื &นที!เพื!อทําเหมืองถ่านหินของ PT Utami Jaya Mulia ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

โดยจะทยอยตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวโดยใช้ วิธีการตัดจํ าหน่ายตามวิธีจํานวนผลผลิตเป็ นต้ นทุนในการ
ประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ทังนี
& & จะเริ! มตัดจําหน่ายเมื!อบริ ษัทย่อยดังกล่าวเปิ ด
ดําเนินการกิจการเหมืองถ่านหิน
21.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน"
ยอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน& ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี &ย
(ร้ อยละต่อปี )
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว2 สัญญาใช้ เงิน
หนี &สินจากการทําทรัสต์รีซีทส์
ตัว2 สัญญาแลกเงิน - ผู้ลงทุนทัว! ไป
ตัว2 สัญญาแลกเงิน - สถาบันการเงิน
รวม

$%%7

MOR
4.$ - 7..
4.1 - 6.9
4.5 - 4.7
4.% - 4.9

$%%6

$%%7

$%%6

$*
%#
212
-

(ปรับปรุ งใหม่)
70
642
827
1,468
1,109

212
-

565
822
1,468
1,109

287

4,116

212

3,964

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
&
นการเงินในประเทศ ซึง! บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตาม
เงื!อนไขและจัดให้ มีหลักทรัพย์คํ &าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสันเช่
& นเดียวกับที!ระบุไว้ ในสัญญา เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยตามที!ได้ กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้ อ 2%
22.

เจ้ าหนีก" ารค้ าและเจ้ าหนีอ" ืน
ยอดคงเหลือของเจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อื!น ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2557
เจ้ าหนี &การค้ า - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี &การค้ า - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี &อื!น - กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี &อื!น - กิจการที!ไม่เกี!ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบี &ยค้ างจ่าย
เงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าค้ างจ่าย
เงินประกันผลงานค้ างจ่าย
รวมเจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อื!น

/*
*./
//
$"/
#.'
#.%
26
41

2556
(ปรับปรุ งใหม่)
89
229
72
"*"
104
39
18
9

#,073

90"

2557

2556
35
250
#+
42
39
97
25
-

55
73
26
73
52
29
18
-

507

326
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23.

หนีส" ินหมุนเวียนอืน
ยอดคงเหลือของหนี &สินหมุนเวียนอื!น ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2557
ภาษี ขายที!ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ
ภาษี มลู ค่าเพิม! ค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากกองทุนเพื!อส่งเสริ ม
พลังงาน
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที!จ่ายค้ างจ่าย
อื!น ๆ

#%
1
8
7
1"+

2557

2556
44
9

51
15

18
4
6
10

4
6

4
7

157

63

77

การอนุรักษ์

รวมหนี &สินหมุนเวียนอื!น

24.

80
28

2556
(ปรับปรุ งใหม่)
83
36

เจ้ าหนีเ" ช่ าซือ" และหนีส" ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
ยอดคงเหลือ ของเจ้ า หนี เ& ช่ า ซื อ& และหนี ส& ิ น ตามสัญ ญาเช่ า การเงิ น ณ วัน ที! "# ธัน วาคม $%% 7 และ $%%6 มี
รายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

1,919
(167)

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
935
(84)

1,752
(553)
1,199

2557
เจ้ าหนี &เช่าซื &อและหนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี &ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึง! ปี
เจ้ าหนี &เช่าซื &อและหนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน
ที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึง! ปี

$%%6

2557
86
(4)

123
(8)

851
(312)

82
(64)

115
(56)

539

18

59

เจ้ าหนีเ" ช่ าซือ"
เจ้ าหนี &เช่าซื &อประกอบด้ วยสัญญาเช่าซื &อยานพาหนะ ซึ!งมีสญ
ั ญาเช่าซื &อหลายสัญญาโดยมีเงื!อนไขชําระหนี &เป็ น
รายเดือนรวม 12 - '. งวด
หนีส" นิ ตามสัญญาเช่ าการเงิน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัทลีสซิ!งหลายแห่งเพื!อเช่าเครื! องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
สําหรับใช้ ในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือนรวม 12 - 60 งวด และเมื!อครบกําหนด
สัญญา บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยสามารถใช้ สิทธิ ขอซื &อเครื! องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะดังกล่าวได้ ในราคาที!
กําหนดในสัญญา
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ $%%6 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันที!จะต้ องจ่ายค่าเช่าขันตํ
& !าตามสัญญา
เช่าซื &อและสัญญาเช่าการเงิน ดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
$%57

1 ถึง 5 ปี

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

$%57

รวม

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

$%57

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

ผลรวมของจํานวนเงินขันตํ
& !าที!ต้องจ่ายทังสิ
& &นตาม
สัญญาเช่า
ดอกเบี &ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี

645
(92)

358
(46)

1,274
(75)

577
(38)

1,919
(167)

935
(84)

มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
& !าที!
ต้ องจ่ายทังสิ
& &นตามสัญญาเช่า

553

312

1,199

539

1,752

851
(หน่วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
$%57

1 ถึง 5 ปี
$%%6

$%57

รวม
$%%6

$%57

$%%6

ผลรวมของจํานวนเงินขันตํ
& !าที!ต้องจ่ายทังสิ
& &นตาม
สัญญาเช่า
ดอกเบี &ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี

67
(3)

62
(6)

19
(1)

61
(2)

86
(4)

123
(8)

มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
& !าที!
ต้ องจ่ายทังสิ
& &นตามสัญญาเช่า

64

56

18

59

82

115
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25.

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสญ
ั ญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ดงั นี &

เงินกู้ยืม

วงเงิน

วันที!ทําสัญญา

บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
Tranche H
",... ล้ านบาท
#, กันยายน $%*'
แก้ ไขครัง& ที! # - % ใน
ระหว่างปี $%*+ ถึง
$%%$ และแก้ ไขครัง&
ที! '
ณ วันที! #.
กันยายน $%%"

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ - สุทธิ
บริษัทย่ อย
บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ & จํากัด
เงินกู้ยืม
#,#.. ล้ านบาท
#$ มีนาคม $%%"

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ $$ จํากัด

อัตราดอกเบี &ย
(ร้ อยละต่อปี )

FDR + 3.50

MLR - 0.50

กําหนดชําระ
ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ยทุกครึ!งปี
โดยชําระงวดแรกเดือนมิถนุ ายน 25%"
และงวดสุดท้ ายในเดือนธันวาคม
$%%+

ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ยทุกเดือน
โดยชําระงวดแรกเดือนมีนาคม 25%"
และงวดสุดท้ ายในเดือนพฤศจิกายน
$%%/

ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ
ภายในหนึง! ปี

$%%7
ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ
เกินหนึง! ปี

$%%6
ส่วนที!ถึง
ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ กําหนดชําระ
ภายในหนึง! ปี
เกินหนึง! ปี
รวม
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)

600

600

1,200

600

1,200

1,800

(3)
597

(2)
598

(5)
1,195

(3)
597

(4)
1,196

(7)
1,793

-

-

-

247

-

247

-

-

-

(1)
246

-

(1)
246

รวม

(หน่วย: ล้ านบาท)

สินทรัพย์คํ &าประกัน
ที!ดนิ พร้ อมสิง! ปลูกสร้ างที!มี
อยู่หรื อที!จะก่อสร้ างขึ &น
ในอนาคตและเครื! องจักร
ส่วนหนึง! รวมทังการโอน
&
สิทธิตามสัญญาขาย
ไฟฟ้าและซื &อไฟฟ้า
สํารองระหว่างบริ ษัทฯ
และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ที!ดนิ พร้ อมสิง! ปลูกสร้ าง
และเครื! องจักร รวมทัง&
การโอนสิทธิตามสัญญา
ซื &อขายไฟฟ้าของ
โครงการ
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เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม

วงเงิน

วันที!ทําสัญญา

#,$.. ล้ านบาท

$. พฤษภาคม $%%"
แก้ ไขครัง& ที! 1 ณ วันที!
19 มิถนุ ายน 2557

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
บริษัท เอ็นพีเอส โอเชียน สตาร์ จํากัด
Tranche A
'.. ล้ านบาท
#, พฤษภาคม $%%"

เงินกู้ยืม
บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ & เอ จํากัด
วงเงินที! #
'.$ ล้ านบาท
$/ สิงหาคม $%%'
วงเงินที! 2

912 ล้ านบาท

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริง & จํากัด

อัตราดอกเบี &ย
(ร้ อยละต่อปี )
MLR - 0.50

MLR

MLR - 1.00

$/ สิงหาคม $%%' ก) MLR
สําหรับเงินกู้ยืม
ก่อนเปิ ด
ดําเนินงาน
ข) MLR - 0.50
สําหรับเงินกู้ยืม
หลังเปิ ด
ดําเนินงาน

กําหนดชําระ
ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ยทุกสาม
เดือน โดยชําระงวดแรกเดือน
พฤศจิกายน 25%" และงวดสุดท้ ายใน
เดือนพฤษภาคม $%'.

ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ยทุกไตร
มาส โดยชําระงวดแรกเดือนตุลาคม
$%%" และงวดสุดท้ ายในเดือน
เมษายน $%'.
ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ยทุกเดือน
รวม /$ งวด และต้ องจ่ายชําระเงินต้ น
ทังหมดในเดื
&
อนกันยายน $%'$
ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ยทุกเดือน
รวม 84 งวด และต้ องจ่ายชําระเงินต้ น
ทังหมดในเดื
&
อนมิถนุ ายน $%'6

(หน่วย: ล้ านบาท)
$%%6
ส่วนที!ถึง
ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ กําหนดชําระ
รวม
ภายในหนึง! ปี
เกินหนึง! ปี
รวม
สินทรัพย์คํ &าประกัน
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
459
178
444
622 ที!ดนิ พร้ อมสิง! ปลูกสร้ าง
และเครื! องจักร รวมทัง&
การโอนสิทธิตามสัญญา
ซื &อขายไฟฟ้าของ
โครงการ
(2)
(1)
(2)
(3)
457
177
442
619

ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ
ภายในหนึง! ปี

$%%7
ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ
เกินหนึง! ปี

178

281

(1)
177

(1)
280

89

133

222

89

222

311 จํานองเรื อเดินทะเล

89

133

222

89

222

311

95

357

452

125

422

547

-

492

492

-

-

-

(1)
94

(6)
843

(7)
937

(1)
124

(7)
415

(8)
539

ที!ดนิ พร้ อมสิง! ปลูกสร้ างที!มี
อยู่หรื อที!จะเกิดขึ &นใน
อนาคตเครื! องจักรและ
อุปกรณ์ การโอนสิทธิ
ตามสัญญา ซื &อขาย
ไฟฟ้าและไอนํ &า และ
สัญญาโครงการที!
เกี!ยวข้ อง รวมทังเงิ
& นฝาก
ธนาคาร
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม

วงเงิน

วันที!ทําสัญญา

1%. ล้ านบาท

21 สิงหาคม $%%5

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
บริษัท อี /& จํากัด
เงินกู้ยืม
$,".. ล้ านบาท
8 ธันวาคม $%%*
แก้ ไขเพิ!มเติม ณ
วันที! 23 กันยายน
2557
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด
เงินกู้ยืม
87 ล้ านบาท
$* มิถนุ ายน $%%'

เงินกู้ยืม
บริษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
เงินกู้ยืม
11 ล้ านบาท

เงินกู้ยืม
บริษัท เอ็นพีเอส พีพี + จํากัด

5 มีนาคม 2556

อัตราดอกเบี &ย
(ร้ อยละต่อปี )

กําหนดชําระ

BIBOR + 3.25 ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ยทุกเดือน
โดยชําระงวดแรกเดือนกันยายน $%%%
และ
งวดสุดท้ ายในเดือน
สิงหาคม $%'.

MLR - ..%0

MLR

ชําระคืนดอกเบี &ยทุกเดือนและชําระคืน
เงินต้ นทุกไตรมาส โดยชําระงวดแรก
เดือนมีนาคม $%%/ และงวดสุดท้ าย
ในเดือนมิถนุ ายน $%'4

ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ยทุก "
เดือน โดยชําระงวดแรกเดือนธันวาคม
$%%' (เดือนที! ' นับจากวันที!ลงนาม
ในสัญญาเงินกู้)

อัตราดอกเบี &ยเงิน ชําระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ยทุกเดือน
ฝากประจํา #$
เริ! มตังแต่
& เดือนมีนาคม $%%6 จนถึง
เดือน บวกด้ วย
เดือนกุมภาพันธ์ $%59
ร้ อยละ 2.25 ต่อปี
หาร 2

(หน่วย: ล้ านบาท)
$%%6
ส่วนที!ถึง
ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ กําหนดชําระ
ภายในหนึง! ปี
เกินหนึง! ปี
รวม
สินทรัพย์คํ &าประกัน
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
30
84
114 จํานองเรื อทุน่ และอุปกรณ์
ประกอบ

ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ
ภายในหนึง! ปี

$%%7
ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ
เกินหนึง! ปี

29

57

86

29

(1)
56

(1)
85

30

(1)
83

(1)
113

939

-

939

1,106

-

1,106

(5)
934

-

(5)
934

(8)
1,098

-

(8)
1,098

17

48

65

17

65

82

17

48

65

17

65

82

4

1

5

4

5

9

4

1

5

4

5

9

รวม

ที!ดนิ พร้ อมสิง! ปลูกสร้ าง
และเครื! องจักร รวมทัง&
เงินฝากธนาคาร

จํานองเรื อเดินทะเลรวมถึง
สิทธิในกรมธรรม์
ประกันภัย

ที!ดนิ พร้ อมสิง! ปลูกสร้ าง
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

เงินกู้ยืม

วงเงิน

วันที!ทําสัญญา

Tranche A

3,600 ล้ านบาท

31 กรกฎาคม 2556

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่ อย - สุทธิ
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่ อย - สุทธิ

อัตราดอกเบี &ย
(ร้ อยละต่อปี )
ก) MLR
สําหรับเงินกู้ยืม
ก่อนเปิ ด
ดําเนินงาน
ข) MLR - 0.50
สําหรับเงินกู้ยืม
หลังเปิ ด
ดําเนินงาน

กําหนดชําระ
ชําระคืนดอกเบี &ยทุกเดือนและชําระคืน
เงินต้ นทุกไตรมาส โดยชําระงวดแรก
เดือนมิถนุ ายน 2558 (หรื อเดือนที! 6
นับจาก วันเปิ ดดําเนินงาน) และ
งวดสุดท้ ายในเดือนมีนาคม 2566
(หรื อเดือนที! 99
นับจากวัน
เปิ ดดําเนินงาน)

ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ
ภายในหนึง! ปี

$%%7
ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ
เกินหนึง! ปี

10"

2,216

(4)
99
1,443
2,040

(14)
2,202
3,563
4,161

(หน่วย: ล้ านบาท)
$%%6
ส่วนที!ถึง
ส่วนที!ถึง
กําหนดชําระ กําหนดชําระ
รวม
ภายในหนึง! ปี
เกินหนึง! ปี
รวม
สินทรัพย์คํ &าประกัน
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
2,3#+
1,149
1,149 ที!ดนิ พร้ อมสิง! ปลูกสร้ าง
และเครื! องจักร รวมทัง&
การโอนสิทธิตามสัญญา
เช่าที!ดนิ สิทธิในสัญญา
โครงการ รวมถึงสิทธิใน
กรมธรรม์ประกันภัยของ
สินทรัพย์ที!เกี!ยวข้ องและ
สัญญาโอนสิทธิในบัญชี
เงินฝาก
(18)
(22)
(22)
2,301
1,127
1,127
5,006
1,785
2,359
4,144
6,201
2,382
3,555
5,937
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

การเปลีย! นแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปี สิ &นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ $%%6 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
$%%6

2557

$%%6

2557

(ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือต้ นปี

5,937

6,602

1,79"

2,190

บวก:

1,662

1,817

-

-

11

12

$

3

(1,409)

(2,484)

(600)

(400)

-

(10)

-

-

6,201

5,937

1,195

1,793

กู้ยืมเพิ!มขึ &นระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจําหน่ายระหว่างปี

หัก:

จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมทางการเงินเพิม! ขึ &นระหว่างปี

