รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

สารบัญ

ทําในหน้ าที่เพื่อประเทศของเรา
กิจกรรมเพื่อสังคม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สรุปข้ อมูลทางการเงิน
โครงสร้ างการถือหุ้น
โครงสร้ างรายได้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจัยความเสี่ยง
ผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
โครงสร้ างการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
งบการเงิน
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

หน้ าที่
2
8
15
18
20
21
22
50
75
76
77
97
108
111
113
126
225
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน
ข้ อมูลจากงบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กํ าไรขั ้นต้ น
EBITDA(1)
กํ าไรสุทธิ(2)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย (IBD)
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น(2)
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากํ าไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (ROA) (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน (IBD/E) (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (ตามข้ อกํ าหนดว่าด้ วยสิทธิ ฯ) (3)

2554*

2555*

2556

2557

2558

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

12,570
12,807
2,389
3,121
506

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

33,927
22,424
23,934
9,993

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

3.95%
1.53%
4.86%
2.24
2.18

หมายเหตุ:
(1)

ไม่ร วมรายได้ อื่นทีเ่ ป็ นรายการพิเศษ

(2)

รวมส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และส่วนอื่นๆ

(3)

ไม่เกิน 2.5 เท่า หรื อ 3.0 เท่า เมื่อมีการลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินของโครงการ IPPIP2 กับสถาบันการเงิน
ตามข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยเริ่ ม บังคับใช้ ในวันทีอ่ อกหุ้นกู้จนถึงวันทีไ่ ถ่ถอนหุ้นกู้

* ปรั บปรุ งใหม่
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รายงานประะจําปี 2558
บริษัท เนชัั่นแนล เพาเวอร์์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมมการดําเนินงาน
ง

ฐานะการเงิงิน

รายได้ รวม
ร (ล้ านบาทท)

สินทรั
น พย์ (ล้ านบบาท)

EBITDDA(1)(ล้ านบาทท)

ห ส้ นิ (ล้ านบาาท)
หนี

กําไรสุทธิ
ท (2)(ล้ านบาทท)
ส่ วนขของผู้ถือหุ้น(ล้้ านบาท)

(1)

ไม่รวมรายได้ อื่นที่เป็ นราายการพิเศษ
รวมส่วนที
ว ่เป็ นของผู้ถือหุห้้ นของบริ ษัทฯ แลละส่วนอื่นๆ
* ปรับปรุงใหม่
ใ
(2)
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บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้น
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างรายได้
กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ หลักมาจากรายได้ จากการขายไฟฟ้าไอนํ า้ และนํ า้ จากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าส่วนรายได้ จาก
กลุม่ ธุรกิจอื่นมีสดั ส่วนร้ อยละ 22.11 ทังนี
้ ้ รายได้ จากการขายนํ ้าและรายได้ ค่าบริ การมาจากกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์และกลุม่
ธุรกิจอื่นๆ ซึง่ เป็ นกลุม่ ธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของกลุม่ บริษัทฯ เกิดจากการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าภายนอกใน
กรณีที่มีกําลังการผลิตเหลือเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้ างรายได้ และบริ หารต้ นทุน โดยโครงสร้ างรายได้ ของ
กลุม่ บริษัทฯ แบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริการใน ปี 2557 และปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ปี 2557
รายได้ รวม 15,482 ล้ านบาท
(1)

หมายเหตุ:

ปี 2558
รายได้ รวม 12,807 ล้ านบาท

รายได้ ค่าบริ การ คือ รายได้ จากการทําวิจยั และพัฒนา รายได้ จากการให้ บริ การทุน่ ขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล และรายได้ จากการให้ เช่าเรื อ
ขนส่งสินค้ า
(2)
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ และอื่นๆ

โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริษัทฯ แบ่งตามลูกค้ าในช่วงปี 2557 และปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปี 2557
รายได้ รวม
15,482 ล้ านบาท
ปี 2558
รายได้ รวม
12,807 ล้ านบาท
หมายเหตุ:

(1)

(2)

กฟผ.
AA และบริ ษัทที่เกี่ยวโยงกัน
ลูกค้ า อุตสาหกรรม
อื่นๆ

(2)

ลูกค้ าอุตสาหกรรม ประกอบไปด้ วย บริ ษัทจากภายนอกซึง่ มีที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรีและสวนอุตสาหกรรม
304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
อื่นๆ คือ ลูกค้ าที่อยู่นอกสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มุ่งมัน่ เป็ นผู้นําการปลูกพลังงาน เพื่อผลิต
พลังงานได้ อย่างยัง่ ยืน ด้ วยการคิดค้ นวิจยั และพัฒนาเพื่อให้ ได้ “ต้ นพลังงาน”พันธุ์ไม้ ที่เหมาะกับการนํามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง
ผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาเชือ้ เพลิงพืชพลังงานอื่น พืชพลังงานทางเลือกใหม่ ซึ่งสามารถนํามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าได้ เพื่อให้ มีแหล่งพลังงานหมุนเวียน สร้ างใหม่ได้ ไม่มีวนั หมด โดยการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีพื ้นฐานแนวคิด
มาจากการตระหนักถึงความสําคัญของแหล่งพลังงานที่กําลังจะหมดไป เช่น นํา้ มันและก๊ าซธรรมชาติ กลุ่มบริ ษัทฯ จึง
้ งคํานึงถึงการสร้ างความ
มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างแหล่งพลังงานทดแทนที่ยงั่ ยืนเพื่อรองรับความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของคนไทยอีกทังยั
สมดุลระหว่างภาคการเกษตรและภาคพลังงาน การสร้ างรายได้ และอาชี พให้ แก่เกษตรกรไทย ภายใต้ แนวคิด “ปลูก
พลังงาน เพื่อความยัง่ ยืนแห่งอนาคต”
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในการเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานปลูกได้ มุ่งเน้ นการดําเนินงานเพื่อให้ เกิดการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน พร้ อมก้ าวไปสู่การเป็ นบริ ษัทไฟฟ้าครบวงจร โดยให้ ความสําคัญต่อ ชุมชน สังคม และการรักษา
สิง่ แวดล้ อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์หลักในการดําเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
1. กลยุทธ์ การจัดหาและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบเชื ้อเพลิงจากหลากหลายแหล่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนเชื ้อเพลิง
2. กลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาคุณ ภาพวัต ถุดิ บ ให้ ไ ด้ ค่ า ความร้ อนสูง ยิ่ ง ขึ น้ นํ า ไปผลิ ต กระแสไฟฟ้ าได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. กลยุทธ์การผสมผสานเชื ้อเพลิงหลากหลายประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่า และบริหารต้ นทุน
4. กลยุท ธ์ ก ารปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถผลิ ต ไฟฟ้ าได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ตัง้ เป้ าหมายที่ จ ะเป็ นผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ าแบบครบวงจร โดยครอบคลุม ทัง้ การผลิ ต และจํ า หน่ า ย
กระแสไฟฟ้าและไอนํ ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ธุรกิจการขนส่งเชื ้อเพลิงทาง
ทะเล อีกทัง้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดนโยบายขยายการลงทุนในโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจเชือ้ เพลิง ธุรกิจ
พลังงานทดแทน และธุรกิจส่งเสริ มการปลูกต้ นพลังงาน เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยกลุ่มบริ ษัทฯ
มุ่งเน้ นที่จะเป็ นผู้นําในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลแบบผสมผสาน โดยการใช้ วสั ดุเหลือใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังให้ ความสนใจในเรื่ องการเติบโตอย่างยัง่ ยืนทางด้ านพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพทังในด้
้ านการผลิตและการให้ บริ การ รวมทัง้ การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
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บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)



เป็ นผู้นํ า ด้ า นการผลิ ต จัด ส่ง และรั ก ษาความมั่น คงของระบบไฟฟ้ าและไอนํ า้ โดยใช้ เ ชื อ้ เพลิ ง แบบ
ผสมผสาน โดยมีการใช้ วสั ดุเหลือใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ



ส่ง เสริ ม กํ า กับ และดูแ ลให้ มี ไ ฟฟ้ าและไอนํ า้ อย่ า งเพี ย งพอและต่ อ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ส ะอาดและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และ
ในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา



สร้ างวัฒนธรรมในการปรับเปลี่ยนตัวเอง อย่างมีดลุ ยภาพทังทางเศรษฐกิ
้
จ สังคม และสิง่ แวดล้ อม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
้ นนิติบคุ คลประเภทบริษัทจํากัด กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2538
บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1.00 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม โดย
เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอนํ ้า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้า
รวมทังได้
้ ลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ธุรกิจอื่นๆ และธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้ รับการบริ หารจัดการภายใต้ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งที่บริษัทฯ จัดตังขึ
้ ้นมาสําหรับการลงทุนในแต่ละโครงการ อีกทัง้ บริ ษัทฯ
ได้ ทําการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีทนุ จด
ทะเบียนทังสิ
้ ้น 10,000.00 ล้ านบาท โดยเป็ นทุนที่ออกและชําระแล้ วรวมทังสิ
้ ้น 9,354.04 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบ
ธุรกิจในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นดังนี ้
ปี 2556



เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10,000.00 ล้ านบาท



บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เดิม ได้ จําหน่ายหุ้นสามัญ
ร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ให้ กบั บริ ษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด และต่อมาบริ ษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ได้ จําหน่ายหุ้นดังกล่าว
ทัง้ จํ า นวนให้ กับ บริ ษั ท โคเจน อิ น เวสเมนท์ จํ า กัด ทํ า ให้ ภ ายหลัง การขายหุ้น
บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จํากัดมีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 63.80 เป็ น
ร้ อยละ 53.80 ของทุนที่ออกและชําระแล้ ว



จัดตังบริ
้ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด(“NPP12”) โดยถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล



จัดตัง้ บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด (“CHP3”) และ บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด (“CHP5”)
โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมจากก๊ าซธรรมชาติ

23

รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ปี 2557



เปลี่ยนชื่อบริ ษัทย่อย จาก บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ เอทานอล จํากัด (“AAE”) เป็ น บริ ษัท
อี 85 จํากัด (“E85”)



จัดตังบริ
้ ษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99
ของทุน จดทะเบี ย นทัง้ หมด และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ นบริ ษั ท เอ็ น พี เ อสเคป จํ า กัด
(“NPS Cape”) เพื่อบริ หารจัดการเรื อเทกองที่บริ ษัทฯ ซื ้อมาระหว่างปี เพื่อรองรับ
การขนส่งเชื ้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าในกลุม่



จัดตัง้ NPS O&M ใหม่ แทน NPS O&M ที่ถกู เปลี่ยนชื่อเป็ น NPS Cape โดย
ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อรองรับโครงการจัดตังกองทุ
้
น
รวมโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ และเพื่อทําหน้ าที่ในการบริ หารจัดการกิจการ
โรงไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่จะนําเข้ ากองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ ใน
อนาคต



BECO และ NPS IPP ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายหุ้นที่ถือครองอยู่ทงหมดใน
ั้
ตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทฯ โดยขายในราคาต้ นทุนของบริ ษัทฯ
โดยมีมลู ค่าเท่ากับทุนที่ชําระแล้ วของทังสองบริ
้
ษัท จํานวน 735.00 ล้ านบาท และ
1,647.40 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของทัง้
สองบริษัทที่ประเมินไว้ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ



ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงให้ สิทธิผ้ อู อกและผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อน
ครบกําหนด และเสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน จํานวน 3,718.00
ล้ านบาทครบกําหนดไถ่ถอน วันที่ 16 มกราคม 2560



จัดตัง้ บริ ษัท ซี เอชพี 7 จํ า กัด (“CHP7”) โดยถื อหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อน
ร่วมจากก๊ าซธรรมชาติ



จัดตัง้ บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด (“IPP IP7”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดําเนินการธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้า



บริ ษัทฯ ได้ ซือ้ เงิ นลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท โซนิสสตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
(“SNST”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายแป้งมันสําปะหลัง
และก๊ าซชีวภาพ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้



บริ ษั ท ได้ ไ ถ่ ถ อนหุ้น กู้ ครั ง้ ที่ 1/2554 ชนิ ด ระบุชื่ อ ผู้ถื อ ประเภทไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ ไ ม่ มี
ประกันและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบันจํานวน
3,000.00 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
24
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ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ครัง้ ที่ 2/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มี
ประกันและมีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้รวมถึงให้ สิทธิ ผ้ ูออกและผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดและเสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบันจํานวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1
จํานวน 1,000.00 ล้ านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 22 เมษายน 2561 และชุดที่
2 จํานวน 4,000.00 ล้ านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ตุลาคม 2562



บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทังหมด
้



บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท อี 85 จํากัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2557 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้



บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยีจํากัด เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2557 โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทังหมด
้



จัดตัง้ บริ ษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“OSH”) โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ
้
่อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริ ษัทย่อยที่จัดตังขึ
้ น้ เพื่อดําเนิน
ทุนจดทะเบียนทังหมดเพื
ธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557



บริ ษัท OSH ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง้ บริ ษัท โอเชี่ยน เคป จํากัด
(“OC”) ขึ ้น โดย OSH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อดําเนินธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557



บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ จําหน่าย
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 10.69 ของทุนที่ออกและชําระแล้ วให้ กบั
บริ ษัท เมทริ กซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคปิ ทอล โฮลดิ ้งส์ จํากัดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2557 ทําให้ ภายหลังการขายหุ้น บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) มี
สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 36.20 เป็ นร้ อยละ 25.51 ของทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว



บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ได้ จําหน่ายหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 53.80 ของทุนที่ออกและชําระแล้ ว (หุ้นสามัญของ
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ที่บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จํากัด ถืออยู่) ให้ กบั บริ ษัท ฟิ วเจอร์
้ ้ บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 (ทังนี
จํากัด ได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริ
้
ษัท ฟิ ว
เจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ดังนัน้ ภายหลังการขาย
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ดังกล่าว บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จํากัด จึงอยู่ในสถานะผู้ถือ
25
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หุ้นโดยอ้ อมบริษัทฯ)

ปี 2558



บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด เมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทังหมด
้



บริ ษัท เมทริ กซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคปิ ทอล โฮลดิ ้งส์ จํากัดได้ จําหน่ายหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 10.69 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ ว
(หุ้นสามัญของทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ที่บริ ษัท เมทริ กซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคปิ ทอล
โฮลดิ ้งส์ จํากัด ถืออยู่) ให้ กบั บริ ษัทฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2558 ทําให้ ภายหลังการขายหุ้น บริ ษัท เมทริ กซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แคปิ ทอล โฮลดิ ้งส์ จํากัด ไม่ได้ อยูใ่ นฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกต่อไป



บริ ษัท OSH ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง้ บริ ษัท เอลิเซ่ ทู ชิปปิ ง้ จํากัด
(“Alizay 2”) ขึ ้น โดย OSH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมด เพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า ทางทะเลระหว่ า งประเทศเมื่ อ วัน ที่
9 มีนาคม 2558



บริ ษัท OSH ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ ง้
จํากัด (“Cape Shipping”) ขึ ้น โดย OSH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อดําเนินธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558