ยอดคงเหลือปลายปี

เงินกู้ยมื ระยะยาวของบริษัทฯ
ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม บริ ษัทฯต้ องปฏิบตั ิตามเงื!อนไขตามที!ระบุไว้ ในสัญญารวมถึงเงื!อนไขทางการเงินเกี!ยวกับ
การดํ า รงอัต ราส่ ว นหนี ส& ิ น ต่ อ ส่ว นของผู้ ถื อ หุ้ น อัต ราส่ ว นหนี ส& ิ น ระยะยาวต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น อัต ราส่ ว น
ความสามารถในการชําระหนี & (Debt Service Coverage Ratio) และอัตราส่วนหนี &สินต่อกําไรสุทธิก่อนดอกเบีย&
จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื!อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (Debt to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and
Amortisation Ratio) ให้ เป็ นไปตามอัตราที!กําหนดในสัญญา
เงินกู้ยมื ระยะยาวของบริษัทย่ อย
ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม บริ ษัทย่อยแห่งต้ องปฏิบัติตามเงื!อนไขตามที! ระบุไว้ ในสัญ ญารวมถึงเงื!อนไข
ทาง
การเงินเกี!ยวกับการดํารงอัตราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนของความสามารถใน
การชําระหนี &
(Debt Service Coverage Ratio) ให้ เป็ นไปตามอัตราที!กําหนดในสัญญา
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด
เมื!อวันที! 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด มีหนังสือแจ้ งความจํานงขอชําระเงินต้ น
ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวลงวันที! 12 มีนาคม 2553 คืนก่อนกําหนดแก่ธนาคารพาณิชย์ผ้ ใู ห้ ก้ ู โดยใช้ เงินจากกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและเงินเพิ!มทุนจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทย่อยได้ ชําระคืน เงินต้ นพร้ อมดอกเบี &ย
และได้ ดําเนินการปลดหลักประกันตามสัญญาแล้ วในวันที! 31 มีนาคม 2557
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด
เมื!อวันที! #+ มิถุนายน $%%/ บริ ษั ท เนชั!นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด ได้ ลงนามในสัญ ญาแก้ ไขเพิ! มเติ ม
สัญญาสินเชื!อกับธนาคารพาณิชย์ โดยมีการเปลีย! นแปลงเงื!อนไขการชําระคืนเงินต้ นจากทุกสามเดือนเป็ นทุกเดือน
โดยชําระงวดแรกในเดือนสิงหาคม $%%/ และงวดสุดท้ ายในเดือนพฤษภาคม $%'.
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด
ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม กําหนดให้ บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี + จํากัด ต้ องชําระคืนเงินต้ นงวดแรกในเดือนมิถนุ ายน $%%,
หรื อเดือนที!หกนับจากวันเปิ ดดําเนินงาน แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดขึน& ก่อน ณ วันที! "# ธันวาคม $%%/ บริ ษัทย่อยจึง
แสดงยอดคงเหลือของเงินกู้ยมื ระยะยาวส่วนที!ครบกําหนดชําระภายในเดือนธันวาคม $%%, เป็ นหนี &สินที!ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง! ปี อย่างไรก็ตาม เมื!อวันที! $, มกราคม $%%/ บริ ษัทฯได้ สง่ หนังสือขอผ่อนผันเงื!อนไขของสัญญา
สินเชื!อ โดยขอขยายกําหนดเวลาก่อสร้ างโรงไฟฟ้าแล้ วเสร็ จ (Schedule Provisional Acceptance Date) จากวันที!
"# ธันวาคม $%%/ เป็ นวันที! ". มิถุนายน $%%, และขอขยายกําหนดเวลาในการคืนเงินกู้งวดแรกเป็ นวันที! ".
ธันวาคม $%%, เพื!อให้ สอดคล้ องกับกําหนดเวลาก่อสร้ างโรงไฟฟ้าแล้ วเสร็ จที!บริ ษัทย่อยขอผ่อนผันไว้ ซึง! บริ ษัทย่อย
ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารผู้ให้ ก้ แู ล้ วเมื!อวันที! #" กุมภาพันธ์ $%%, โดยมีกําหนดชําระคื นงวดสุดท้ ายในเดือนมีนาคม
$%%' ตามกําหนดชําระเดิม
บริ ษัท อี 85 จํากัด
เมื!อวันที! 8 ธันวาคม 2554 บริ ษัท อี 85 จํากัด ได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แห่งหนึง! ในวงเงินกู้ยืมระยะยาวทังสิ
& &นไม่เกิน 2,300 ล้ านบาท เพื!อลงทุนในโครงการผลิตเอทานอล โรงแป้ง โรงงาน
ก๊ าซชีวภาพและธุรกิจที!เกี!ยวเนื!อง
ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม บริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่าง ๆ และเงื!อนไขทางการเงินบางประการตามที!ระบุ
ในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วันที! 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทย่อยไม่สามารถดํารงอัตราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี & รวมทังไม่
& ได้ เข้ าทําสัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิสําหรับเงินกู้ยืมระยะสัน&
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี & บริ ษัทย่อยได้ ลงทุนเพิ!มเติมในโครงการบําบัด นํ &าเสียก่อนได้ รับความยินยอม
จากธนาคาร ซึ!งบริ ษัทย่อยพิจารณาว่าเป็ นโครงการเกี! ย วเนื!องภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม จากเหตุการณ์ ดังกล่าว
ข้ างต้ นถือได้ ว่า บริ ษัทย่อยไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื!อนไขที!ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและมีผลให้ เจ้ าหนี &เงินกู้ยืมอาจใช้ สิทธิ
บางประการตามที!ระบุในสัญญาซึง! รวมถึงการเรี ยกชําระหนี &เงินกู้ยืมคงเหลือจํานวน 1,106 ล้ านบาทคืนจากบริ ษัท
ย่อย ดังนัน& เพื!อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษัทย่อยจึงแสดงรายการยอดคงเหลือของเงิน
กู้ยืมระยะยาว ณ วันที! "# ธันวาคม $%%' เป็ นหนี &สินที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึง! ปี
ต่อมา เมื!อวันที! $" กันยายน $%%/ บริ ษัทย่อยได้ ลงนามในสัญญาแก้ ไขเพิ!มเติมสัญญาเงินกู้ยืมฉบับดังกล่าว โดย
ได้ แก้ ไขเปลี!ยนแปลงข้ อกําหนดต่าง ๆ และเงื!อนไขทางการเงินที!สําคัญบางประการ เช่น อัตราส่วนหนี &สินต่อผู้ถือ
หุ้นและอัต ราส่วนความสามารถในการชํ าระหนี & รวมถึงเงื!อนไขการชํ าระคืนเงินต้ น นอกจากนี & บริ ษัทย่อยต้ อง
ดําเนินการเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยจากเดิมจํานวน #,/$% ล้ านบาท เป็ นจํานวน $,".. ล้ านบาท และเข้ า
ทําสัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิสําหรับเงินกู้ยืมระยะสันจากบริ
&
ษัทฯ รวมทังจดจํ
& านองที!ดินเป็ นประกัน ก่อนการเบิกใช้
วงเงินกู้ยืมระยะยาวงวดถัดไป จากการเข้ าทําสัญญาดังกล่าวมีผลให้ เหตุผิดนัด ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืมฉบับเดิม
ตามที!กล่าวข้ างต้ นเป็ นอันยุติ
อย่ า งไรก็ ต าม ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2557 บริ ษั ท ย่ อ ยได้ จ่ า ยชํ า ระคื น เงิ น กู้ ยื ม ระยะสัน& ภายใต้ สัญ ญาเงิ น กู้
ด้ อยสิทธิดงั กล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ เพื!อเป็ นการเพิ!มทุนของบริ ษัทย่อย จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้ า งต้ นถือได้ ว่า บริ ษัท
ย่อยไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื!อนไขที!ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและมีผลให้ เจ้ าหนี &เงินกู้ยืมอาจใช้ สิทธิบางประการตามที!ระบุ
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ในสัญญาซึ!งรวมถึงการเรี ยกชําระหนี &เงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที! "# ธันวาคม $%%/ จํานวน +"+ ล้ านบาทคืนจาก
บริ ษัทย่อย ทังนี
& & ในเดือนกุมภาพันธ์ 255, บริ ษัทย่อยได้ สง่ หนังสือผ่อนผัน การผิดเงื!อนไขดังกล่าวแก่ธนาคาร ซึง! ใน
ปั จจุบนั ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ดังนัน& เพื!อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษัทย่อยจึง
แสดงรายการยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็ นหนี &สินที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึง! ปี
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษัทย่อยได้ จ่ายชําระคืนเงินต้ นสําหรับงวดเดือนมีนาคม และเดือนมิถนุ ายน $%%/ ภายใต้
เงื!อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมฉบับเดิม และภายหลังจากที! บริ ษัทย่อยได้ เปลี!ยนแปลงเงื!อนไขการชําระคืนเงินต้ นตาม
สัญญาแก้ ไขเพิ!มเติมสัญญาเงินกู้ยืมเดิม บริ ษัทย่อยจะเริ! มชําระคืนเงินต้ นงวดถัดไปในเดือนมีนาคม $%%, และต้ อง
ชําระคืนทังหมดภายในเดื
&
อนมิถนุ ายน $%'*
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26.

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
$%%7
หุ้นกู้

อายุ
หุ้นกู้

ออกจําหน่าย
หุ้นกู้

ครบกําหนด
ไถ่ถอน

#/$%%*

" ปี

12 พฤษภาคม $%%* 12 พฤษภาคม $%%7

#/$%%5

" ปี

$+ มิถนุ ายน $%%%

#/$%%7

" ปี

16 มกราคม $%%7

2/2557
ชุดที! 1

3.5 ปี

$$ ตุลาคม $%%/

2/2557
ชุดที! 2

5 ปี

$$ ตุลาคม $%%/

อัตราดอกเบี &ย
(ร้ อยละต่อปี )

ชําระคืนดอกเบี &ยทุก " เดือน
เริ! มตังแต่
& สงิ หาคม $%%* ถึง
พฤษภาคม $%%/
$+ มิถนุ ายน $%%, 5.50 และ '.*0 ชําระคืนดอกเบี &ยทุก " เดือน
เริ! มตังแต่
& กนั ยายน $%%% ถึง
มิถนุ ายน $%%,
16 มกราคม $%60
5.30
ชําระดอกเบี &ยทุก " เดือน เริ! ม
ตังแต่
& เมษายน $%%7 ถึง
มกราคม $%60
$$ เมษายน $%'#
%.#.
ชําระดอกเบี &ยทุก " เดือน เริ! ม
ตังแต่
& มกราคม $%%, ถึง
เมษายน $%'#
$$ ตุลาคม $%'2
5.55
ชําระดอกเบี &ยทุก " เดือน เริ! ม
ตังแต่
& มกราคม $%%, ถึง
ตุลาคม $%'$

หัก: ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
หุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

'.$%

กําหนดชําระดอกเบี &ย

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง! ปี

$%%6

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระเกินหนึ!งปี

รวม

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง! ปี

ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระเกินหนึ!งปี

รวม

(ปรับปรุ งใหม่)
3,000

(ปรับปรุ งใหม่)
-

(ปรับปรุ งใหม่)
3,000

-

-

-

3,000

-

3,000

-

3,000

3,000

-

3,718

3,718

-

-

-

-

1,000

1,000

-

-

-

-

4,000

4,000

-

-

-

5

(42)

(37)

(7)

2

(5)

3,005

8,676

11,681

2,993

3,002

5,995
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หุ้นกู้ของบริ ษัทฯทังหมดมี
&
มลู ค่าที!ตราไว้ หน่วยละ #,... บาท และเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื!อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มีหลักประกันและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
สําหรับหุ้นกู้ครัง& ที! #/$%%% มีอตั ราดอกเบีย& ร้ อยละ %.% ต่อปี และตังแต่
& ปีที! " จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้น กู้มี
อัตราดอกเบี ย& ร้ อยละ '.* ต่อปี ทัง& นี & ผู้ถือ หุ้นกู้ไม่มีสิท ธิ ขอให้ บ ริ ษั ทฯทําการไถ่ ถอนหุ้น กู้ในส่วนนีก& ่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สําหรับหุ้นกู้ครัง& ที! 1/2557 และครัง& ที! 2/2557 บริ ษัทฯมีสิทธิ ไถ่ถอนหรื อชําระคืนเงินต้ นหุ้นกู้ทงจํ
ั & านวนหรื อบางส่วน
และไม่วา่ ในคราวเดียวหรื อหลายคราวก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ โดยการไถ่ถอนสามารถเริ! มจากวันครบรอบปี
ที! 1 ของวันที!ออกหุ้นกู้ และตรงกับวันครบกําหนดชําระดอกเบี &ย ในการไถ่ถอนนัน& บริ ษัทฯจะต้ องชําระค่าธรรมเนียม
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในอัตราร้ อยละ ..% และร้ อยละ 0.375 ของจํานวนเงินต้ นของหุ้นกู้ที!มีการไถ่ถอน ตามลําดับ และผู้ถือ
หุ้นกู้มีสทิ ธิขอให้ บริ ษัทฯทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เพียงครัง& เดียวในวันใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกํ าหนดตามที! บริ ษั ทฯกํ าหนด ทัง& นี & บริ ษั ทฯจะกํ าหนดวันดังกล่าวภายใน /% วัน นับจากวันที!บริ ษัทฯ
จําหน่าย จ่าย โอน สินทรัพย์ภายใต้ โรงไฟฟ้า 7 และโรงไฟฟ้า 8 ของบริ ษัทฯเข้ ากองทุนรวมโครงสร้ างพื &นฐาน
ภายใต้ ห้ ุนกู้ของบริ ษั ทฯมี ข้อกํ าหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที!ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้หลายประการซึ!งบริ ษัทฯ
จะต้ องปฏิบตั ิตาม เช่น การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน ข้ อจํากัดเกี!ยวกับการจ่ายเงินปั นผลในกรณี ที!บริ ษัทฯผิดนัด
ชําระหนี &ตามหุ้นกู้ และการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษัทฯกับกิจการที!เกี!ยวข้ องกันซึ!งระบุให้ ต้องมีเงื!อนไขที!สมเหตุสมผล
เป็ นต้ น
การเปลีย! นแปลงของบัญชีห้ นุ กู้สาํ หรับปี สิ &นสุดวันที! "# ธันวาคม $%%7 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
ยอดคงเหลือต้ นปี
บวก: ออกหุ้นกู้ในระหว่างปี
ตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้รอการตัดบัญชี
จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้สว่ นที!ถือโดยบริ ษัทย่อย
หัก: จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ในระหว่างปี
ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีเพิ!มขึ &นในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
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5,995
8,718
#,
(3,000)
(50)
11,681

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
5,844
36
115
5,995

$%57

$%%6

5,995
8,718
#,
(3,000)
(50)

5,959
36
-

11,681

5,995

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานซึ!งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื!อออกจากงาน ณ วันที! 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ ดงั นี &
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

(ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือต้ นปี

86

78

25

23

ต้ นทุนบริ การในปั จจุบนั

11

13

3

3

ต้ นทุนดอกเบี &ย

3

3

1

1

ผลประโยชน์ที!จ่ายในระหว่างปี

(6)

(10)

(3)

(3)

8

8

11

1

-

(6)

-

-

102

86

37

25

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลัก

คณิตศาสตร์ ประกันภัย
ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี

ค่าใช้ จ่ายเกี!ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ ดงั นี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2557
ต้ นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี &ย
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
คณิตศาสตร์ ประกันภัยที!รับรู้ในปี
รวมค่าใช้ จ่ายที!รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน

11
3

2556
(ปรับปรุ งใหม่)
13
3

2557

2556
3
1

"
1

หลัก

ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรับรู้ ในรายการต่อไปนี &ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร

8

8

11

#

22

24

15

5

6
16

6
18

3
12

1
4

22

24

15

5

สมมติฐานที!สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดงั นี &

อัตราคิดลด
อัตราการขึ &นเงินเดือนในอนาคต (ขึ &นกับช่วงอายุของพนักงาน)
อัตราการเปลี!ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ &นกับช่วงอายุของพนักงาน)

2557
3.7
4.0 - 9.0
0.0 - 15.0

(หน่วย: ร้ อยละต่อปี )
2556
4.4
4.0 - 9.0
0.0 - 14..
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และสีป! ี ย้อนหลังแสดงได้ ดงั นี &
ภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

28.

งบการเงินรวม
102
86
78
60
41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
37
25
23
19
12

(หน่วย: ล้ านบาท)
การปรับปรุงตามประสบการณ์
ที!เกิดจากหนี &สินโครงการ
งบการเงินรวม
$"
8
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
,
3
-

ทุนเรือนหุ้นและสํารองตามกฎหมาย
ทุนเรือนหุ้น
บริ ษัทฯมีแผนเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯจากจํานวน 9,934 ล้ านบาทเป็ นจํานวน 10,000 ล้ านบาท ซึ!ง
การเพิ! มทุนของบริ ษั ท ฯตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน จํ ากัด พ.ศ. 2535 กํ าหนดให้ กระทําได้ ต่อเมื! อหุ้น
ทังหมดของบริ
&
ษัทฯได้ ออกจําหน่ายและได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีที!ห้ นุ ยังจําหน่ายไม่ครบ หุ้น
ที!เหลือต้ องเป็ น หุ้นที! ออกเพื! อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที!จะซื อ& หุ้น ดังนัน& เมื!อ วันที! 10
กันยายน $%%' ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯได้ มีมติพิเศษอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน
9,934 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 9,354 ล้ านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที!ยงั ไม่ได้ นําออกจําหน่ายลงจํานวน 58
ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 580 ล้ านบาท และมีมติพิเศษอนุมตั ิให้ เพิ!มทุนจดทะเบียนจากจํานวน
9,354 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 10,000 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 6*.' ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ #. บาท
เพื!อจําหน่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณี ที!ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สิทธิตามอัตราที!
กํ า หนด บริ ษั ท ฯสามารถเสนอขายให้ แก่ บุค คลภายนอกในวงจํ ากัด โดยวิธีก ารเสนอขายหุ้น ต่อผู้ลงทุน โดย
เฉพาะเจาะจง
บริ ษัทฯได้ ดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและจดทะเบียนเพิ!มทุนตามที!กล่าวข้ างต้ นกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื!อ
วันที! ". ตุลาคม $%%' และวันที! 3# ตุลาคม $%%' ตามลําดับ
สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้ บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทฯต้ องจัดสรรกําไร
สุทธิ ประจํ าปี ส่วนหนึ!งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ % ของกํ าไรสุทธิ ประจําปี หัก ด้ วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ& ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ #. ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ตามมาตรา #$.$ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทย่อยที!จดั ตังขึ
& &นตามกฎหมายไทยต้ องจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ % ของจํานวนผลกําไรซึง! บริ ษัททํามาหาได้ ทกุ คราวที!จ่ายเงินปั นผลจนกว่า
ทุนสํารองนันจะมี
&
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ #. ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

29.

ผลต่ างจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ยอดคงเหลือของผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ
$%%6 มีรายละเอียดดังนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ค่าหุ้นค้ างรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ผลต่างจากการซื &อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ผลต่างจากการซื &อทรัพย์สนิ และธุรกิจโรงไฟฟ้า

(19)
353

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
979
(5)
353

รวม

334

1,327

2557

$%%6

2557
(19)
-

(5)
-

(19)

(5)

บริ ษัทฯได้ สะท้ อนผลต่างจากการซื &อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นรายการในส่วนของ ผู้ถือหุ้น
ภายใต้ หวั ข้ อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท” เช่นเดียวกับงบการเงินรวม ซึ!งเป็ นการปรับ
ใช้ “แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน”
รายการเปลีย! นแปลงของบัญชีผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทสําหรับปี สิ &นสุดวันที! "#
ธันวาคม $%%7 สรุปได้ ดงั นี &
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
กลับรายการค่าหุ้นค้ างรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ผลต่างจากการซื &อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเพิ!มขึ &น
ยอดคงเหลือ ณ วันที #$ ธันวาคม %&&7

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,327
(979)
(14)

(5)
(14)

334

(19)

ค่ าหุ้นค้ างรับจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ในไตรมาสที!สามของปี 2556 บริ ษัทฯได้ จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย
ไอพีพี จํากัด ให้ แก่บริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด (มหาชน) ซึ!งเป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันโดยมี
ผู้ถือหุ้นสูงสุดที!
เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยตกลงราคาขายเป็ นจํานวนรวมทัง& สิ &น 1,647 ล้ านบาท ณ วันที!
"# ธันวาคม $%%'
บริ ษัทฯได้ รับชําระเงินมาแล้ วจํานวนรวมทังสิ
& &น '', ล้ านบาท คงเหลือเป็ นเงินค่าหุ้น ค้ างรับจํานวนรวมทังสิ
& &น
979 ล้ านบาท ซึ!งตามหลักเนื &อหาสําคัญกว่ารู ปแบบอาจถูกพิจารณาเสมือนว่ารายการค่าหุ้น ค้ างรับนี &เป็ นการให้
ประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทฯจึงแสดงรายการค่าหุ้นค้ างรับในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็ นรายการในส่วนของผู้ถือ
หุ้นภายใต้ หวั ข้ อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท”
ต่อมาเมื!อวันที! 22 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทฯได้ รับชําระค่าหุ้นค้ างรับดังกล่าวจากบริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิง& จํากัด
(มหาชน) แล้ วเต็มจํานวน บริ ษัทฯจึงกลับรายการ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ”
จํานวน 979 ล้ านบาท ตามที!เคยบันทึกไว้ ออกทังจํ
& านวน
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ผลต่ างจากการซือ" เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ ษัทย่อย