บริ ษัทฯ ได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั ง้ ที่ 1/2555 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกันและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบันจํานวน
3,000.00 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2558
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัทย่อยทังสิ
้ ้น 29 บริ ษัท และบริ ษัทร่ วม 1 บริ ษัท โดยแบ่งการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้ องกลุ่มธุรกิจ
โลจิสติกส์และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้ อง
กลุ่มธุร กิ จ โรงไฟฟ้ าและพลัง งานที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ นธุ รกิ จ หลักของกลุ่มบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษั ท ฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญในการสร้ างความมัน่ คงทางพลังงานให้ กบั ประเทศเพื่อเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงมุ่งมัน่ ผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่นเพื่อรองรับความต้ องการของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยให้
ความสําคัญกับพลังงานที่ยั่งยืน ภายใต้ วิสยั ทัศน์ “ปลูกพลังงาน เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต”โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าและ
พลังงานที่เกี่ยวข้ อง แบ่งเป็ น ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอล และธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ้ามันรํ าข้ าว
โดยกลุ่ม บริ ษั ท ฯ มองว่า เอทานอลและนํ า้ มัน รํ า ข้ า วสามารถนํ า มาพัฒ นาเป็ นพลัง งานหมุน เวี ย นได้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ใน
้ ้น 18 บริ ษัท
กลุม่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จํานวน 17 บริ ษัท รวมทังสิ
ดังนี ้
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2538 เพื่อดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมโดยเป็ นโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้ อนร่ ว ม (Cogeneration)
แบบกัง หัน ไอนํ า้ และจดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ นบริ ษั ท มหาชนจํ า กัด เมื่ อ วัน ที่
26 พฤษภาคม 2553 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 10,000 ล้ านบาท โดยเป็ นทุนที่ออก
และชําระแล้ วรวมทังสิ
้ ้น 9,354.04 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้าที่อยูภ่ ายใต้ การบริหารจัดการของบริ ษัทฯ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 3 โรง
้
งสิ
้ ้น 328 เมกะวัตต์
ได้ แก่ PP7 และ PP8 ซึง่ มีกําลังการผลิตติดตังโรงละ
้
164 เมกะวัตต์ คิดเป็ นกําลังการผลิตติดตังรวมทั
และโรงไฟฟ้ากําลังการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวัตต์โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตังอยู
้ ่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
ซึง่ ใช้ ถ่านหินและเชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นเชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิต สําหรับลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ คือ กฟผ. AA และลูกค้ า
อุตสาหกรรมที่ตัง้ อยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจี นบุรี โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญาซื อ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
ั ญา 25 ปี และจะสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา
จํานวน 2 ฉบับ โดยมีกําลังการผลิตตามสัญญาแต่ละฉบับอยู่ที่ 90เมกะวัตต์ อายุสญ
ในปี 2567 สําหรับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ AA นัน้ มีอายุสญ
ั ญา 5 ปี โดยเริ่ มต้ นสัญญาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 และ
จะสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนของลูกค้ าอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ เป็ นผู้ได้ รับโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน ประเภทกิจการใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า และกิจการระบบจําหน่ายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรม
304 จังหวัดปราจีนบุรี จาก BECO ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
เขตอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ โดยตรง สําหรับไอนํ ้าที่บริ ษัทฯ ผลิตได้ ส่วนหนึ่งจะถูกนําไปใช้ ภายในกิจการ และส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาซื ้อขายไอนํ ้ากับ AA ซึง่ มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี โดยเริ่ มต้ นสัญญาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 และ
ั ญาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
จะสิ ้นสุดอายุสญ
ปราจีนบุรี
สํ า หรั บ ถ่ า นหิ น ซึ่ง เป็ นวัต ถุดิ บ หลัก ที่ สํ า คัญ ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ปั จ จุบัน กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ จัด หาถ่ า นหิ น จาก
้
างประเทศ โดยสามารถเลือกซื ้อถ่านหินได้ ตามปริ มาณที่ต้องการ เนื่องจากถ่านหินมี
ผู้จัดจําหน่ายทังในประเทศและต่
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ราคาลดลงและปริ มาณถ่านหินในตลาดมีประมาณเพียงพออย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาเข้ าทําสัญญาจัดซื ้อ
ถ่ า นหิ น ระยะยาวกับ ผู้จัด จํ า หน่ า ยถ่ า นหิ น ได้ ห ากมี ร าคาที่ เ หมาะสม ในส่ว นของเชื อ้ เพลิ ง ชี ว มวลนัน้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ
ดําเนิ นการส่งเสริ มการปลูกพื ชพลังงาน และจัดหาเชื อ้ เพลิงชี วมวลจากกลุ่มเกษตรกรหรื อผู้ผลิตเชื อ้ เพลิงชี วมวลใน
ประเทศโดยตรง โดยพนักงานของบริษัทที่มีประสบการณ์ในการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวล
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด (“NPP2”)
NPP2 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2554 เพื่อดําเนินการ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP2 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 370 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระ
้
ทังนี
้ ้
แล้ วทังสิ
้ ้น 361.64 ล้ านบาทโดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP2 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 1 โรง ได้ แก่ PP2 โดยมีที่ตงอยู
ั ้ ่ที่อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 10.40 เมกะวัตต์ และใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้ แก่ ชิ ้นไม้ สบั
เปลือกไม้ และแกลบ เป็ นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกจําหน่ายให้ กับ กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญา
ซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสญ
ั ญา 21 ปี และสัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2563 ซึ่งพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที่
8.00 เมกะวัตต์ สําหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจําหน่ายให้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้ องในบริเวณพื ้นที่ใกล้ เคียง
3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด (“NPP3”)
NPP3 เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2554 เพื่อดําเนินการ
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP3 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1,640.00 ล้ านบาท ซึง่
้
ทังนี
้ ้
เป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
โรงไฟฟ้าที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP3 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 2 โรง ได้ แก่ PP3 และ PP4 โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตังอยู
้ ่
้
เมกะวัตต์
ในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของ PP3 มีขนาดกําลังการผลิตติดตัง10.40
ในขณะที่ PP4 มีขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 37.15 เมกะวัตต์ ทัง้ PP3 และ PP4 ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นเชื ้อเพลิงหลักใน
การผลิต ได้ แก่ ชิ ้นไม้ สบั เปลือกไม้ และแกลบ ซึง่ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่งดังกล่าวจะถูกจําหน่าย
ให้ กบั กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาว มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี ซึง่ จะสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2567 โดยมีพลังงาน
ไฟฟ้าตามสัญญาอยูท่ ี่ 41เมกะวัตต์
นอกจากนี ้ NPP3 ยังมีโรงกรองนํ ้าสําหรับผลิตและจําหน่ายนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งมีขนาดกําลังการผลิต
ติดตัง้ 25,200.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวันปั จจุบนั อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงระบบกรองนํ ้าซึ่งจะทําให้ กําลังการผลิตติดตัง้
้ ้นํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ จะถูก
ในอนาคตเป็ น 24,000.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่สามารถลดต้ นทุนได้ มากขึ ้น ทังนี
นําไปใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3 ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะถูกจําหน่ายให้ แก่ลูกค้ าอุตสาหกรรมใน
สวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด (“NPP5”)
NPP5 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อดําเนินการผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP5 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1,520.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่
ชําระแล้ วเต็มทังจํ
้ านวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ทังนี
้ ้
โรงไฟฟ้าที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 2 โรง ได้ แก่ PP5 และ PP6 ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ซื ้อมาจาก AA
ตามสัญญาจะซื ้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2552 โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตังอยู
้ ่ในสวนอุตสาหกรรม 304
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จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5 นัน้ มีขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 37.15 เมกะวัตต์ และใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้ แก่
ชิ ้นไม้ สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิต ในขณะที่ PP6 มีขนาดกําลังการผลิตติดตัง37.15
้
เมกะวัตต์
และใช้ นํ ้ามันยางดําเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิต ซึง่ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง ดังกล่าว จะถูกจําหน่าย
ไปให้ กบั กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี ซึง่ จะสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2571 โดยมีพลังงาน
ไฟฟ้าตามสัญญารวมอยูท่ ี่ 50.00 เมกะวัตต์ สําหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจําหน่ายให้ แก่ AA นอกจากนี ้ NPP5 ได้
ทําสัญญาซื ้อขายไอนํ ้ากับ AA เพื่อจําหน่ายไอนํ ้าที่ได้ จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด (NPP5A”)
NPP5A เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ้าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP5A มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1,618 ล้ าน
้ ้น 1,558.50 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของ
บาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ วทังสิ
ทุนจดทะเบียนทังหมดทั
้
งนี
้ ้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5A มีจํานวนทังสิ
้ ้น 1 โรง ได้ แก่ PP5A โดย
้ ่ ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5A นัน้ มีขนาดกําลังการผลิตติดตัง้
โรงไฟฟ้าดังกล่าวตังอยู
98.00 เมกะวัตต์ และใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้ แก่ ชิ ้นไม้ สบั และเปลือกไม้ เป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิต
NPP5A ได้ วางแผนการดําเนินโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง โดยโครงการในช่วงที่ 1 เป็ นหน่วยการผลิตไอนํ ้าคือ
ในส่วนของหม้ อไอนํ ้า ซึง่ มีกําลังการผลิตติดตัง้ 300 ตันต่อชัว่ โมง โดยได้ เริ่ มดําเนินการผลิตตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม ปี 2555
ั ญาซื ้อขายไอนํ ้ากับ NPP5 และ NPP11
และได้ จําหน่ายไอนํ ้าแรงดันสูงให้ แก่ บริ ษัทฯ NPP5 และ NPP11 ภายใต้ สญ
เพื่อให้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทัง้ 2 แห่งดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ เต็มกําลัง
การผลิตติดตังนอกจากนี
้
้ NPP5A ยังขายไอนํ ้าให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
ส่วนโครงการในช่วงที่ 2 จะเป็ นหน่วยการผลิตไฟฟ้า ปั จจุบนั การก่อสร้ าง โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 98.00 เมกะวัตต์แล้ ว
เสร็ จและได้ เริ่ มดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2558 โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิต
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสญ
ั ญา 10 ปี ซึง่ จะสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2566
ได้ จะถูกจําหน่ายไปให้ กบั AA ภายใต้ สญ
โดยมีพลังงานไฟฟ้าตามสัญญารวมอยูท่ ี่ 60 เมกะวัตต์
6) บริษัท ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์ จี จํากัด (“FG”)
FG เดิมชื่อบริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด (“NPS PP9”) เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัท
จํากัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เพื่อรับโอนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 125.00 เมกะวัตต์ จาก
้ ้น
BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 FG มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
1,970.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ ว 1,828.58 ล้ านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ปั จจุบนั FG ได้ รับโอนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 125.00 เมกะวัตต์จาก BECO เรี ยบร้ อยแล้ ว
ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะใช้ พื ้นที่ในการก่อสร้ างโครงการ
ทังสิ
้ ้น 55 ไร่ ซึง่ โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้ เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิตและมีชดุ ผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็ นแบบกังหันไอนํ ้า ซึง่ เชื ้อเพลิงหลักที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวล ได้ แก่ ชิ ้นไม้ สบั และ
เปลือกไม้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้น 5,400.00 ล้ านบาท ซึ่งมีแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการนีใ้ นรู ปของเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ และเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ได้ แก่ลกู ค้ าในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
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ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างทดสอบเครื่ องจักร และคาดว่าจะเริ่ มดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ได้ ภายในปี 2559
7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด (“NPP11”)
NPP11 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP11 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 950.00 ล้ านบาท
ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มทังจํ
้ านวน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทังหมด
้
ปั จจุบนั โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP11 คือ PP11 ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ซื ้อมาจาก AA ตามสัญญา
จะซื ้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2552 โดยมีที่ตงของโรงไฟฟ
ั้
้ าอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจี น บุรี ขนาดกํ า ลังการผลิต ไฟฟ้ าติดตัง้ 32.90 เมกะวัตต์ และใช้ นํ า้ มันยางดํ า เป็ นเชื อ้ เพลิง หลักในการผลิต
ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกจําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า
ั ญา 25 ปี และสัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2571 ซึ่งพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที่ 25.00
ระยะยาว โดยมีอายุสญ
เมกะวัตต์นอกจากนี ้ NPP11 ได้ ทําสัญญาซื ้อขายไอนํ ้ากับ AA เพื่อจําหน่ายไอนํ ้าที่ได้ จากระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด (“NPP12”)
NPP 12 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP 12 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1,515.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ น
้ ้น 378.75 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทุนที่ชําระแล้ วทังสิ
ทัง้ หมด ปั จจุบัน NPP12 อยู่ร ะหว่า งการศึก ษาความเป็ นไปได้ ของโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดกํ า ลังการผลิตติดตัง้
98.00 เมกะวัตต์ (Full Condensing) ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้ เทคโนโลยี
หม้ อไอนํ ้าชนิดนําสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) โดยใช้ นํ ้ามันยางดําเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิต
9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด (“IPP IP2)
IPP IP2 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เพื่อ
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ขนาด
กําลังการผลิตติดตัง้ 600.00 เมกะวัตต์ ที่รับโอนมาจาก NPS IPP ตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ โดย ณ
้ ้น 1,380.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 1,310.44
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 IPP IP2 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
ล้ านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้ เทคโนโลยีไอนํ ้าแบบ CFB และมีชดุ ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นแบบกังหันไอนํ ้า โดยใช้
ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก และคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ ประมาณ 25,000.00 ล้ านบาท
ปั จจุบนั ทางโครงการ IPP IP2 อยู่ในระหว่างการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
สุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) และอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ระยะยาว (PPA) กับ กฟผ. ก่ อ นที่ จ ะร่ ว มกับ ทาง กฟผ. เพื่ อ กํ า หนดวัน เริ่ ม ต้ น จ่ า ยไฟฟ้ าเชิ ง พาณิ ช ย์ (Scheduled
Commercial Operation Date: SCOD) ต่อไปในอนาคต
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10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด (“IPP IP7”)
IPP IP7เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อ
ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า สํ า หรั บ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ ทาง
ด้ านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัท
มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 660.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชําระแล้ ว 596.22 ล้ านบาทโดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
้
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
11) บริษัท ซีเอชพี 1 จํากัด (“CHP1”)
CHP1 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าพลัง ความร้ อนร่ ว มโดยใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ รวมถึง จํ า หน่ า ยไอนํ า้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้ านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development
Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CHP1 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 130.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็ม
้
จํานวน โดยมีบริษัทฯเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
12) บริษัท ซีเอชพี 3 จํากัด (“CHP3”)
CHP3 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ผลิต และจํ า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าพลัง ความร้ อนร่ ว มโดยใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ รวมถึง จํ า หน่ า ยไอนํ า้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้ านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development
Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CHP3 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 250.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็ม
้
จํานวน โดยมีบริษัทฯเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
13) บริษัท ซีเอชพี 5 จํากัด (“CHP5”)
CHP5 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าพลัง ความร้ อนร่ ว มโดยใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ รวมถึง จํ า หน่ า ยไอนํ า้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้ านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development
Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CHP5 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 350.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ ว 333.00
ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
14) บริษัท ซีเอชพี 7 จํากัด (“CHP7”)
CHP7 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าพลัง ความร้ อนร่ ว มโดยใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ รวมถึง จํ า หน่ า ยไอนํ า้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้ านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development
Plan)โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวน
โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
อนึ่ง CHP1, CHP3, CHP5 และ CHP7 ได้ สง่ หนังสือแจ้ งความสนใจใช้ ก๊าซธรรมชาติให้ แก่ บริ ษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) (“ปตท.”) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในส่วนโครงการ CHP1 ได้ รับหนังสือตอบกลับจาก ปตท. ลงวันที่ 17 มิถนุ ายน
2556 เรื่ อง หลักการจําหน่ายก๊ าซธรรมชาติ พร้ อมประมาณค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างระบบท่อย่อยส่งก๊ าซฯ โดยทาง ปตท.
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ได้ ดําเนินการสํารวจและออกแบบการขยายโครงข่ายท่อย่อยส่งก๊ าซสําหรับโครงการ CHP1 เพื่อให้ ทาง CHP1 พิจารณา
ความคุ้มทุนในการดําเนินโครงการ ปั จจุบนั CHP1 อยู่ระหว่างขันตอนเจรจากั
้
บ ปตท. เพื่อลงนามในสัญญาซื ้อขายก๊ าซ
ธรรมชาติต่อไป สําหรับโครงการ CHP3 CHP5 และ CHP7 ได้ นําส่งหนังสือแจ้ งความสนใจใช้ ก๊าซธรรมชาติไปยัง ปตท.
แล้ ว โดยในขณะนี ้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้ อมูลของ ปตท. เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการจําหน่ายก๊ าซธรรมชาติ
ให้ กบั โครงการดังกล่าว
นอกจากนี ้การพิจารณาศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเปลี่ยนประเภทเชื ้อเพลิงหลักของโครงการนันก็
้ เป็ นแนวทาง
้
กษาความเป็ นไปได้ ในการดําเนิน
ที่สามารถนํามาพิจารณาต่อไปในอนาคต โดยทังนี
้ ้ บริษัทดังกล่าวยังอยู่ในขันตอนการศึ
ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ การเตรี ยมการเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ
เช่น มาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment: EIA) การขอใบอนุญาตและ
ดําเนินขันตอนต่
้
างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อศึกษาและเตรี ยมความพร้ อมของโครงการในอนาคตเท่านัน้
15) บริษัท อี 85 จํากัด (“E85”)
E85 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื่อบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ เอทานอล จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อผลิตและจําหน่ายเชื ้อเพลิงเอทานอล โดยได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทเป็ น E85 เมื่อวันที่
28 มีนาคม 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 E85 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 3,853.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระ
แล้ วเต็มจํานวน ซึง่ มีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแล้ ว E85 มีหน่วยการผลิต
2 หน่วย ซึง่ มีกําลังการผลิตติดตังรวม
้ 500,000 ลิตรต่อวัน สถานที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
ปั จจุบนั หน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที่ 1 ขนาด 250,000.00 ลิตรต่อวัน และโรงแป้งจํานวน 4 โรง เพื่อรองรับ
การผลิตได้ เริ่ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั ้ เดือนมกราคมปี 2556 ส่วนหน่วยการผลิตหน่วยที่ 2 ขนาด 250,000.00
ลิตรต่อวัน เริ่ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั ้ เดือนมกราคมปี 2559
16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจํากัด (“SNB”)
SNB เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 เพื่อผลิตและ
จําหน่ายนํ ้ามันรํ าดิบและรํ าสกัด (กากรํ า) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 SNB มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 30.00 ล้ าน
บาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มทัง้ จํ านวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ โรงงานของ SNB ตังอยู
้ ่ในตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ อยู่ใกล้ กบั แหล่งปลูกข้ าว
ซึง่ เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิต โดยมีกําลังการผลิตติดตัง้ 200.00 ตันรํ าดิบต่อวันซึง่ จะสามารถผลิตนํ ้ามันรํ าดิบได้
ประมาณ 40.00 ตันต่อวัน และรํ าสกัดได้ ประมาณ 160.00 ตันต่อวัน สําหรับลูกค้ าหลักของ SNB คือ กลุ่มลูกค้ าที่นํา
นํ ้ามันรํ าดิบไปผลิตเป็ นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมผลิตนํ ้ามันรํ าข้ าวเพื่อการบริ โภคและอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และ
กลุม่ ลูกค้ าที่นํารํ าสกัด (กากรํ า) ไปเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์
17) บริษัท แอชลีชชิ่ง จํากัด (“AL”)
AL เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจ
แยกคลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีที่จําเป็ นในการผลิตเยื่อออกจากขีเ้ ถ้ าขาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
้ ้น 155.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวนโดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน
AL มีทุนจดทะเบียนรวมทังสิ
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแล้ ว
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18) บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จํากัด (“NPS SolarRooftop”)
NPS Solar Rooftop เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื่อบริ ษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”) ได้
จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษัทเมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2558
มีวตั ถุประสงค์หลักของบริ ษัทเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนทําโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบน
้
หลังคาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 150 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ วจํานวน 37.50 ล้ าน
บาท โดยมีบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
โดยแต่เดิมนัน้ NPS O&M จดทะเบียนจัดตังมาเพื
้
่อรองรับโครงการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐานของ
บริ ษัทฯ และเพื่อทําหน้ าที่ในการบริ หารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่จะนําเข้ ากองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของบริ ษัทฯ ในอนาคตแต่ทงนี