วันที!ซื &อ
บริ ษัทย่อย

ต้ นทุนในการซื &อ
เงินลงทุน

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีตาม
ส่วนได้ เสียของ
บริ ษัทฯ

ณ วันที!ซื &อ
บริ ษัท อี 85 จํากัด
ครัง& ที! #
ครัง& ที! $
บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ! ง % จํากัด
บริ ษัท นํ &าใส ".* จํากัด
บริ ษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จํากัด
บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด

$8 ตุลาคม $%%$
". กรกฎาคม $%%"
#$ ธันวาคม $%%"
#' สิงหาคม $%%*
#' สิงหาคม $%%*
9 ธันวาคม $%%*
25 มีนาคม $%%7

412
612
72
176
28
4
167

ผลต่างจากการจัดโครงสร้ าง
การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท
$%%/

392
578
63
190
40
46
181

รวม

$%%'
(ปรับปรุ งใหม่)
$.
34
9
(14)
(12)
(42)
(14)
(19)

$.
34
9
(14)
(12)
(42)
(5)

บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
ตามที!กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ #4 บริ ษัทฯได้ เข้ าซื &อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท โซนิส
สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด จากบริ ษัท ไอทาวน์ โฮลดิ &ง จํากัด (มหาชน) ซึง! เป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันโดยมีผ้ ถู ือหุ้นสูงสุด
ที!เป็ นบุคคลเดียวกัน การซื &อหุ้นดังกล่าวเป็ นการจัดโครงสร้ างองค์กรภายในกลุม่ บริ ษั ท ดังนัน& บริ ษัทฯจึงได้ สะท้ อน
ผลของการซื &อหุ้นดังกล่าวในงบการเงิน โดยบันทึกส่วนต่างที!ตํ!ากว่าระหว่างต้ นทุนการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริ ษัทย่อยจํานวน 14 ล้ านบาท ไว้ ภายใต้ บญ
ั ชี “ผลต่างจากการจัดโครงสร้ างการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท” และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากไว้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ทังนี
& &
เป็ นการปรับใช้ “แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน”
ผลต่ างจากการซือ" ทรัพย์ สินและธุรกิจโรงไฟฟ้ า
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

บริ ษัทย่อย

วันที!เข้ าทํารายการ

ราคาจ่ายซื &อ
ทรัพย์สนิ และ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีของ
ทรัพย์สนิ และ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ณ วันที!ซื &อ

$%%/

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากัด

# สิงหาคม $%%*

162

4

บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากัด

# สิงหาคม $%%*

526

331

รวม

ผลต่างจากการจัดโครงสร้ าง
การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท

158
19%

$%%'
(ปรับปรุ งใหม่)
158
19%

35"

35"
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

30.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้ จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้ วยรายการค่าใช้ จ่ายที!สาํ คัญดังต่อไปนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
วัตถุดบิ และวัสดุสิ &นเปลืองใช้ ไป
ค่าเสื!อมราคา ค่าตัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย
ซื &อไฟฟ้า นํ &าและไอนํ &า
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื!นของพนักงาน
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าขนส่งและค่าระวาง
การเปลี!ยนแปลงในสินค้ าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

31.

7,636
1,483
835
989
1,008
235
(240)

$%%7

2556
(ปรับปรุ งใหม่)
5,747
1,430
622
973
1,069
244
(181)

2556

3,188
625
710
307
381
78
4

3,152
665
354
357
475
115
-

ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาํ หรับปี สิ &นสุดวันที! 3# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 สรุปได้ ดงั นี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%7
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว! คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว! คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)

$%%7

$%%6

$$/
-

220
(1)

188
-

140
(2)

(74)

(9)

4

(8)

153

210

192

130

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ มีดงั นี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

1,914

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
1,780

20
383
(2)

2557
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
อัตราภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล (ร้ อยละ)
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลของปี ก่อน
ขาดทุนทางภาษี ที!ถกู ใช้ ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่ไม่เคยรับรู้ เป็ น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษี สําหรับ:

$%%6

2557
2,024

1,984

20
356
(1)

20
405
-

20
397
(2)

-

-

-
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บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

รวม

(239)
(23)
(46)
20
64
(4)
(228)

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
(188)
(15)
(9)
(1)
70
(2)
(145)

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที!แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

153

210

2557
การส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 3$)
รายได้ และค่าใช้ จ่ายที!ไม่ถือเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายที!มีสทิ ธิหกั ได้ เพิ!มขึ &น
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ขาดทุนทางภาษี ปีปัจจุบนั ที!ยงั ไม่ได้ ใช้
อื!น ๆ

$%%6

2557
(178)
(35)
(213)

(258)
(7)
(265)

192

130

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี &สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ประกอบด้ วยรายการ
ดังต่อไปนี &
งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื!อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลต่างของสินทรัพย์และหนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กําไรที!ยงั ไม่เกิดขึ &นจริ งจากรายการขายสินค้ าระหว่างกัน
รวม
หนีส" ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
รวม
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2557

2556

5
20
%*
22

5
17
-

5
7
-

5
5
-

#.#

22

12

10

(7)

(1)

(7)

(1)

(7)

(1)

(7)

(1)

94

21

5

9

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว! คราวที!ใช้ หกั ภาษี และขาดทุนทางภาษี ที!ยงั ไม่ได้ ใช้
จํานวน 864 ล้ านบาท (2556: จํานวน 58" ล้ านบาท) ที!บริ ษัทย่อยไม่ได้ บนั ทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
เนื!องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทย่อยพิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทย่อยอาจไม่มีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที!จะ
นําผลแตกต่างชัว! คราวและขาดทุนทางภาษี ที!ยงั ไม่ได้ ใช้ ข้างต้ นมาใช้ ประโยชน์ได้
32.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิ พิเศษทางภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนภายใต้ เงื!อนไขและข้ อกํ าหนดในบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน สิทธิประโยชน์ที!สาํ คัญบางประการสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี &
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บริษัท นํา" ใส #,' จํากัด
การผลิตนํ &าประปา
บริษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
โครงการวิจยั และพัฒนา
บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริง & จํากัด
การขนถ่ายสินค้ าสําหรับเรื อเดินทะเล
บริษัท เอ็นพีเอส โอเชียน สตาร์ จํากัด
การขนส่งทางเรื อประเภทขนส่งมวลชนและสินค้ าขนาดใหญ่
บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ & เอ จํากัด
การผลิตไอนํ &าจากเชื &อเพลิงชีวมวล
การผลิตไฟฟ้าจากไอนํ &าเชื &อเพลิงชีวมวล
บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด
การขนส่งทางเรื อประเภทขนส่งมวลชนและสินค้ าขนาดใหญ่
บริษัท อี /& จํากัด
การผลิตแอลกอฮอล์และเชื &อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร
การผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซชีวภาพ
การผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซชีวภาพ
บริษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
การผลิตแป้งแปรรูป
การผลิตก๊ าซชีวภาพ
บริษัท แอช ลีชชิง จํากัด
การผลิตโซเดียมซัลเฟตจากขี &เถ้ า
บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด
การผลิตไฟฟ้าและไอนํ &า

33.

เลขที!บตั รส่งเสริ ม
การลงทุน

การยกเว้ นภาษี เงินได้
นิตบิ คุ คลสําหรับ กําไร
สุทธิเป็ นเวลา , ปี นับ
จากวันที!

การลดหย่อนภาษี เงินได้
นิตบิ คุ คลร้ อยละห้ าสิบ
ของอัตราปกติเป็ นเวลา % ปี
นับจากวันที!

2193(2)/$%48

30 มิถนุ ายน $%%.

30 มิถนุ ายน $%%,

1794(4)/2550

22 กุมภาพันธ์ $%%"

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์นี &

#*,%($)/$%%$

". เมษายน $%%"

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์นี &

#"/%($)/$%%"

#" เมษายน $%%"

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์นี &

$"'%(+)/อ./$%%"
$641(1)/255'

25 กรกฎาคม $%%%
ยังไม่เริ! มดําเนินงาน

25 กรกฎาคม $%6"
ยังไม่เริ! มดําเนินงาน

$$*,($)/$%%%

#, กันยายน 2555

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์นี &

#.*"(+)/$%%#
2091(1)/2557
2092(2)/2557

' ธันวาคม $%%%
ยังไม่เริ! มดําเนินงาน
ยังไม่เริ! มดําเนินงาน

' ธันวาคม $%'"
ยังไม่เริ! มดําเนินงาน
ยังไม่เริ! มดําเนินงาน

1462(2)/2550
1153(1)/2556

1 สิงหาคม 2554
1 เมษายน 2556

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์นี &
1 เมษายน 2564

$',$($)/$%%5

ยังไม่เริ! มดําเนินงาน

ยังไม่เริ! มดําเนินงาน

1987(9)/อ./25%'

ยังไม่เริ! มดําเนินงาน

ยังไม่เริ! มดําเนินงาน

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพื
& &นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที!เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื!น) ด้ วยจํานวนถัวเฉลีย! ถ่วงนํ &าหนักของหุ้นสามัญที!ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ้นขันพื
& &นฐานแสดงการคํานวณได้ ดงั นี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

(ปรับปรุ งใหม่)
กําไรส่วนที!เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่

1,664

1,458

1,832

1,854

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย! ถ่วงนํ &าหนัก (ล้ านหุ้น)

935

935

935

935

กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

1.78

1.56

1.96

1.98
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34.

เงินปั นผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2556

อนุมตั โิ ดย
ที!ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื!อวันที!
#. กรกฎาคม $%%'

เงินปั นผลจ่าย

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2556
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2557

ที!ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื!อวันที!
19 กุมภาพันธ์ 2557

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2557

35.

(หน่วย: ล้ านบาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น

2,105

2.25

2,105

2.25

1,076

1.15

1,076

1.15

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลส่วนงานดําเนินงานที!นําเสนอนี &สอดคล้ องกับรายงานภายในของบริ ษัทฯที!ผ้ มู ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการ
ดําเนินงานได้ รับและสอบทานอย่างสมํ!าเสมอเพื!อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
เพื!อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสว่ นงานที!รายงานทังสิ
& &นหกส่วนงาน ดังนี &
(1)
(2)
(3)
(*)
(%)
(6)

ส่วนงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอนํ &าและนํ &า
ส่วนงานผลิตและจําหน่ายเอทานอล
ส่วนงานผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง
ส่วนงานผลิตและจําหน่ายนํ &ามันรํ าข้ าว
ส่วนงานขนส่ง
ส่วนงานวิจยั และพัฒนา

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็ นส่วนงานที!รายงานข้ างต้ น
ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื!อวัตถุประสงค์ ในการ
ตัดสินใจเกี!ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมิ นผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมซึง! วัดมูลค่าโดยใช้ เกณฑ์เดียวกับที!
ใช้ ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ เปลี!ยนแปลงโครงสร้ างของส่วนงานดําเนินงานจากปี $%%' โดยมี
การเพิ!มส่วนงานผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง ซึ!งดําเนินการโดยบริ ษัทย่อยที!บริ ษัทฯซื &อเข้ ามาใน
เดือนมีนาคม 2557 การซื &อบริ ษัทย่อยดังกล่าวถือเป็ นการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทตามที!กล่าว
ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 ดังนัน& บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงได้ ปรับปรุงข้ อมูลทางการเงินจําแนกตาม
ส่วนงานโดยรวมผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ &นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ $%%' ของบริ ษัทย่อยดังกล่าว
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยใช้ เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที!กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ /
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลรายได้ กําไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยสําหรับปี สิ &นสุดวันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 มีดงั ต่อไปนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
$%%7

รายได้
รายได้ จากภายนอก
รายได้ ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ข้ อมูลเกียวกับกําไร (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

ส่วนงานผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
ไอนํ &าและนํ &า

ส่วนงานผลิตและ
จําหน่าย
เอทานอล

ส่วนงานผลิตและ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์จาก
มันสําปะหลัง

ส่วนงานผลิตและ
จําหน่ายนํ &ามันรํ า
ข้ าว

ส่วนงานขนส่ง

12,314
228
12,542

1,335
1,335

611
29
640

349
349

%#0
446
956

258
188
446

3,6$%

(27)

56

4

*++

185

ส่วนงานวิจยั
และพัฒนา

การตัดรายการ
บัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

15,377
891
16,268

(891)
(891)

15,377
15,377

4,3*$

(17)

4,325

รวม

รายได้ และค่าใช้ จ่ายที!ไม่ได้ ปันส่วน:
ค่าเสื!อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้ อื!น
กําไรจากอัตราแลกเปลี!ยน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไรส่วนที!เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อน
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
กําไรส่วนที!เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที!ไม่มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
กําไรส่วนที!เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ข้ อมูลเกียวกับสินทรั พย์
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
รายการสินทรัพย์ที!ไม่ได้ ปันส่วน:
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมที!บนั ทึกตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รวมสินทรัพย์

(1,455)
94
10
(100)
(+'3)
(153)
(14)
(80)
1,664
26,023

4,165

423

73

1,730

103

32,517

(283)

32,234
198
32,432
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
2556

รายได้
รายได้ จากภายนอก
รายได้ ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ข้ อมูลเกียวกับกําไร (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

ส่วนงานผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
ไอนํ &าและนํ &า

ส่วนงานผลิตและ
จําหน่าย
เอทานอล

ส่วนงานผลิตและ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์จาก
มันสําปะหลัง

ส่วนงานผลิตและ
จําหน่ายนํ &ามันรํ า
ข้ าว

ส่วนงานขนส่ง

11,577
172
11,749

319
319

524
110
634

386
386

264
629
893

198
137
335

13,268
1,048
14,316

(1,048)
(1,048)

13,268
13,268

3,503

(169)

58

(6)

419

171

3,976

(80)

3,896

ส่วนงานวิจยั
และพัฒนา

รวม

การตัดรายการ
บัญชี
ระหว่างกัน

รายได้ และค่าใช้ จ่ายที!ไม่ได้ ปันส่วน:
ค่าเสื!อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้ อื!น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี!ยน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไรส่วนที!เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการ
รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
กําไรส่วนที!เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที!ไม่มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
กําไรส่วนที!เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ข้ อมูลเกียวกับสินทรั พย์
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
รายการสินทรัพย์ที!ไม่ได้ ปันส่วน:
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมที!บนั ทึกตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)

(1,381)
121
(20)
6
(843)
(210)
(48)
(63)
1,458
22,042

3,714

438

70

1,804

114

28,182

(143)

28,039
298
28,337
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลเกี!ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยดําเนินธุรกิจ ในเขตภูมิศาสตร์ เดียวคือประเทศไทย ดังนัน& รายได้ และสินทรัพย์ที!แสดงอยู่ใน
งบการเงิ น จึ ง ถื อ เป็ น การรายงานตามเขตภูมิ ศ าสตร์ แ ล้ ว ทัง& นี & บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยมี รายการสิน ทรั พ ย์ ไม่
หมุนเวียนสําหรับส่วนงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอนํ &าและนํ &า ที!ตงอยู
ั & ่ในประเทศอินโดนีเซียเพื!อใช้ เป็ น
แหล่งเชื &อเพลิงในการดําเนินงานของส่วนงานมูลค่ารวมประมาณ *#* ล้ านบาท ($%%6: จํานวน *#$ ล้ านบาท)
ข้ อมูลเกี!ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2557 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่จํานวนสองรายเป็ นจํานวนเงินประมาณ %,"". ล้ าน
บาท และจํ านวน $,.%$ ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ!งมาจากส่วนงานผลิตและจํ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอนํ า& และนํ า&
(2556: จํานวน *,+$+ ล้ านบาท และจํานวน 2,.%, ล้ านบาท ตามลําดับ)
#6.

ภาระผูกพันและหนีส" ินทีอาจเกิดขึน"

#6.1 สัญญาขายไฟฟ้ า
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามจํานวนและ
ราคาที!กําหนดไว้ ในสัญญา ซึง! มีรายละเอียดดังต่อไปนี &
บริษัท
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ % จํากัด*
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด*
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ " จํากัด**
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ $ จํากัด**

วันเริม
อายุสัญญา ดําเนินการเชิง
วันทีทําสัญญา
(ปี )
พาณิชย์
' มกราคม
$%
#$ มีนาคม $%*$
$%*#
' มกราคม
$%
#$ กรกฎาคม
$%*#
$%*$
$$ กันยายน
$%
% พฤศจิกายน
$%*'
$%*'
$$ กันยายน
$%
$ ธันวาคม $%*'
$%*'
#' เมษายน
$%
21 เมษายน
$%*$
$%*$
#' เมษายน
$#
/ พฤษภาคม
$%*$
$%*$

วันสิน" สุดสัญญา
## มีนาคม $%'/

กําลังไฟฟ้ าตามสัญญา
(เมกะวัตต์ )
+.

## กรกฎาคม
$%'/
* พฤศจิกายน
$%/#
# ธันวาคม $%/#

+.

$. เมษายน
$%'/
' พฤษภาคม
$%'"

*#

%.
$%

,

*

บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้รับการโอนสิ ทธิ และหน้าที !ต่าง ๆ ตามสัญญาซื อขายไฟฟ้าที !บริ ษัท ดับ# เบิ ล เอ ($%%$)
จํ ากัด (มหาชน) ทํ ากับ กฟผ. ตามบันทึ กข้อตกลงเปลี !ยนคู่ สญ
ั ญาการซื อขายไฟฟ้าเมื !อเดื อนเมษายนและ
ธันวาคม &''&

**

บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้รับการโอนสิ ทธิ และหน้าที !ต่าง ๆ ตามสัญญาซื อขายไฟฟ้าที !บริ ษัท บี พีเค เพาเวอร์ ซัพ
พลาย จํ ากัด และบริ ษั ท บี โปรเฟสชั!น นอล คอนซั ลแทนท์ จํ ากัด (เดิ ม ชื !อ “บริ ษั ท ไทย เพาเวอร์ ซัพ พลาย
จํ ากัด”) ทํากับ กฟผ. ตามบันทึกข้อตกลงเปลีย! นคู่สญ
ั ญาการซื อขายไฟฟ้าเมื !อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

36.% สัญญาซือ" ไฟฟ้ าสํารอง
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาซื &อไฟฟ้าสํารองกับ กฟผ. เพื!อซื &อไฟฟ้าสํารองตามปริ มาณและราคาที!กําหนดไว้
ในสัญญา ซึง! มีรายละเอียดดังต่อไปนี &
บริษัท
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เนชัน! แนล เพาเวอร์ แพลนท์ ## จํากัด