ั ้ ้ เมื่อโครงการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐานได้ ชะลอไป ประกอบกับ NPS มีแนวทางที่
จะขยายโอกาสในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคา จึงได้ นํา NPS O&M บริ ษัทย่อยที่
ตัง้ ขึน้ ไว้ แล้ วมาดําเนินกิ จการ และได้ มีการเปลี่ยนแปลงชื่ อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจ ซึ่งไม่ต้องห้ ามในการทําธุรกิจตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท
2. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุนการขนส่งเชื ้อเพลิงของธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯบริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าไปลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์
ซึ่ ง ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง ทางทะเล และธุ ร กิ จ บริ ก ารทุ่น ขนถ่ า ยสิ น ค้ า กลางทะเล ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์
ประกอบด้ วย บริษัทย่อย จํานวน 8 บริษัท ดังนี ้
1) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จํากัด (“NPS OS”)
NPS OS เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เพื่อ
้ ้น 310.00 ล้ านบาท ซึง่
ประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPS OS มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
เป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ปั จจุบนั NPS
OS เป็ นเจ้ าของเรื อ 1 ลํา ภายใต้ ชื่อ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนาด 53,075.00 เมตตริ กตัน (Supramax Size) โดย
เรื อลํานี ้ถูกนํามาใช้ เพื่อขนส่งถ่านหินจากต่างประเทศมายังท่าเรื อในประเทศไทย และขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหิน
เป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เรื อดังกล่าวมีกําลังขนส่งถ่านหินได้ ประมาณครัง้ ละ 52,000.00 ตันต่อ
เที่ยว ปั จจุบนั NPS OS ได้ ทําสัญญาเช่าเรื อกับ Eversky Shipping Limited (“ESL”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 8 ปี และ
จะสิ ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ทังนี
้ ้ ESL เป็ นบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่ง
ถ่านหินทางเรื อให้ แก่บริษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ใช้ บริการมาตลอดเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
2) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด (“NPS OR”)
NPS OR เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื่อบริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จํากัด (“NPSPP10”)
ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เพื่อดําเนินการก่อสร้ างและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้
โครงการประมูลการก่อ สร้ างโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก โดย NPSPP10 ได้ จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงชื่ อ บริ ษั ท และ
วัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อ
รองรับการขนส่งเชื ้อเพลิงให้ กบั กิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPSOR มีทนุ จดทะเบียน
รวมทังสิ
้ ้น 100.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ปั จจุบนั NPSOR เป็ นเจ้ าของเรื อ 1 ลํา ภายใต้ ชื่อ M.V. NPS ORANA มีขนาด 44,849.00
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เมตริ กตัน (SupermaxSize) โดยเรื อลํานี ้ถูกนํามาใช้ เพื่อขนส่งถ่านหินและไม้ สบั ซึ่งมีกําลังขนส่งถ่านหินได้ ประมาณครัง้
ละ 40,000.00 ตันต่อเที่ยว และมีกําลังสามารถขนไม้ สบั ได้ ประมาณครัง้ ละ 20,000.00 ตันแห้ ง (Bone dry MT) ต่อเที่ยว
ปั จจุบนั NPS OR ได้ ทําสัญญาให้ เช่าเรื อกับ ESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสิ ้นสุดสัญญาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559 ทังนี
้ ้ ESL เป็ นบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรื อให้ แก่บริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ ใช้
บริการมาตลอดเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี
3) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จํากัด (“NPS CAPE”)
NPS CAPE เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เดิมชื่อบริ ษัทเอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”) จดทะเบียน
เป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2556 ได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษัท
โดยมีวตั ถุประสงค์บริ ษัทเพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPS
CAPE มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 1.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
NPS CAPE เป็ นเจ้ าของเรื อ 1 ลํา ภายใต้ ชื่อ MV. NPS
CENTURY มีขนาด 172,036.00 เมตริ กตัน (Cape Size)การจัดซื ้อเรื อดังกล่าว NPS CAPE ได้ ซื ้อในราคา 18.50 ล้ าน
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมNPS
อย่างไรก็ดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิ
การปรับโครงสร้ างเรื อขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ โดยให้ NSP Cape ขายเรื อ MV. NPS CENTURY ไปให้ กบั บริ ษัทย่อย
ที่จะจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสตาร์
โฮลดิ ้ง จํากัดและได้ ดําเนินการขายเรื อแล้ วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ในราคา 572.91 ล้ านบาท
4) บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิง้ จํากัด (“OSH”)
OSH เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดภายใต้ กฎหมายของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ง
้ ้นเพื่อดําเนินธุรกิจเรื อ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
ขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 OSH มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 31.31 ล้ าน
เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและชําระแล้ วทังจํ
้ านวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00
ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ได้ มีมติ
อนุมตั ิการปรับโครงสร้ างเรื อขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ โดย OSH จะทําการขายเรื อ M.V. NPS CENTURY ไปให้ กบั
บริ ษัทย่อยของ OSH ที่จะจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา ชื่อ บริ ษัท เอ็นพีเอสเคปชิปปิ ง้
จํากัด และได้ ดําเนินการขายเรื อแล้ วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ในราคา 17.80 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
5) บริษัท โอเชี่ยน เคป จํากัด (“OC”)
OC เป็ นบริ ษัทย่อยของ OSH ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดภายใต้ กฎหมายของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ง
้ ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อดําเนินธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ ทังนี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 OC มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 5,000.00 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและชําระแล้ ว
้
เต็มจํานวน โดยมี OSH เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
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6) บริษัท เอลิเซ่ ทู ชิปปิ ้ ง จํากัด (“Alizay 2”)
Alizay 2 เป็ นบริ ษัทย่อยของ OSH ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดภายใต้ กฎหมายของเขตสาธารณรัฐปานามา
เมื่ อวันที่ 9 มี นาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ ทัง้ นี ้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 Alizay 2 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 10,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งเป็ นทุนที่ออกแล้ วและชําระ
ค่าหุ้นเต็มจํานวน โดยมี OSH เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
วันที่ 9 เมษายน
2558 Alizay 2 ได้ ทําการซื ้อเรื อ M.V.STELLAR RHAPSODY เพื่อดําเนินธุรกิจ ซึง่ หลังจากนันเปลี
้ ่ยนชื่อเรื อเป็ น M.V.
ALIZAY 2 และได้ รับการว่าจ้ างขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศกับบุคคลภายนอกไปแล้ ว 4 เที่ยว
Alizay 2 ซื ้อเรื อในราคา 9.20 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม OSH เรื อลํา
ดังกล่าวเป็ นเรื อประเภทขนส่งไม้ สับอายุประมาณ 12 ปี ขนาดเรื อ 49,917.00 เมตริ กตัน ความสามารถในการขนส่ง
เชื อ้ เพลิงชี วมวล 24,000.00 ตันแห้ งต่อเที่ยวและ ปั จจุบัน Alizay 2 รั บการว่าจ้ างขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศกับ
บุคคลภายนอกเป็ นรายเที่ยว
7) บริษัท เอ็นพีเอสเคปชิปปิ ้ ง จํากัด(“Cape Shipping”)
Cape Shipping เป็ นบริ ษัทย่อยของ OSH จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดภายใต้ กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา
เมื่ อวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ ทัง้ นี ้ ณ วันที่
้ ้น 10,000.00 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและ
31 ธันวาคม 2558 Cape Shipping มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
ชําระค่าหุ้นเต็มจํานวน โดยมี OSH เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
Cape Shipping ได้ ซื ้อเรื อ M.V. NPS CENTURY จาก OSH ตามแผนการปรับโครงสร้ างเรื อขนส่งระหว่าง
ประเทศ ในราคา 17.80 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดย Cape Shipping ได้ ชําระค่าเรื อลําดังกล่าวโดยอาศัยแหล่งเงินทุน
จากการกู้ยืม OSH
8) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จํากัด (“ITS5”)
ITS5 เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบกิจการ
ทุ่นขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล (Floating Crane) โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นของ ITS5 จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับและ
้ ้น
สนับสนุนกิจการขนถ่ายสินค้ าทางทะเลของกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ITS5 มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
68.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทังหมด
้
ปั จจุบนั ITS5 มีท่นุ ขนถ่ายสินค้ าอยู่บริ เวณกลางทะเลบริ เวณ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรีจํานวน 1 ทุ่น
ซึ่งมีเครื่ องหนีบยกของ (Grab) จํานวน 2 ตัว โดยสามารถขนถ่ายสินค้ าได้ ประมาณ 2 ล้ านตันต่อปี ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของ
สินค้ าที่ดําเนินการขนถ่าย
3. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบหลักสําหรับการดําเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าไป
ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ต่างๆ ได้ แก่ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ธุรกิจส่งเสริ มการปลูกต้ นพลังงาน ธุรกิจ
วิจัยและพัฒนาต้ นพลังงาน และธุรกิ จเหมือ งถ่า นหิน ทัง้ นี ้ บริ ษั ทในกลุ่มธุรกิ จอื่ นๆประกอบด้ วย บริ ษั ทย่อ ย จํ านวน
4 บริษัท และบริ ษัทร่วม จํานวน 1 บริษัท รวมทังสิ
้ ้น 5 บริษัท ดังนี ้
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1) บริษัท นํา้ ใส 304 จํากัด (“NS304”)
NS304 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และ
จัดหานํ ้าดิบให้ แก่ NPP3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NS304 มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 462.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชําระ
ปั จจุบนั
แล้ วทังสิ
้ ้น 374.42 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
NS304 มีโรงกรองนํ ้าจํานวน 1 โรง ตังอยู
้ ่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีกําลังการผลิตติดตัง้ 80,000.00
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
้
ทังนี
้ ้ NS304 อยูร่ ะหว่างดําเนินโครงการก่อสร้ างโรงกรองนํ ้าใหม่ เพิ่มอีก 1 โรง ซึง่ มีกําลังการผลิตติดตังรวม
80,000.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อรองรับการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ นํ ้าที่เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั
NS304 ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนและใบอนุญาตก่อสร้ างสําหรับโครงการดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ วโดยโรงกรองนํ ้าใหม่นี ้ใช้
ระบบผลิตนํ ้าที่ทนั สมัยด้ วยนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ (Pore Controllable Fiber) ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีการกรองนํ ้า
ด้ วยเส้ นใย Fiber Filter ประสิทธิภาพสูง ที่ไม่ใช้ ถงั ตกตะกอนและถังกรองแบบเดิม ลดการใช้ สารเคมี และใช้ พื ้นที่เพียง 1
ใน 2 ของระบบผลิตนํ ้าแบบเดิม โดย NS304 มุง่ มัน่ จะเป็ นผู้จดั หานํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพ จําหน่าย
ให้ กบั กลุม่ บริษัทฯ และลูกค้ าให้ เพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคตทังนี
้ ้ คาดว่าจะสามารถดําเนินการผลิตและจําหน่าย
นํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
2) บริษัท ดี.เอ.รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด (“DARC”)
DARC เป็ นบริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ นบริ ษั ท จํ า กัด เมื่ อ วัน ที่ 29 พฤษภาคม 2550
เพื่อทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ ยวกับสายพันธุ์ต้นพลังงานและต้ นกระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษผลิตภัณฑ์จาก
้ การให้ บริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ด้านกายภาพ เคมี และ
การเกษตร สิง่ แวดล้ อม ไฟฟ้า พลังงาน และอื่นๆ พร้ อมทังมี
ชีวภาพโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 DARC มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 30 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวน
้
โดยมีบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
สําหรับช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาทาง DARC ได้ มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้ วยนโยบายของบริ ษัทฯ
ที่ม่งุ ให้ ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนา ปั จจุบนั DARC ได้ มีการพัฒนาต้ นพลังงานให้ มีค่าความร้ อนสูง เหมาะแก่การ
ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง ลักษณะลําต้ นตรงมีความหนาแน่นของเนื ้อไม้ สงู ทําให้ ได้ ปริ มาณผลผลิตต่อนํ ้าหนักวัตถุดิบที่ใช้ มากขึ ้น
สะดวกต่อการขนส่งและยังทนต่อสภาพแวดล้ อม โรค และแมลงต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ DARC ยังมีการพัฒนา
ต่ อ ยอดงานวิ จัย พื ช พลัง งานทางเลื อ กใหม่ๆ ได้ แ ก่ สายพัน ธุ์ ห ญ้ าเนเปี ยร์ โดยได้ รั บ การสนับ สนุน ทางวิ ช าการจาก
หน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวงพลังงาน กรมปศุสตั ว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําให้ มีผลิตผลต่อไร่ สงู เจริ ญเติบโต
เร็ ว รอบการเก็บเกี่ยวสัน้ หญ้ าอายุเพียง 3 เดือนก็สามารถใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงได้ และเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่องได้ ถึง 5 ปี
เหมาะกับทุกสภาพพื ้นที่ของประเทศไทย รวมทังมี
้ การพัฒนาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และกระบวนการ
ต่างๆในการผลิตไฟฟ้า โดยทาง DARC มุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยต่างๆ ให้ กับบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้ าง
ความแข็งแกร่งให้ กบั ธุรกิจพลังงานอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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3) PT.Utami Jaya Mulia(“PT Utami”)
PT Utami เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2552 เพื่อประกอบกิจการเหมืองถ่านหินประเภทบิทมู ินสั บนเกาะกาลิมนั ตัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 PT Utami
มีทุนจดทะเบียนรวมทัง้ สิ ้น 34,000.00 ล้ านรู เปี ยห์อินโดนีเซีย(Authorized Capital) ซึ่งเป็ นทุนที่ชําระแล้ วจํานวน
22,600.00 ล้ านรูเปี ยห์อินโดนีเซีย (Issued Capital) โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.00 ของทุนจด
ทะเบียนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถนุ ายน 2554 เพื่อลงทุนในธุรกิจ
เหมื อ งถ่า นหิน บิทูนัส โดยวัตถุป ระสงค์ ข องการลงทุน ในธุรกิ จดังกล่า วเป็ นไปเพื่ อ จัด หาแหล่ง ถ่ า นหิ น สํา หรั บ ใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงของโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม จากการสํารวจเบื ้องต้ นได้ มีการประเมินว่า เหมืองถ่านหินดังกล่าวจะมีปริ มาณถ่านหินสํารอง
เป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 13.00 ล้ านตัน ที่อตั ราส่วนดินต่อแร่ 10 ต่อ 1ส่วนความคืบหน้ าในการดําเนินงานเหมืองถ่านหินนัน้
ปั จจุบนั PT Utamiได้ รับสัมปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยู่ระหว่างดําเนินการขอ
ใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตถ่านหินของโครงการ
4) บริษัท คันนา จํากัด (“KN”)
KN เป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551เพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุนการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 KN มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 530.00
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวน โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 48.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ KN เป็ นผู้เช่าคันนาเกษตรกรในพืน้ ที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเพื่อ
ดําเนินการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน เมื่อครบอายุ 3 ปี ขึ ้นไป ต้ นกระดาษและต้ นพลังงานจะเติบโตเต็มที่และพร้ อม
สําหรับการตัดโค่น ทังนี
้ ้ การส่งเสริ มและสนับสนุนการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงานดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ แล้ ว ยังเป็ นการช่วยส่งเสริ มการจ้ างงานและสร้ าง
รายได้ ให้ กบั ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
5) บริษัท โซนิสสตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด (“SNST”)
SNSTเป็ นบริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ นบริ ษั ท จํ า กัด เมื่ อ วัน ที่ 2 สิง หาคม 2538 เพื่ อ ผลิต และ
จํ า หน่ า ยแป้ งมัน สํ า ปะหลัง แป้ งมัน สํ า ปะหลัง ดัด แปรและก๊ า ซชี ว ภาพ โดย ณ วัน ที่ 31
ธั น วาคม 2558 SNST
มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 270.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชําระแล้ วเต็มจํานวนโดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ โรงงานของ SNST ตังอยู
้ ่ในอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่
ใกล้ กับแหล่งปลูกมันสําปะหลังซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิต โดยมีกําลังการผลิตติดตัง้ แป้งมันสําปะหลัง
160.00 ตันต่อวันแป้งมันสําปะหลังดัดแปร 120.00 ตันต่อวันและก๊ าซชีวภาพ 12,400.00 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน สําหรับ
ลูกค้ าหลักของ SNST คือ กลุม่ ลูกค้ าที่นําแป้งมันสําปะหลังไปไปผลิตเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และ
นําก๊ าซชีวภาพไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
4. บริษัทอื่น
เดิมเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ ขายหุ้นที่ถือครองอยูท่ งหมดให้
ั้
กบั
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกันตามแนวทางการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้
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1) บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จํากัด (“BECO”)
BECO จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 โดยณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็ นวันที่
บริ ษัทฯ ขายหุ้น BECO ออกไปนัน้ BECO มีทนุ จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 2,433.00 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและชําระแล้ ว
735.00 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BECO จากผู้ถือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 BECO ได้ โอนงานระหว่างดําเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 125.00 เมกะ
วัตต์ ภายในบริ เวณสวนอุตสาหกรรม 304 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้ กบั NPS PP9 (ปั จจุบนั
เปลี่ยนชื่อเป็ น FG) เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าแทน BECO รวมถึง BECO ได้ โอนสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริ มการลงทุน
และใบอนุญาตที่สําคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ กบั NPS PP9 และปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของ BECO เป็ น
ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ตามแผนการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัทฯซึ่งปั จจุบนั สินทรัพย์
หลักของ BECO เป็ นกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ พิจารณาดําเนินการขายหุ้นของ BECO ที่ถือ
ครองอยู่ทงหมดให้
ั้
กบั ให้ กบั I-TOWN ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ าง
ผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานฯ ได้ แก่ บริ ษัท ดีลอยท์ท้ ชู โธมัทสุ ไชยยศ จํากัดเพื่อประเมินราคาหุ้นตาม
วิธีประเมินราคาตลาดยุติธรรม โดยผลของการประเมินราคาตลาดยุติธรรมของหุ้น BECO คือ 542.78 ล้ านบาท และมี
มูลค่าตามบัญชีอยู่ที่ 515.97 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาต้ นทุนของหุ้น BECO ณ ขณะนัน้ มีมลู ค่าเท่ากับทุนที่
ออกและชําระแล้ วของ BECO บริ ษัทฯ จึงได้ ขายหุ้น BECO ในราคาต้ นทุน คือ 735.00 ล้ านบาท ซึ่งถือเป็ นราคาที่
เหมาะสมและเป็ นปกติในทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ รับชําระราคาค่าหุ้นของ BECO ครบถ้ วนทังจํ
้ านวนแล้ ว
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด (“NPS IPP”)
NPS IPP จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ ายื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
(IPP) กับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) เมื่อปี 2550 ซึง่ บริ ษัทฯ ผ่านการคัดเลือกจาก สนพ. และได้ จดั ตัง้
NPS IPP ขึ ้นเป็ นผู้รับผิดชอบโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 600.00 เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้ NPS IPP ได้ มี
การจัดหาที่ดินจํานวน 2,390 ไร่ เพื่อสํารองไว้ สําหรับรองรับการก่อสร้ างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จึง
ทําให้ NPS IPP ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินจํานวนมาก ต่อมา NPS IPP ได้ โอนโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวพร้ อม
กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่คาดว่าจะก่อสร้ างโรงไฟฟ้าให้ แก่ IPP IP2 ตามแผนการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจภายในกลุม่
บริ ษัทฯ โดยแยกธุรกิจผลิตไฟฟ้าออกจาก NPS IPP และปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของ NPS IPP เป็ นดําเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และได้ ลดทุนจดทะเบียนรวมจาก 4,600.00 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนรวม 1,980.00 ล้ าน
บาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึง่ เป็ นวันที่บริ ษัทฯ ขายหุ้น NPS IPP ออกไปนัน้ NPS IPP มีทนุ ที่ออกและชําระแล้ ว
1,647.40 ล้ านบาท
โดยบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานฯ ได้ แก่ บริ ษัท ดีลอยท์ท้ ชู โธมัทสุ ไชยยศ
จํ า กัดเพื่อ ประเมินราคาหุ้น ตามวิ ธี ประเมิน ราคาตลาดยุติธ รรม โดยใช้ ห ลักการประเมิน ราคาหุ้นตามตลาดยุติธรรม
เช่นเดียวกับ BECO กล่าวคือ ผลการประเมินราคาตลาดยุติธรรมของหุ้น NPS IPP คือ 206.51 ล้ านบาท และมีมลู ค่าตาม
บัญชีอยู่ที่ 512.94 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ราคาต้ นทุนของหุ้น NPS IPP ณ ขณะนันมี
้ มลู ค่าเท่ากับทุนที่ออกและชําระแล้ ว
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ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ ขายหุ้น NPS IPP ในราคาต้ นทุน คือ 1,647.40 ล้ านบาท ซึ่งถือเป็ นราคาที่เหมาะสมและเป็ นปกติ
ในทางธุรกิจ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ รับชําระราคาค่าหุ้นจาก I-TOWN แล้ วจํานวน 668.00 ล้ านบาท ณ วันที่ลงนามในสัญญาซื ้อ
ขายหุ้น โดยส่ว นที่ เ หลือ จํ า นวน 979.40 ล้ า นบาท บริ ษั ท ฯ ได้ รับ ชํ า ระค่า หุ้น ค้ า งรั บ ดัง กล่า วเต็มจํ า นวนเมื่ อ วัน ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2557 ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น
ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
AA มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 25.51 ของทุนที่ออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีการทํารายการ
ระหว่างกันกับ AAและบริ ษัทที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ จาก AA
คิดเป็ นร้ อยละ 29.89 ร้ อยละ 27.31 และร้ อยละ 29.83 ตามลําดับ เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอนํา้ ตลอดจนเป็ นผู้ให้ บริ การในการจัดหาและจําหน่ายนํา้ เพื่อการอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม
304 จังหวัดปราจีนบุรี และสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั ้ AA ดังนัน้ AA จึงมีความ
จําเป็ นต้ องซื ้อไฟฟ้า ไอนํ ้า และนํ ้าจากกลุ่มบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ ้า และนํ ้า เป็ นการค้ าตามธุรกิจปกติ โดย
ราคาขายไฟฟ้าอ้ างอิงอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ส่วนราคาขายไอนํ ้าอ้ างอิงจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า เช่นก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็ นต้ น รวมถึงดัชนีราคาผู้บริ โภค ส่วนราคานํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมนันอ้
้ างอิงตามอัตรา
ค่านํ ้าของ การประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้ กบั ลูกค้ ารายอื่นได้ เช่น
กฟผ.และลูกค้ าอุตสาหกรรมอื่น ในกรณีที่ AA มีความต้ องการใช้ ปริมาณไฟฟ้าลดลง
ในด้ านการจัดหาวัตถุดิบ กลุ่มบริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อนํ ้ามันยางดําซึ่งเป็ นเชื ้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้า 6 (“PP6”) ซึ่งอยู่
ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP5 และโรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ NPP11 มีกําลังการ
ผลิตติดตังรวม
้ 70.05 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.20 ของกําลังการผลิตติดตังทั
้ งหมดในปั
้
จจุบนั ของกลุม่ บริ ษัทฯ
โดยใช้ ราคาอ้ างอิงตามราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ นํ า้ มันยางดําเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตภายใน
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษของ AA ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ลดความเสี่ยงจากการจัดหานํ ้ามันยางดําด้ วยการเข้ าทําสัญญาซื ้อ
ขายนํ ้ามันยางดําระยะยาวกับ AA และการจัดให้ มีถงั สํารองนํ ้ามันยางดํา นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง สามารถที่จะ
ปรั บเปลี่ยนเทคโนโลยีหม้ อไอนํ า้ ให้ รองรับการใช้ เชื อ้ เพลิงอื่น เช่น นํ า้ มันเตา หรื อก๊ าซธรรมชาติ แทนนํ า้ มันยางดําได้
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้ อ 3 เรื่ องปั จจัยเสี่ยง
แผนการลงทุนอื่นๆ ของบริษัทในอนาคต
ปั จจุบนั บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุน ดังนี ้
1.

โครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยจะมีขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ
60.00 เมกะวัตต์

2. โครงการโรงไฟฟ้าหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยจะมีขนาดกําลังการผลิตติดตังรวมประมาณ
้
9.90
เมกะวัตต์จํานวน 3 หน่วย
3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมแบบกังหันไอนํ ้าโดยรายได้ หลักมาจากรายได้ จากการ
ขายไฟฟ้าไอนํ ้าและนํ ้าจากกลุม่ ธุรกิจไฟฟ้ารวมถึงการผลิตและจําหน่ายไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมนอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ
ได้ ลงทุนในธุรกิจการให้ บริ การที่เอื ้อประโยชน์และสนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจหลัก และธุรกิจที่มีศกั ยภาพในการ
เติบโตและสามารถสร้ างรายได้ ตอ่ ไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดของลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การดังต่อไปนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและไอนํา้
ั ้ ้ าและไอนํ ้าปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัท
โรงไฟฟ้าของกลุม่ บริษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม สามารถผลิตได้ ทงไฟฟ
ฯมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วมที่ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ วทังหมด
้
10 โรง โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตังรวม
้
601.05 เมกะวัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ ้าติดตังรวม
้ 1,339.00 ตันต่อชัว่ โมง ดังนี ้
ชื่อโรงไฟฟ้า

ดําเนินงานโดย

กําลังการผลิตติดตัง้

ประเภทเชือ้ เพลิง

ไฟฟ้า (เมกะวัตต์ )
ไอนํา้ (ตัน/ชม.)
1. PP2
NPP2
ชีวมวลอื่น
10.40
50.00
(1)
2. PP3
NPP3
ชีวมวลอื่น
10.40
50.00
(1)
3. PP4
NPP3
ชีวมวลอื่น
37.15
180.00
(1)
4. PP5
NPP5
ชีวมวลอื่น
37.15
180.00
5. PP6
NPP5
นํ ้ามันยางดํา
37.15
180.00
(1)
6. PP7
บริ ษัทฯ
ถ่านหินและชีวมวลอื่น
164.00
100.50
(1)
7. PP8
บริ ษัทฯ
ถ่านหินและชีวมวลอื่น
164.00
100.50
8. PP11
NPP11
นํ ้ามันยางดํา
32.90
198.00
(2)
(1)
9. PP5A
NPP5A
ชีวมวลอื่น
98.00
300.00
10. Turbine9.9 MW
บริ ษัทฯ
ใช้ ไอนํ ้าจากโรงไฟฟ้าอื่น
9.90
รวม
601.05
1,339.00
หมายเหตุ: (1) เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น หมายถึง เชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่นนอกเหนือจากถ่านหินและนํ ้ามันยางดํา ซึง่ ประกอบไปด้ วยชิ ้นไม้ สบั
เปลือกไม้ แกลบ และอื่นๆ
(2)
PP5A เริ่ มดําเนินการหน่วยผลิตไฟฟ้า ณ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2558
(1)

นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้ างและ/หรื อยังไม่เริ่ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์อีก
1แห่ง คือ
ชื่อโรงไฟฟ้า
PP9
หมายเหตุ:

(1)

ดําเนินงานโดย

ประเภทเชือ้ เพลิง

กําลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตัง้ (เมกะวัตต์ )

ปี ที่คาดว่ าจะเริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ (COD)

FG

ชีวมวลอื่น(1)

125.00

ปี 2559

รวม
125.00
เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น หมายถึง เชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่นนอกเหนือจากถ่านหินและนํ ้ามันยางดํา ซึง่ ประกอบไปด้ วยชิ ้นไม้ สบั
เปลือกไม้ แกลบ และอื่นๆ
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2. ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น
ธุรกิจอื่นมีสดั ส่วนรายได้ ร้อยละ 22.11 ทังนี
้ ้ รายได้ จากการขายนํ ้าและรายได้ ค่าบริการมาจากกลุม่ ธุรกิจต้ นนํ ้า
และกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึง่ เป็ นกลุม่ ธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของกลุม่ บริษัทฯ เกิดจากการให้ บริ การแก่
ลูกค้ าภายนอกในกรณีที่มีกําลังการผลิตเหลือเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้ างรายได้ และบริหารต้ นทุน
1) นํา้ ดิบและนํา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การในการจัดหาและจําหน่ายนํ ้าดิบและนํา้ เพื่อการอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม
304 จังหวัดปราจีนบุรี และสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทังนี
้ ้ ในส่วนของสวนอุตสาหกรรม 304
จังหวัดปราจี นบุรีนัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ โดยNS304 มีโรงกรองนํ า้ เพื่อการอุตสาหกรรม 1 โรง ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตัง้
80,000.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและสําหรับสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุม่ บริ ษัทฯ โดย NPP3 มี
โรงกรองนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมอีก 1 โรง ซึง่ มีกําลังการผลิตติดตัง้ 25,200.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทฯ
จัดหานํ ้าดิบและนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมโดยในส่วนสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี จะผันนํ ้าดิบจากพื ้นที่รอบ
อ่างเก็บนํ ้าในช่วงนํ ้าหลากเป็ นหลัก และผันนํ ้าดิบจากแม่นํ ้าในบริ เวณใกล้ เคียงในช่วงที่มีนํ ้ามากเป็ นตัวเสริ มเข้ าอ่างเก็บ
้ ้าดิบดังกล่าวจะถูกส่งต่อเข้ าสูโ่ รงกรองนํ ้า แต่ในส่วนสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัด
นํ ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ จากนันนํ
ฉะเชิงเทราจะจัดหานํ ้าดิบโดยการสูบนํ ้าตามใบอนุญาตของกรมชลประทานทังนี
้ ้ นํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ จะถูก
จําหน่ายให้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยราคานํ ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมอ้ างอิงตามอัตราค่านํ ้าของ กปภ.และจําหน่ายให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่
2 จังหวัดฉะเชิงเทราโดยราคานํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมอ้ างอิงราคาตามสัญญา
2) นํา้ มันรําข้ าว
กลุม่ บริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดตังอยู
้ ท่ ี่ 200.00 ตันรํ าดิบต่อวันซึง่ จะสามารถผลิตนํ ้ามันรํ าดิบได้ ประมาณ
40.00 ตัน
ต่อวัน และรํ าสกัด (กากรํ า) ได้ ประมาณ 160.00 ตันต่อวัน สําหรับนํ ้ามันรํ าดิบจะถูกจําหน่ายไปให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าใน
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อนําไปจําหน่ายในรูปของนํ ้ามันรํ าข้ าว หรื อนําไปผสมเป็ นสารอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
ต่อไป และในส่วนของรํ าสกัด (กากรํ า) จะถูกจําหน่ายไปให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อนําไปผลิตเป็ น
อาหารสัตว์ที่มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงต่อไป
3) การบริการ
การบริการของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย


การวิจัยและพัฒนา

DARC ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ถูกจัดตังเพื
้ ่อทําการศึกษาวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับสายพันธุ์ต้นพลังงานและต้ น
กระดาษ เยื่อกระดาษ และกระดาษให้ แก่กลุม่ บริษัทฯ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนําผลที่ได้ จากการวิจยั ไปใช้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากนี ้ DARC ยังมีการให้ บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพแก่ลกู ค้ าภายนอก
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การบริการการทุ่นขนถ่ ายสินค้ ากลางทะเล

ITS5 ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย มีการให้ บริการขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล โดยใช้ ทนุ่ ขนถ่ายสินค้ าจํานวน
1 ทุน่ อยูบ่ ริ เวณ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรีซงึ่ มีเครื่ องหนีบยกของ (แกร๊ ป) จํานวน 2 ตัว สามารถขนถ่ายสินค้ าได้
ประมาณ 2.00 ล้ านตันต่อปี ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของสินค้ าที่ดําเนินการขนถ่าย


การให้ เช่ าเรื อขนส่ งสินค้ า
กลุม่ บริษัทฯ มีการให้ บริการเช่าเรื อสินค้ าเทกอง 4 ลํา ดังนี ้

ชื่อเรือ

ดําเนินงานโดย

ประเภทเรื อ

1. M.V. NPS OCEAN STAR

NPSOS

2. M.V. NPS ORANA

NPSOR

Bulk Carrier
(Supramax Size)
Bulk Carrier
(Supramax Size)