วันทีทําสัญญา
# ตุลาคม $%*' และ #+ กุมภาพันธ์ $%*/

จํานวนฉบับ
$

อายุสัญญา (ปี )
#

#+ กุมภาพันธ์ $%*/

#

#

สัญญาข้ างต้ นมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั & วนั ที! # ตุลาคม $%*' เป็ นต้ นไป มีกําหนด # ปี เมื!อครบกําหนด # ปี แล้ ว หากไม่
มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาให้ ถือว่าสัญญานี &มีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกครัง& ละ # ปี ทังนี
& & ในกรณีที!สญ
ั ญาซื &อขายไฟฟ้า
สิ &นสุดลงก่อนวันที!ข้างต้ นก็ให้ สญ
ั ญาซื &อขายไฟฟ้าสํารองสิ &นสุดลงด้ วย
#6.# สัญญาซือ" ถ่ านหิน
บริ ษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื &อถ่านหินกับบริ ษัทในต่างประเทศสองแห่งตามจํานวนและราคาที!กําหนดไว้ ใน
สัญญา ซึ!งอ้ างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน JPU (Japanese Power Utility) โดยบริ ษัทฯได้ ตกลงที!จะชําระค่าถ่านหิน
ให้ กบั คูส่ ญ
ั ญาเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึง! มีรายละเอียดดังต่อไปนี &
สัญญา
ฉบับที! #

ฉบับที! $

วันทีทําสัญญา
$% เมษายน $%%%
(แก้ ไขเพิ!มเติมวันที!
1 พฤศจิกายน 2556)
/ พฤษภาคม $%%%

อายุสัญญา (ปี )
3

วันสิน" สุดสัญญา
"# มีนาคม $%%8

ปริมาณตามสัญญา
(เมตริกตันต่ อสัญญา)
550,000

"

"# มีนาคม $%%,

500,000

#6.' สัญญาทีเกียวข้ องกับการขนส่ งถ่ านหิน
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี!ยน สตาร์ จํากัด และบริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯได้ ทํา
สัญญาการบริ หารจัดการตามมาตรฐาน (Standard Ship Management Agreement) กับบริ ษัทในประเทศแห่ง
หนึ!งจํานวน $ ฉบับ และ Ocean Star Holding Company Limited ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ!งของบริ ษัทฯได้ ทํา
สัญญาดังกล่าวกับบริ ษัทในต่างประเทศแห่งหนึง! จํานวน # ฉบับ เพื!อช่วยในการบริ หารจัดการกระบวนการที!สาํ คัญ
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการรายปี คิดตามที!กําหนดไว้ ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั & วนั ที!
#. เมษายน $%%% วันที! " ธันวาคม $%%% และวันที! 27 ธันวาคม $%%/ ตามลําดับ และจะสิ &นสุดสัญญาภายในสอง
เดือนหลังจากได้ รับการร้ องขอจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง! ฝ่ ายใดอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
#6.& สัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพือส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษัท อี 85 จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีภาระผูกพันเกี!ยวกับการจัดทําโครงการก่อสร้ างระบบผลิตก๊ าซ
ชีวภาพจากโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังจํานวน " โครงการ และโครงการ “A Wastewater Treatment Plant of
Ethanol Plant (Biogas)” จํ านวน # โครงการ จากการทํ าสัญ ญารั บ เงิน สนับ สนุน จากกองทุน เพื! อ ส่งเสริ ม การ
อนุรักษ์ พลังงานกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานในวงเงินสนับสนุนรวมจํานวนไม่เกิน 50 ล้ านบาท ซึ!งจะ
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แบ่งจ่ายตามงวดและเงื!อนไขที!ระบุในสัญญา ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทย่อยได้ รับเงินสนับสนุนแล้ วจํานวน
#% ล้ านบาท โดยบริ ษัทย่อยต้ องจัดทําโครงการดังกล่าวให้ เสร็ จสิ &นภายใน 2 ปี นบั จากวันที!ทําสัญญา
#6.* ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนสรุปได้ ดงั นี &
(หน่วย: ล้ าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

การก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
และการซื &อเครื! องจักร
$%%/

บาท
เหรี ยญสหรัฐอเมริกา
หยวน
ยูโร
เหรี ยญสิงคโปร์
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)

558
25
16
2
-

$%%'
(ปรับปรุ งใหม่)
849
453
53
4
3

1,546

16,330

การก่อสร้ างโรงงานผลิต
เอทานอลและ
การซื &อเครื! องจักร
$%%/
20
14
93

การก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
และการซื &อเครื! องจักร

การซื &อที!ดิน

$%%'
(ปรับปรุ งใหม่)
44
44
-

$%%/
71
-

285

71

$%%'
(ปรับปรุ งใหม่)
4+
4%

$%%/

$%%'

16
0.4
-

58
0.1
-

33

62

36.- ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษัทย่อยได้ เข้ าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที!เกี!ยวข้ องกับการเช่าที!ดิน พื &นที!ในอาคาร และรถยนต์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตังแต่
& # - #+ ปี โดยมีจํานวนเงินที!ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังกล่าว สรุปได้ ดงั ต่อไปนี &
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที! "# ธันวาคม
$%%7
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า % ปี

$%%6
(ปรับปรุ งใหม่)
15
10
9

5
6
10

34

21

#6./ การคํา" ประกัน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีหนังสือคํ &าประกันที!ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศในนามของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยซึ!งเกี!ยวเนื!องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิตามปกติธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียด
ดังนี &
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
$%%/
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
คํ &าประกันตามสัญญาขายไฟฟ้า
คํ &าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาไฟฟ้าสํารอง
คํ &าประกันการประมูลการจัดสร้ างโรงไฟฟ้าอิสระ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
คํ &าประกันการใช้ ไฟฟ้า
ผู้จัดจําหน่ ายเครื องจักรและอุปกรณ์
หลักประกันในการซื &อและติดตังเครื
& ! องจักรในการผลิต
เอทานอล
กองทุนเพือส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
คํ &าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
องค์ การคลังสินค้ า
คํ &าประกันตามสัญญาซื &อขายมันเส้ น
อืน ๆ

$%%'
(ปรับปรุ งใหม่)

$%%/

$%%'

628
285
270

748
285
270

456
282
270

456
282
270

62

39

-

-

-

220

-

-

15

15

-

-

5

10
5

4

5

นอกจากนี & ณ วันที! "1 ธันวาคม $%%/ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ!งมีหนังสือคํ &าประกันที!ออกโดยสถาบันการเงิน ในนาม
ของบริ ษัทย่อยจํานวน 7 ล้ านหยวน ($%%': จํานวน / ล้ านหยวน) เพื!อเป็ นหลักประกันในการซื &อและติดตังเครื
& ! องจักร
ในการผลิตเอทานอล
ณ วันที! 31 ธันวาคม $%%7 บริ ษัทย่อยสามแห่งใช้ วงเงินออกหนังสือคํ &าประกันร่วมกันกับบริ ษัทฯเพื!อคํ &าประกันกับการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศตามสัญญาขายไฟฟ้าและคํ &าประกันการใช้ ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวงเงินรวม
169 ล้ านบาท ($%%6: จํานวน #%. ล้ านบาท)
#7.

เครืองมือทางการเงิน

37.$ นโยบายการบริหารความเสียง
เครื! องมือทางการเงินที!สําคัญของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยตามที!นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที! 107 “การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื! องมือทางการเงิน” ประกอบด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที!มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ เงินลงทุนชัว! คราว ลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!น ลูกหนี &กิจการที!เกี!ยวข้ อง
กันจากการจํ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ เงินปั นผลค้ างรับจากกิ จการที!เกี! ยวข้ องกัน เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
&
กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน เงินฝากธนาคารที!ติดภาระคํ &าประกัน เงินลงทุนระยะยาวอื!น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะ
สันจากสถาบั
&
นการเงิน เจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อื!น เงินปั นผลค้ างจ่ายแก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน เงินกู้ยืมระยะสันจาก
&
กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน เจ้ าหนี &เช่าซื &อ หนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีความเสีย! งที!เกี!ยวข้ องกับเครื! องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริ หารความ
เสีย! งดังนี &
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ความเสี!ยงด้ านการให้ สินเชื!อ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีความเสีย! งด้ านการให้ สนิ เชื!อที!เกี!ยวเนื!องกับลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!นและ
เงินให้
กู้ยืมระยะสันแก่
& กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี!ยงนี &โดยการกําหนดให้ มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเชื!อที!เหมาะสม ดังนัน& บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที!เป็ นสาระสําคัญ
จากการให้ สินเชื!อ นอกจากนี & แม้ ว่าบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีความเสี!ยงด้ านการให้ สินเชื!อที!เกี! ยวเนื!องกับลูกหนี &
การค้ าซึ!งส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้ กบั ลูกค้ า รายใหญ่จํานวนน้ อยราย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่
คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที!เป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี &จากลูกหนี &เหล่านัน& เนื!องจากลูกหนี &มีความสามารถ
ในการชําระหนี &ดี จํานวนเงินสูงสุดที!บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยอาจต้ องสูญเสียจากการให้ สินเชื!อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!นและเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
& กิจการที!เกี!ยวข้ องกันที!แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี!ยงจากอัตราดอกเบี"ย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีความเสี!ยงจากอัตราดอกเบี &ยที!สําคัญอันเกี!ยวเนื!องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้
กู้ยืมระยะสันแก่
& กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม ระยะสันจากสถาบั
&
นการเงิน เงินกู้ยืมระยะสันจาก
&
กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน เจ้ าหนี &เช่ าซื &อ หนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
อย่างไรก็ตาม เนื!องจากสินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินส่วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี &ยที!ปรับขึ &นลงตามอัตราตลาดหรื อมี
อัตราดอกเบี &ยคงที!ซงึ! ใกล้ เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงมิได้ ใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื!อบริ หาร
ความเสีย! งจากอัตราดอกเบี &ยดังกล่าว
สินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินที!สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี &ย และสําหรับสินทรัพย์และหนีส& ิน
ทางการเงินที!มีอตั ราดอกเบี &ยคงที!สามารถแยกตามวันที!ครบกําหนดหรื อวันที!มีการกําหนดอัตราดอกเบี &ยใหม่ (หาก
วันที!มีการกําหนดอัตราดอกเบี &ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดงั นี &
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที! "# ธันวาคม
อัตราดอกเบี &ยคงที!
ภายใน # ปี
2557

มากกว่า # ถึง % ปี

2556

2557

เงินลงทุนระยะยาวอื!น
หนีส" ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน&
จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อื!น
เงินปั นผลค้ างจ่ายแก่กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
&
จการที!เกี!ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี &เช่าซื &อและหนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

มากกว่า % ปี

2556

(ปรับปรุงใหม่)
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที!มีข้อจํากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนชัว! คราว
ลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
& กิจการทีเ! กี!ยวข้ องกัน
เงินฝากธนาคารที!มีภาระคํ &าประกัน

อัตราดอกเบี &ย
2557

ปรับขึ &นลงตามราคาตลาด

2556

(ปรับปรุงใหม่)

2557

(ปรับปรุงใหม่)

2556

ไม่มีอตั ราดอกเบี &ย
2557

(ปรับปรุงใหม่)

2556

รวม
2557

(ปรับปรุงใหม่)

อัตราดอกเบี &ยที!แท้ จริง
2556

(ปรับปรุงใหม่)

154
-

158
-

-

-

132

-

662
91
64
-

359
65
149
-

232
1,874
-

1,697
-

662
91
232
1,874
154
64
132

359
65
1,697
158
149
-

154

158

-

-

132

-

817

573

2,106

1,697

3,209

2,428

553
3,005

4
312
2,993

1,199
8,676

539
3,002

-

-

287
6,201
-

4,116
5,937
-

1,073
-

903
87
-

287
1,073
1,752
6,201
11,681

4,116
903
87
4
851
5,937
5,995

3,558

3,309

9,875

3,541

-

-

6,488

10,053

1,073

990

20,994

17,893

2557

2556

(ปรับปรุงใหม่)
(ร้ อยละต่อปี )
0.1 - 1.2
0.5 - 1.8
6.2 - 7.0
0.4 - 1.8

0.5 - 1.4
1.8
6.3 - 7.0
0.6 - 2.2

9.45

-

หมายเหตุ $#
1.6 - 6.2
1.9 - 2.5
3.2 - 11.9
3.2 - 11.9
หมายเหตุ $%
หมายเหตุ $'
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รายงานประจําปี 2557
บริ ษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที! "# ธันวาคม
อัตราดอกเบี &ยคงที!
ภายใน # ปี
2557

อัตราดอกเบี &ย
มากกว่า # ถึง % ปี

2556

2557

ปรับขึ &นลงตามราคาตลาด

2556

2557

2556

ไม่มีอตั ราดอกเบี &ย
2557

2556

รวม
2557

อัตราดอกเบี &ยที!แท้ จริง
2556

2557

2556
(ร้ อยละต่อปี )

สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว! คราว
ลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!น
ลูกหนี &กิจการทีเ! กี!ยวข้ องกันจากการจําหน่ายเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญ
เงินปั นผลค้ างรับจากกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
& กิจการทีเ! กี!ยวข้ องกัน
หนีส" ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
&
สถาบันการเงิน
เจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อื!น
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
&
จการที!เกี!ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี &เช่าซื &อและหนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

-

-

-

-

%"/
-

148
-

151
892

988

%"/
151
892

148
988

..* - ..%
-

0.5 - 0.6
-

#,899

3,341

-

-

-

-

-

979
155
-

1,899

979
155
3,341

-

-

6.2 - 7.0

6.3 - 7.0

1,899

3,341

-

-

537

148

1,043

2,122

3,479

5,611

619
64
3,005

259
56
2,993

18
8,676

59
3,002

212
1,195
-

3,964
1,793
-

507
-

326
-

212
507
619
82
1,195
11,681

3,964
326
259
115
1,793
5,995

3,688

3,308

8,694

3,061

1,407

5,757

507

326

14,296

12,452

หมายเหตุ $#
1.6 - 6.2
4.5 - 7.7

1.9 - 2.5
5.9 - 9.0
หมายเหตุ $5
หมายเหตุ $6
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ความเสี!ยงจากอัตราแลกเปลี!ยน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีความเสี!ยงจากอัตราแลกเปลี!ยนที!สําคัญอันเกี!ยวเนื!องจากการซื &อหรื อขายสินค้ าและ
เครื! องจักร รวมทังการลงทุ
&
นในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ บริ ษัทฯได้ ตกลงทําสัญญาซื &อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า ซึ!งส่วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ!งปี เพื!อใช้ เป็ นเครื! องมือในการบริ หารความเสี!ยง สําหรับรายการใน
ส่วนของบริ ษัทย่อยไม่ได้ มีการทําสัญญาป้องกันความเสีย! งด้ านอัตราแลกเปลีย! น (หนี &สินส่วนใหญ่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี )
ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินที!
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี &
งบการเงินรวม
สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
2557

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน
ยูโร
หยวน

(ล้ าน)
0.9
0.2
-

2556
(ปรับปรุงใหม่)
(ล้ าน)
1.0
-

หนี &สินทางการเงิน
2557
(ล้ าน)
4.1
1.2
-

อัตราแลกเปลี!ยน

2556
(ปรับปรุงใหม่)
(ล้ าน)
9.9
4.6

2557

2556

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.9630
32.8136
0.2738
0.3130
40.0530
45.0217
5.2998
5.4087

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน
2557
2556
(ล้ าน)
(ล้ าน)
-

หนี &สินทางการเงิน
2557
2556
(ล้ าน)
(ล้ าน)
3.9
5.0

อัตราแลกเปลี!ยน
2557
2556
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.9630
32.,#"'

ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 และ $%%6 บริ ษัทฯมีสญ
ั ญาซื &อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าคงเหลือดังนี &
2557
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จํานวนที!ซื &อ
(ล้ าน)
5.8

อัตราแลกเปลี!ยนตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.09

วันครบกําหนดตามสัญญา
$' พฤษภาคม $%%,

2556
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จํานวนที!ซื &อ
(ล้ าน)
14.7

อัตราแลกเปลี!ยนตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
31.63 และ 33.18

วันครบกําหนดตามสัญญา
17 เมษายน $%%7 และ 2 กรกฎาคม 2557
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท เนชั!นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

#7.% มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที!ผ้ ซู ื &อและผู้ขายตกลงแลกเปลี!ยนสินทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี &สิน ในขณะที!ทงั &
สองฝ่ ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี!ยนและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที!ไม่มี
ความเกี!ยวข้ องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ &นอยู่กบั ลักษณะของเครื! องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนด
จากราคาตลาดล่าสุดหรื อกําหนดขึ &นโดยใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่าที!เหมาะสม
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื! องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี &
ก)

สินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินที!จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน& ได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อื!น ลูกหนี &กิจการที!เกี!ยวข้ องกันจากการจําหน่ายเงิน ลงทุนในหุ้นสามัญ เงินปั น
ผลค้ างรับจากกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
& กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน เงินฝากธนาคารที!ติดภาระ
คํ &าประกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
&
นการเงิน เจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อื!น เงินปั นผล
ค้ างจ่ ายแก่ กิจ การที! เกี! ย วข้ อ งกัน และเงิ น กู้ยืม ระยะสัน& จากกิ จการที! เกี! ย วข้ อ งกัน แสดงมูลค่ายุติ ธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข)

เจ้ าหนีเ& ช่าซื &อ หนีส& ินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที!จ่ายดอกเบี &ยในอัตราใกล้ เคียงกับอัตรา
ดอกเบี &ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ค)

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี &ไทย

ง)

ตราสารอนุพนั ธ์ กําหนดมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดล่าสุด ณ วันสิ &นรอบระยะเวลารายงานสําหรับตรา
สารอนุพนั ธ์ที!มีลกั ษณะ เงื!อนไขและวันครบกําหนดใกล้ เคียงกันที!คํานวณโดยสถาบันการเงินที!นา่ เชื!อถือ

ณ วันที! "# ธันวาคม $%%7 มูลค่ายุติธรรมของเครื! องมือทางการเงินที!สําคัญมีมลู ค่าโดยประมาณใกล้ เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เว้ นแต่ห้ นุ กู้ระยะยาวสกุลเงินบาทซึ!งมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน
11,681 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงิน ##,,"# ล้ านบาท (2556: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 5,995 ล้ านบาท มูลค่ายุติธรรมจํานวน 6,061 ล้ านบาท)
38.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที!สาํ คัญของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยคือการจัดให้ มีซงึ! โครงสร้ างทุนที!เหมาะสม
เพื!อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยและเสริ มสร้ างมูลค่าการถือหุ้นให้ กับ ผู้ถือหุ้น โดย ณ
วันที! 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษั ทมี อัตราส่วนหนี ส& ินต่อทุนเท่ากับ #.++:1 (2556: $..#:1) และเฉพาะบริ ษั ทฯมี
อัตราส่วนหนี &สินต่อทุนเท่ากับ #."":1 (2556: 1.28:#)

#+. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี &ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯเมื!อวันที! 16 กุมภาพันธ์ $%%8
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