3. M.V. NPS CENTURY
4. M.V. ALIZAY2

Cape Shipping
Alizay 2 Shipping
S.A.
รวม

Bulk Carrier
(Cape Size)
Bulk Carrier
(Supermax size)

ขนาด
กําลังการขนส่ งต่ อเที่ยว
(เมตริกตัน)
53,075.00 ขนส่งถ่านหินประมาณครัง้ ละ
52,000.00 ตันต่อเที่ยว
44,849.00 ขนส่งถ่านหินได้ ประมาณครัง้ ละ
40,000.00 ตันต่อเที่ยว และขนส่งไม้ สบั
ได้ ประมาณครัง้ ละ 20,000.00 ตันแห้ ง
(Bone dry MT) ต่อเที่ยว
172,036.00 ขนส่งสินค้ าได้ ครัง้ ละประมาณ
160,000.00 ตันต่อเที่ยว
49,917.00 ขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวล 24,000.00 ตัน
แห้ ง (Bone dry MT) ต่อเที่ยว
319,877.00

ลูกค้ าของกลุม่ บริษัทฯ ได้ แก่ Eversky Shipping Limited(“ESL”) และลูกค้ าภายนอก ทังนี
้ ้ ESL เป็ น
บริษัทที่เกี่ยวข้ องซึง่ เป็ นผู้บริหารจัดการการขนส่งถ่านหินทางเรื อให้ แก่กลุม่ บริษัทฯ มาตลอดเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
ปั จจุบนั NPS OS ได้ เข้ าทําสัญญาให้ เช่าเรื อกับESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 8 ปี และจะสิ ้นสุดสัญญาในปี 2562 ส่วน
NPS OR ได้ ทําสัญญาให้ เช่าเรื อกับ ESL โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสิ ้นสุดสัญญาในปี 2559 ในส่วนของ CAPE
้ รับ
Shipping ได้ ทําสัญญาให้ เช่าเรื อกับลูกค้ าภายนอกสิ ้นสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และในส่วนของ Alizay 2 นันได้
การว่าจ้ างขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศกับบุคคลภายนอกเป็ นรายเที่ยว
4) เอทานอล
กลุม่ บริษัทฯ ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังซึง่ สามารถนํามาผลิตเป็ นนํ ้ามันก๊ าซโซฮอลล์ประเภทต่างๆ เช่น
E10, E20, E85 เป็ นต้ น ได้ ตามความต้ องการของตลาด และถือเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ ให้ แก่เกษตรกรไทย
ด้ วย โดยปั จจุบนั มีกําลังการผลิตติดตังจากสายการผลิ
้
ตที่ 1 อยูท่ ี่ 250,000 ลิตรต่อวัน โดยได้ จําหน่ายเอทานอลให้ กบั
กลุม่ ผู้ค้านํ ้ามันตามมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติ การค้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 เช่น ปตท. บางจาก เป็ นต้ น สําหรับ
หน่วยการผลิตที่ 2 ขนาด 250,000.00 ลิตรต่อวัน เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั ้ เดือนมกราคมปี 2559
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5) แป้งมันสําปะหลัง แป้งหมาด และก๊ าซชีวภาพ
กลุม่ บริษัทฯผลิตแป้งมันสําปะหลังโดยมีกําลังการผลิตติดตังแป
้ ้ งมันสําปะหลัง 150.00 ตันต่อวัน และแป้งมัน
สําปะหลังดัดแปร 120.00 ตันต่อวันและกลุม่ บริษัทฯ ผลิตแป้งหมาด โดยมีกําลังการผลิตติดตัง้ 930.00 ตันต่อวัน แป้งมัน
สําปะหลังมีลกู ค้ าหลัก คือ กลุม่ ลูกค้ าที่นําแป้งมันสําปะหลังไปผลิตเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร
ส่วนแป้งหมาดจะถูกนําไปใช้ ในกิจการผลิตเอทานอล นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ โดย E85 และ SNST ยังผลิตและจําหน่าย
ก๊ าซชีวภาพ มีกําลังการผลิตติดตังรวม
้ 160,204.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึง่ ก๊ าซชีวภาพนี ้ถูกนําไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าและขายให้ กบั AA
ลักษณะลูกค้ า
ั ้ ่ในสวนอุตสาหกรรม 304
กลุม่ บริษัทฯ จําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. AA และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
จังหวัดปราจีนบุรี และสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่างกลุม่ บริษัทฯ
และลูกค้ าสําหรับกระแสไฟฟ้าที่กลุม่ บริษัทฯ จําหน่ายให้ แก่ กฟผ. จะถูกส่งเข้ าระบบหลักของ กฟผ. เพื่อนําไปจําหน่ายต่อ
ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคทังในส่
้ วนของภาคครัวเรื อนและภาคธุรกิจ ในส่วนของกระแสไฟฟ้าที่กลุม่ บริษัทฯ จําหน่ายให้ แก่ AA จะถูก
จัดส่งเข้ าระบบเชื่อมโยงที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของ AA โดยตรง เพื่อนําไปใช้ ดําเนินธุรกิจภายในกลุม่ ของ AA และกระแสไฟฟ้าที่
จําหน่ายให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมนันจะถู
้ กจัดส่งผ่านระบบสายส่งของเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง เพื่อนําไปใช้ ใน
กระบวนการผลิตและการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมต่างๆส่วนไอนํ ้าที่กลุม่ บริษัทฯ ผลิตได้ จะถูกส่งไปจําหน่ายให้ กบั
ั ้ ใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304จังหวัดปราจีนบุรี และสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2
AA และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
จังหวัดฉะเชิงเทรา
การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การผลิต
โรงไฟฟ้าของกลุม่ บริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตังรวม
้ 601.05 เมกะวัตต์ และมีกําลังการผลิตไอนํ ้า
ติดตังรวม
้ 1,339.00 ตันต่อชัว่ โมง โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ า 3 กลุม่ หลัก คือ กฟผ. AA และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่
ตังอยู
้ ใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทฯ
จะจําหน่ายไฟฟ้าให้ กบั กฟผ. ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างกลุม่ บริษัทฯ กับ กฟผ.และ
กําลังการผลิตที่เหลือ กลุม่ บริ ษัทฯ จะจําหน่ายไฟฟ้าให้ กบั ลูกค้ ารายอื่น โดยกลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตที่สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล ทังในส่
้ วนของนโยบายด้ านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เช่น ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, OHSAS 18001 และ
CSR-DIWเป็ นต้ น รวมไปถึงการควบคุมดูแลให้ กระบวนการผลิตของกลุม่ บริษัทฯ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด และ
กลุม่ บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการใช้ กําลังการผลิตด้ วยดัชนีกําลังการผลิต (Capacity Factor) ซึง่ เป็ นปั จจัย
หนึง่ ที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าใช้ ในการประเมินศักยภาพของกระบวนการผลิต โดยการใช้ กําลังการผลิตสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความสามารถของโรงไฟฟ้าในการเดินเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการสร้ างรายได้ ของกลุม่
้ งสุดได้ อย่างเต็มที่ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้ จากการผลิต
บริ ษัทฯ กล่าวคือ หากโรงไฟฟ้าสามารถใช้ กําลังการผลิตติดตังสู
ดังกล่าวก็จะมีเสถียรภาพ และสามารถจัดส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงงานไปให้ กบั ลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ตามสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้า ซึง่ จะส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถรักษาระดับอัตรากําไรให้ อยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ างคงที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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-

กําลังการผลิ ตไฟฟ้า (Gross Power Output): ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทงหมดตามจํ
ั้
านวนชัว่ โมง
ที่สามารถเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จริง

-

อัตรากํ าลังการผลิ ตไฟฟ้า (Output Factor): สัดส่วนปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทงหมดตามจํ
ั้
านวน
ชั่วโมงที่สามารถเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จริ งต่อปริ มาณกระแสไฟฟ้าของกําลังการผลิต
ติดตังตามจํ
้
านวนชัว่ โมงที่สามารถเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จริ งทังนี
้ ้ ค่าของ Output Factor
จะขึน้ อยู่กบั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น การอุดตันภายในระบบเผาไหม้ เชื ้อเพลิง การชํารุ ดของเครื่ องจักร
เป็ นต้ น

2. การจัดหาวัตถุดบิ
โรงไฟฟ้ามีวตั ถุดิบหลัก คือ เชื ้อเพลิง นํ ้าและวัตถุดิบหลักอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) การจัดหาเชือ้ เพลิง
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เชื ้อเพลิงหลักอยู่ 3 ประเภทในการผลิตไฟฟ้า ได้ แก่ ถ่านหิน นํ ้ามันยางดํา และเชื ้อเพลิงชีว
มวลอื่น โดยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา กลุม่ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการใช้ เชื ้อเพลิงหลักแต่ละประเภทคิดเป็ นปริมาณเชื ้อเพลิง
เทียบเท่าค่าความร้ อนทังหมด
้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1) ถ่ านหิน
กลุม่ บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า 2 โรง ที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต คือ PP7 และ PP8 ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การ
บริหารจัดการของบริษัทฯ โดยถ่านหินที่กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นถ่านหินคุณภาพสูงและมีสว่ นประกอบของกํามะถันตํ่า คือถ่าน
หินประเภทซับบิทมู ินสั ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ จัดหาถ่านหินจากผู้จดั จําหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยสามารถ
เลือกซื ้อถ่านหินได้ ตามปริ มาณที่ต้องการเป็ นคราวๆ ไป ตามราคาตลาด ซึง่ จะซื ้อที่ปริมาณคราวละ 1-5 ลําเรื อ (1 ลําเรื อ
มีปริ มาณถ่านหิน 50,000.00 ตัน) อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาถ่านหินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น กลุม่ บริษัทฯ อาจพิจารณา
เข้ าทําสัญญาจัดซื ้อถ่านหินระยะยาวกับผู้จดั จําหน่ายถ่านหินได้ หากมีราคาที่เหมาะสมทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทฯ จึงได้ กําหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกจัดหาและ/หรื อผู้จดั จําหน่ายถ่านหิน และบริหารจัดการการจัดซื ้ออย่างเป็ นระบบ โดยกําหนด
คุณภาพของถ่านหินอย่างชัดเจน และกําหนดให้ ผ้ จู ดั หาและ/หรื อผู้จดั จําหน่ายทุกรายจะต้ องจัดทําการทดสอบและ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของถ่านหินก่อนที่จะจัดส่งให้ แก่บริษัทฯ เพื่อให้ ถ่านหินดังกล่าวมีคณ
ในใบสัง่ ซื ้อถ่านหิน อาทิเช่น ISO และ American Society for the Testing of Materials (“ASTM”) เป็ นต้ น หากถ่านหินที่
จัดส่งมามีคณ
ุ ภาพไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ตามใบสัง่ ซื ้อ กลุม่ บริษัทฯ มีสทิ ธิเรี ยกร้ องให้ ผ้ จู ดั หาถ่านหินจัดส่งถ่านหิน
ที่มีคณ
ุ ภาพมาให้ ใหม่ได้ หรื อสัง่ ปรับผู้จดั หาถ่านหินตามส่วนต่างราคาตามคุณภาพถ่านหินที่จดั ส่งมาเทียบกับคุณภาพ
ตามเงื่อนไข
นอกจากนี ้ บริษัทย่อยของบริ ษัทฯ (PT Utami Jaya Mulia) อยูใ่ นระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการทําเหมือง
ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และดําเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรองรับการใช้ เชื ้อเพลิงถ่านหินของกลุม่ บริ ษัทฯ
และโครงการโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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1.2) นํา้ มันยางดํา
โรงไฟฟ้าที่ใช้ นํ ้ามันยางดําเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการดําเนินธุรกิจ ได้ แก่ PP6 ซึง่ ดําเนินการโดย NPP5 และ PP11 ซึง่
ดําเนินการโดย NPP11 ทังนี
้ ้ เนื่องจากนํ ้ามันยางดําเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
กลุม่ บริษัทฯ จึงได้ จดั หานํ ้ามันยางดําจาก AA ซึง่ เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
สําหรับราคาซื ้อขายที่ระบุไว้ ในสัญญาจะอ้ างอิงตามราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก ในส่วนของการจัดส่งนํ ้ามันยางดํา
นันAA
้ มีหน้ าที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์การจัดส่งนํ ้ามันยางดําให้ แก่โรงงานของกลุม่ บริษัทฯ และเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง
ทังหมดจนถึ
้
งจุดส่งมอบที่ได้ ตกลงกันไว้
1.3) เชือ้ เพลิงชีวมวลอื่น
กลุม่ บริษัทฯ ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่น เช่น ไม้ สบั เปลือกไม้ และแกลบ เป็ นเชื ้อเพลิงหลักสําหรับการผลิตไฟฟ้าของ
PP2 ซึง่ บริ หารจัดการโดย NPP2 ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าของ PP3 และ PP4 ซึง่ บริหารจัดการโดย NPP3 การผลิตไฟฟ้า
ของ PP5 ซึง่ บริ หารจัดการโดย NPP5 และการผลิตไอนํ ้าของ PP5A ซึง่ บริหารจัดการโดย NPP5A และใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงรอง
ในกระบวนการผลิตสําหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ
ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ NPP2 และ NPP3 ได้ จดั หาเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นเพื่อใช้ ในการผลิตประแสไฟฟ้าโดยตรงกับเกษตรกร
หรื อผู้ผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยตรง โดยพนักงานของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวล
นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการปลูกพลังงานเอง โดยพัฒนาและส่งเสริ มการปลูกต้ นพลังงานและหญ้ าเน
เปี ยร์ เพื่อนํามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้ นพลังงานกลุม่ บริษัทฯ ได้ ทําการวิจยั และพัฒนาสาย
พันธุ์ยคู าลิปตัส ทําให้ ได้ กล้ าไม้ พนั ธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกตามสภาพดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศของ
ประเทศไทย ใช้ เวลาปลูกเพียง 2-3 ปี ปรับปรุงสายพันธุ์ให้ เติบโตไว สามารถให้ เนื ้อไม้ ที่มีความหนาแน่นสูง และให้ คา่
พลังงานความร้ อนที่สงู กว่าสายพันธุ์ดงเดิ
ั ้ ม สําหรับหญ้ าเนเปี ยร์ กลุม่ บริษัทฯ ได้ ทําการวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์ให้ มี
คุณสมบัติเติบโตเร็ว แตกกอได้ ดี รอบการเก็บเกี่ยวสัน้ 3-4 เดือน ให้ ผลผลิตต่อเนื่อง ปลูกในบริเวณพื ้นที่รอบโรงงาน อีกทัง้
จากการที่เทคโนโลยีหม้ อไอนํ ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุน่ ในการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล กลุม่ บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะทํา
การวิจยั และพัฒนาวัตถุดิบอื่น เพื่อนํามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นในกระบวนการผลิต
2) การจัดหานํา้ ดิบและนํา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
กลุม่ บริษัทฯ จัดหานํ ้าดิบและผลิตนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต และจําหน่ายได้ ผา่ นทาง
NS304 แต่ในส่วน NPP2 นันยั
้ งต้ องจัดหานํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม จาก EASTW เนื่องจากอยู่นอกพื ้นที่บริการ ทังนี
้ ้
NS304 เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการจัดการและจัดหานํ ้าในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และรับบริหารจัดการ
นํ ้าดิบให้ แก่ NPP3 ที่เป็ นผู้ให้ บริ การจัดหานํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304IP2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในส่วนของอัตราค่านํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่กลุม่ บริษัทฯ ต้ องชําระให้ แก่ผ้ จู ดั หาเป็ นราคาที่อ้างอิงตามอัตราค่า
นํ ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบอ่ นํ ้าภายในพื ้นที่ของตนเอง สําหรับกัก
เก็บนํ ้าไว้ ใช้ ในการดําเนินงาน ซึง่ สามารถสํารองนํ ้าไว้ ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ นานประมาณ 12 เดือน
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3) การจัดหาวัตถุดบิ หลักอื่น
กลุม่ บริษัทฯ ใช้ หินปูน และ สารเคมีตา่ งๆ อันได้ แก่ กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโดคลอไรด์ กรดเกลือ
ไตรโซเดียมฟอสเฟต แอมโมเนีย ไฮดราไซต์ สารป้องกันตะกรันและสารป้องกันตะไคร่นํ ้า เพื่อใช้ เป็ นส่วนประกอบในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบดังกล่าวในระยะยาวกับผู้จดั หาวัตถุดิบรายใด
เนื่องจากสารเคมีดงั กล่าวส่วนใหญ่มีผ้ จู ดั จําหน่ายภายในประเทศเป็ นจํานวนมาก และมีมาตรฐานที่ใกล้ เคียงกัน กลุม่
บริษัทฯ จึงได้ กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว และบริ หารจัดการการจัดซื ้ออย่างเป็ นระบบ โดย
กําหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบทุกรายการอย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายเสนอราคาวัตถุดิบเข้ ามาให้
กลุม่ บริษัทฯ พิจารณา ซึง่ กลุม่ บริษัทฯ จะทําการสัง่ ซื ้อต่อครัง้ เป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ มีอํานาจการต่อรองค่อนข้ างสูง
นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวมาโดยตลอด ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทฯ
มีผ้ จู ดั หาวัตถุดิบหลักอื่นมากกว่า 5 ราย
3. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
กลุม่ บริษัทฯ ได้ มงุ่ เน้ นการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าอย่างมีคณ
ุ ภาพ ควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษา
สิง่ แวดล้ อม และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันและควบคุม
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ด้ วยการกําหนดนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัยที่รัดกุมอีกทัง้
มีการจัดตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ผู้รับผิดชอบด้ านสิง่ แวดล้ อม
ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน เพื่อดูแลจัดการการดําเนินการให้ สอดคล้ องกับนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม และความปลอดภัยของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุม่ บริษัทฯ ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมในด้ านต่างๆ อาทิเช่น
คุณภาพอากาศ คุณภาพนํ ้า และการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน โดยมีการกํากับ ควบคุม ดูแล และปรับปรุง
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมให้ ระดับมลภาวะต่างๆ อยูภ่ ายในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยการใช้ เทคโนโลยีการเผาไหม้ ที่มีประสิทธิภาพสูงใน
อุณหภูมิตํ่าเพื่อลดการเกิดก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ การเลือกใช้ เชื ้อเพลิงที่มีองค์ประกอบของซัลเฟอร์ ตํ่า ซึง่ มีคณ
ุ ภาพสูง
เพื่อลดการเกิดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และจัดให้ มีระบบดักจับฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตเพื่อดักจับฝุ่ นละอองจากการเผาไหม้
้
มระดับเสียงที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ในส่วนของการจัดการมลภาวะทางเสียง กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการติดตังระบบควบคุ
ภายในโรงงานให้ อยูใ่ นระดับมาตรฐานที่เป็ นมิตรต่อชุมชม รวมทัง้ ได้ มีการควบคุมคุณภาพนํ ้า ด้ วยการจัดให้ มี
บ่อตกตะกอนนํ ้าทิ ้งก่อนส่งไปบําบัดในระบบบําบัดนํ ้าของเขตอุสาหกรรม 304 นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการกําหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม โดยการกําหนดพารามิเตอร์ (Parameter) ที่จะทําการตรวจวัด และ
ความถี่ของระยะเวลาในการตรวจวัด ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ผลการตรวจวัดระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมของ
กลุม่ บริษัทฯ เป็ นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กําหนด
นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการจัดการด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากร
ภายในโรงงาน โดยได้ กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ ด้ วยการกําหนดพารามิเตอร์ ที่จะตรวจวัด อาทิเช่น ระดับเสียง
สารเคมี ฝุ่ นละออง ระดับความร้ อน และความเข้ มข้ นของก๊ าซไวไฟในสถานที่ทํางาน เป็ นต้ น โดยกําหนดความถี่
ในการตรวจวัดตามาตรฐาน รวมทัง้ ยังได้ จดั ให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี ให้ แก่บคุ ลากรภายในโรงงานเพื่อส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตของพนักงานและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ

46

รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
ในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
หัวข้ อ
การปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมาย
กฎระเบียบ
การควบคุมและป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม






การพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

การสื่อสารภายในองค์กร
และการนําไปปฎิบตั ิ
การเผยแพร่สสู่ าธารณชน









แนวทางการดําเนินงาน
ดูแลการผลิตและการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบด้ านสิ่งแวดล้ อมของภาครัฐอย่างเคร่ งครัด
ให้ การสนับสนุนหน่วยงานราชการในเรื่ องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมอย่างเต็มที่
เลือกใช้ กระบวนการ อุปกรณ์ และวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมน้ อย
ที่สดุ
สนับสนุนผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ให้ บริ การที่แสดงความรั บผิดชอบในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้ อม
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างใกล้ ชิด
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน โดยกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ และเป้ าหมายทางสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ตรวจสอบการดําเนินงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมายดังกล่าวเป็ นระยะ
นําผลการดําเนินงานในอดีตมาปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานในปั จจุบนั ให้ ดีขึ ้นอยู่เสมอ
จัดโครงการสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกด้ านสิ่งแวดล้ อมในหมู่พนักงาน
ฝึ กอบรมให้ พนักงานมีความเข้ าใจเรื่ องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากกระบวนการผลิต
จัดหามาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมให้ เหลือน้ อยที่สดุ
แจ้ งสมาชิกชุมชน ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงลูกค้ าให้ ทราบถึงมาตรการการดําเนินงานและ
แผนการด้ านสิ่งแวดล้ อมของกลุม่ บริ ษัทฯ

ทังนี
้ ้ การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุม่ บริษัทฯ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยกลุม่ บริษัทฯ มีหน้ าที่จดั ทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและ
แก้ ไข และติดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมของบริษัทฯ เพื่อจัดส่ง
ให้ แก่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมและหน่วยงานผู้อนุญาต รับทราบผลการดําเนินการ
ดังกล่าวของโรงไฟฟ้าทังหมดของกลุ
้
ม่ บริษัทฯ ที่ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิเห็นชอบในโครงการ และ
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา กลุม่ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรื อปั ญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี กลยุทธ์ ทางการตลาด
งานด้ านการตลาดถือเป็ นงานที่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ มุง่ เน้ นไปที่การรักษาและ
พัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าปั จจุบนั รวมไปถึงการแสวงหาลูกค้ ารายใหม่เพื่อขยายฐานธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ทังนี
้ ้ ด้ วย
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่เน้ นไปที่การผลิตไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมเป็ นหลัก จึงทําให้
ั้
ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ลูกค้ าของกลุม่ บริษัทฯ เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ทงหมด
ข้ อกําหนดในสัญญาซื ้อขายระหว่างกลุม่ บริษัทฯ กับลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และให้ ความร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิด
ขึ ้นมาโดยตลอด ซึง่ ส่งผลให้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจและเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ ามาเป็ นระยะเวลายาวนาน
ทังนี
้ ้ กลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคัญของธุรกิจหลักของกลุม่ บริษัทฯ ประกอบด้ วย กลยุทธ์ด้านสินค้ ากลยุทธ์ด้าน
ราคากลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1) กลยุทธ์ ด้านสินค้ า
กลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายการสร้ างกลยุทธ์ด้านสินค้ าที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ อันได้ แก่
กระแสไฟฟ้าและไอนํ ้า กล่าวคือ กลุม่ บริษัทฯ ได้ กําหนดจุดขายให้ แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทกระแสไฟฟ้า โดยมุง่ เน้ นด้ าน
ความมีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ด้ วยการกําหนดนโยบายบริหารจัดการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ สามารถ
ส่งมอบกระแสไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ าตามปริมาณที่กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ จะช่วยให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจในคุณภาพของการ
ให้ บริ การของกลุม่ บริษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี สําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไอนํ ้านัน้ กลุม่ บริษัทฯ เน้ นทําการตลาดในเชิง
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามความต้ องการของลูกค้ า กล่าวคือ กลุม่ บริ ษัทฯ ให้
ความสําคัญในเรื่ องการควบคุมกระบวนการผลิตไอนํ ้าด้ วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะทําให้ กลุม่ บริษัทฯ
สามารถปรับสัดส่วนการดึงไอนํ ้าออกมาได้ หลายระดับแรงดันผ่านวาล์วควบคุมกังหันไอนํ ้า ส่งผลให้ กลุม่ บริษัทฯ สามารถ
ผลิตไอนํ ้าได้ ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ ้นในขณะที่ใช้ พลังงานเท่าเดิม และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ
2) กลยุทธ์ ด้านราคา
กลุม่ บริษัทฯ ใช้ กลยุทธ์การตังราคาที
้
่สามารถแข่งขันได้ และเหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละประเภท
โดยกําหนดอัตราราคาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายระยะยาวระหว่างกลุม่ บริษัทฯ กับลูกค้ า ซึง่ มี
รายละเอียดแตกต่างกันตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
2.1) กระแสไฟฟ้า
- กฟผ.: การกําหนดราคาจําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. จะเป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก โดย กฟผ. เป็ นผู้กําหนดราคาและจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็ น2 ส่วนหลัก คือ
ค่า CP และค่า EP
- AA: การกําหนดราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ แก่ AA จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
โดยอัตราค่าไฟฟ้าที่กําหนดในสัญญาจะอ้ างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ซึ่งประกอบไปด้ วย 3
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) ไอนํ้า
สําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไอนํ ้า กลุม่ บริษัทฯ จะกําหนดราคาขายในสัญญาระยะยาวให้ อ้างอิงตามราคานํ ้ามัน
หรื อราคาก๊ าซธรรมชาติ หรื อราคาถ่าหิน และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI)
3) กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กลุม่ บริษัทฯ ใช้ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายแตกต่างกันไปตามลักษณะของลูกค้ าและผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ใน
การจําหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่าน กฟผ. นัน้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ ใช้ กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจําหน่าย เนื่องจาก กฟผ. เป็ น
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รัฐวิสาหกิจที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นผู้ประกอบการหลักในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากจะเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
ที่สดุ แล้ ว ยังเป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้าแบบขายส่งเพียงรายเดียวและควบคุมระบบส่งไฟฟ้าทังหมดของประเทศไทย
้
ดังนัน้ กลุม่
บริษัทฯ สามารถที่จะเพิ่มช่องทางการขายผ่านโครงการของ กฟผ. ภายใต้ การสนับสนุนของภาครัฐได้ หลายโครงการ
สําหรับการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าให้ แก่ AA และลูกค้ าในสวนอุตสาหกรรม 304กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์ช่อง
ทางการจําหน่ายแบบอาศัยความได้ เปรี ยบของทําเลที่ตงั ้ เนื่องจากลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นบริเวณใกล้ เคียงกับโรงงาน
ของกลุม่ บริ ษัทฯ
4) กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์สง่ เสริ มการขายแบบประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าปั จจุบนั พร้ อมกับ
การแสวงหาลูกค้ ารายใหม่โดยอาศัยภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของกลุม่ บริษัทฯนอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ อาจพิจารณา
ส่วนลดการขายให้ แก่ลกู ค้ าซึง่ เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องที่ชําระเงินให้ แก่กลุม่ บริษัทฯ ล่วงหน้ า ซึง่ จะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ
สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

49

รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและมัน่ คงภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอก บริ ษัทฯ จึงได้ นําเครื่ องมือทางการบริ หารต่างๆ
มาประยุก ต์ ใ ช้ อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ ยัง มี ปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ มี นัย สํ า คัญ ต่ า งๆอัน อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ
กลุม่ บริษัทฯ รวมถึงปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่กลุม่ บริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วอาจเห็นว่าในปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญ
ต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แต่ ใ นอนาคตอาจกลายเป็ นความเสี่ ย งที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ
อย่างมีนยั สําคัญ และกลุม่ บริ ษัทฯ อาจต้ องเผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้ าก็ย่อมได้ โดยบริ ษัทฯ มีปัจจัย
ความเสี่ยง ดังนี ้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจธุรกิจของกลุ่มบริษัท
1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเชือ้ เพลิงเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ต้ นทุนหลักในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ า้ เพื่อการอุตสาหกรรมของกลุ่มบริ ษัทฯ คือ ต้ นทุน
เชื ้อเพลิง ซึ่งบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยนัน้ ใช้ เชื ้อเพลิงและวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าที่แตกต่าง
กัน ขึ ้นอยู่กบั เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่นํามาใช้ โดยสามารถแยกความเสี่ยงตามประเภทของเชื ้อเพลิงและวัตถุดิบหลักที่
ใช้ ในกระบวนการผลิต ดังนี ้
1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาถ่ านหินเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงมีความเสี่ยงจากการพึง่ พิงเชื ้อเพลิง
ประเภทถ่านหินในการประกอบธุรกิจ อันได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของราคาถ่านหิน และความเสี่ยงด้ าน
การที่ผ้ จู ดั หาและจําหน่ายถ่านหินอาจไม่สามารถจัดหาถ่านหินในปริ มาณและคุณภาพได้ ตามที่บริ ษัทฯ ต้ องการ ปั จจุบนั
กลุม่ บริ ษัทฯ จัดหาถ่านหินจากผู้จดั จําหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยสามารถเลือกซื ้อถ่านหินได้ ตามปริ มาณที่
ต้ องการเป็ นคราวๆ ไป ตามราคาตลาดอย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาถ่านหินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึน้ กลุ่มบริ ษัทฯ อาจ
พิจารณาเข้ าทําสัญญาจัดซื ้อถ่านหินระยะยาวกับผู้จดั จําหน่ายถ่านหินได้ หากมีราคาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการ
จัดหาถ่านหินที่มีคา่ ความร้ อนตํ่าและปานกลางจากผู้ขายภายในประเทศซึง่ มีราคาต่อค่าความร้ อนถูกกว่าถ่านหินค่าความ
ร้ อนสูง ที่นํ าเข้ า จากต่างประเทศ เพื่อ นํ า มาผสมกับถ่านหิน ที่มีค่าความร้ อนสูงและนํ ามาใช้ ในการผลิตและจํ าหน่า ย
กระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจัดหาและ/หรื อผู้จดั จําหน่าย
ถ่านหิน และบริ หารจัดการการจัดซื ้ออย่างเป็ นระบบโดยกําหนดคุณภาพของถ่านหินอย่างชัดเจน และกําหนดให้ ผ้ จู ดั หา
และ/หรื อผู้จัดจําหน่ายทุกรายจะต้ องจัดทําการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของถ่านหินก่อนที่จะจัดส่งให้ แก่บริ ษัทฯ
เพื่อให้ ถ่านหินดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อถ่านหินนอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (PT
Utami Jaya Mulia) ได้ รับสัมปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยู่ระหว่างดําเนินการขอ
ใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตถ่านหินของโครงการ
2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหานํา้ มันยางดําเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ าที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารจัด การของบริ ษั ท ย่ อ ย 2 แห่ ง ใช้ นํ า้ มัน ยางดํ า เป็ นเชื อ้ เพลิ ง ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยนํ ้ามันยางดําทังหมดที
้
่บริ ษัทย่อยทังสองใช้
้
เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตของ
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษของ AA ซึง่ หาก AA ไม่สามารถจัดส่งนํ ้ามันยางดําให้ ได้ ย่อมส่งผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของ
บริ ษัทย่อยดังกล่าว ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง ได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายนํ ้ามันยางดําระยะยาวกับ AA และกําหนดให้
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ระยะเวลาของสัญญาดังกล่าวสอดคล้ องกับอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าที่บริ ษัทย่อยแต่ละแห่งลงนามไว้ กบั กฟผ. ตลอดจน
จัดให้ มีถงั เก็บที่สามารถสํารองนํ ้ามันยางดําไว้ ใช้ ร่วมกันได้ ประมาณ 5 วัน
3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มบริ ษัทฯมีการใช้ เชื อ้ เพลิงชีวมวลอื่นเป็ นเชื อ้ เพลิงหลักและเชื อ้ เพลิงรองสําหรับโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดย
เชื อ้ เพลิงชีวมวลอื่น หมายถึง เชือ้ เพลิงชีวมวลประเภทอื่นนอกเหนือจากนํ า้ มันยางดํา เช่น ชิน้ ไม้ สบั แกลบ เปลือกไม้
กะลาปาล์ ม และอื่นๆ อัน ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และความเสี่ยงจากความไม่
แน่นอนทางด้ านผลผลิต กลุ่มบริ ษัทฯ จึงจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นจากกลุ่มเกษตรกรหรื อผู้ผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยตรง
และจัดหาผ่านสัญญาจ้ างบริ หารจัดการเชื ้อเพลิงชีวมวลในอีกทางหนึ่งและมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริ มการปลูก
ต้ นพลังงาน ซึ่งเป็ นต้ นไม้ สายพันธุ์ยคู าลิปตัสที่กลุ่มบริ ษัทฯ พัฒนาขึ ้นให้ มีความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ ดี รวมทังมี
้
แผนที่จะทําการวิจยั พัฒนาพืชพลังงานอื่นเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาวัตถุดบิ หลักอื่นเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มบริ ษัทฯ ใช้ วตั ถุดิบหลักอื่น ได้ แก่ นํ ้าดิบและนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม และสารเคมีในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักอื่นดังกล่าวทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถจัดหานํ ้าดิบและนํ ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมได้ ภ ายในกลุ่มผ่าน บริ ษั ท นํ า้ ใส 304 จํ ากัด (“NS304”) ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อ ยซึ่งมี โรงกรองนํ า้ เพื่อ การ
อุต สาหกรรมเป็ นของตัว เอง และจัด หานํ า้ เพื่ อ การอุต สาหกรรมบางส่ว นจากภายนอกผ่า นสัญ ญาจัด หานํ า้ เพื่ อ การ
อุตสาหกรรมระยะยาวกับผู้ประกอบการที่มีทําเลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริเวณใกล้ เคียง ส่วนสารเคมีที่ใช้ ในการดําเนินงาน กลุม่ บริ ษัท
ฯ ไม่ได้ ทําสัญญาซื ้อขายระยะยาวกับผู้จดั จําหน่ายรายใด เนื่องจากมีผ้ จู ดั จําหน่ายภายในประเทศเป็ นจํานวนมากและมี
มาตรฐานใกล้ เคียงกัน
1.3 ความเสี่ยงจากการที่ไม่ สามารถปรั บราคาจําหน่ ายไฟฟ้าบางส่ วนให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนเชือ้ เพลิง
ต้ นทุนผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบด้ วยต้ นทุนเชื ้อเพลิงเป็ นหลัก หากราคาเชื ้อเพลิงเพิ่มสูงขึ ้นก็อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ความสามารถในการทํ า กํ า ไรของธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ าของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ในขณะที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ
อาจไม่สามารถปรับราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนเชื ้อเพลิงดังกล่าวได้ เนื่องจากต้ อง
กําหนดราคาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าที่อ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)
และราคาจําหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ. ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.กลุ่มบริ ษัทฯ จึงได้ เลือกใช้ สดั ส่วนเชือ้ เพลิงแต่ละ
้ การบริ หาร
ประเภทในกระบวนการผลิตให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมสอดคล้ องกับเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง รวมทังมี
จัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ ้าให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคูก่ บั การบริหารจัดการเชื ้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
ค่าตอบแทนบางส่วนตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทขึ ้นอยู่กบั เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
ซึ่งหากกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่สามารถรักษาประสิทธิ ภาพและเงื่อนไขในการผลิตให้ เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา กลุ่มบริ ษัทฯ
จะต้ องเสียค่าปรับให้ แก่ค่สู ญ
ั ญา หรื ออาจถูกยกเลิกสัญญาได้ ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดดัชนีวดั ประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าให้ ครอบคลุมเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าว และใช้ เป็ นเกณฑ์ในการดูแล เฝ้า
ระวัง ตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ศกั ยภาพการทํางานของโรงไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ จากการที่เทคโนโลยี
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ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้ เชื ้อเพลิงผสม จึงทําให้ โรงไฟฟ้าบางแห่งของกลุม่ บริ ษัท
ฯ มีการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นผสมกับเชื ้อเพลิงหลักได้
1.5 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ อาจหยุดชะงักได้ เนื่องจากกระบวนการผลิตเกิดปั ญหา หรื อทรัพย์สินหลักที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจได้ รับความเสียหาย หรื อได้ รับผลกระทบร้ ายแรงจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆ กลุม่ บริ ษัทฯ จึง
้ การก่อสร้ าง การดําเนินงาน และการบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าและ
ได้ จดั ให้ มีกรมธรรม์ประกันภัยกับสถาบันประกันภัยตังแต่
ทรัพย์สนิ หลักตามมาตรฐานเชิงวิศวกรรมชันสู
้ งและมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่ องจักร อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าว อาจไม่
สามารถรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรื อเหตุการณ์ อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทงหมด
ั้
โดย ประเภทของการประกันภัย
หลักที่กลุม่ บริ ษัทฯ จัดทําไว้ ประกอบไปด้ วย 1) การประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงักและ 2)
การประกันความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 โดยครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สินหลักและบุคคลที่มีสาเหตุมาจากการ
ดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งประกันภัยทัง้ 2 ประเภทนี ้ สามารถครอบคลุมความเสี่ยงจากการดําเนินงานหยุดชะงัก
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรื อเหตุการณ์อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นต่อการดําเนินธุรกิจและทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ของกลุม่ บริษัทฯ ซึง่ กลุม่ บริษัทฯ จะได้ รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ ้น
1.6 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้เชี่ยวชาญในการซ่ อมบํารุ งรั กษาโรงไฟฟ้า
การซ่อมบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าถือเป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดย
กลุ่มบริ ษัทฯ จะมีหน่วยงานซ่อมบํารุ งประจําโรงไฟฟ้าเพื่อทําหน้ าที่บริ หารจัดการและตรวจสอบดูแลการซ่อมบํารุ งทัว่ ไป
และกลุม่ บริษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาจ้ างบริ การงานซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้ากับ PMCซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องให้ เข้ ามาช่วยใน
การซ่อมบํารุ งเป็ นรายกรณีไป และหากจําเป็ นต้ องทําการซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรหลักหรื อระบบการผลิตที่มีลกั ษณะ
ซับซ้ อน กลุม่ บริษัทฯ จะว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตและ/หรื อผู้ติดตังเครื
้ ่ องจักรให้ แก่กลุม่
บริษัทฯ เข้ ามาดําเนินการดังกล่าว โดยกลุม่ บริษัทฯ จะเข้ าทําสัญญาการซ่อมบํารุงใหญ่ตามระยะเวลาที่กําหนดกับบริ ษัท
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็ นรายครัง้
1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การควบคุม และป้ องกั น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย โดยได้ กําหนดนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีการจัดตังคณะกรรมการ
้
อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม เพื่อบริ หารจัดการการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว ซึง่ นโยบายมุง่ เน้ นไปที่การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ก่อให้ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ รวมถึงมุ่งเน้ นให้ องค์กรมีความปลอดภัย โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมี
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างใกล้ ชิด
1) การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตหรื อการกําจัด
วัตถุดบิ เหลือใช้ ท่ มี ีผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่ดี โดยกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เพื่อระบุประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม และกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทังนี
้ ้การ
ดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานรัฐบาลอันได้ แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกระทรวง
พลังงาน เป็ นหน่ วยงานกํ ากับดูแลโดยตรง และแจ้ งสํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เพื่อทราบด้ วย
เพื่อให้ การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางและ
มาตรการต่างๆ โดยสรุป ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทฯได้ กําหนดนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อตอบสนองกับวิสยั ทัศน์ขององค์กรในการลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อม และเพื่อแสดงความมุง่ มัน่ ขององค์กร บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการ
จัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมควบคุมระบบมาตรฐานขององค์กร
 นําระบบบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้ กบั พื ้นที่ปฏิบตั ิการ
ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯโดยได้ รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล จากบริ ษัท เอเจเอ รี จีสตร้ าสจํากัด (AJA
Registrars)
 จัดทํามาตรการป้องกัน แก้ ไข ติดตามตรวจสอบ และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นให้ น้อยที่สดุ
 ติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม อัน ได้ แ ก่ คุณ ภาพอากาศจากปล่อ งระบาย คุณ ภาพอากาศ
ในบรรยากาศ และคุณภาพนํ ้าทิ ้งตามมาตรการที่กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของโครงการ ซึ่ง
ต้ องจัดทํารายงานสรุ ปการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
 บริ หารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย ซึ่งได้ รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 บริ ษัทฯ มุ่งมั่นในการทําทุกวิถีทางเพื่อให้ มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริ ษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบที่เป็ น
อันตรายต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม โดยการปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้ อง และยึดถือระบบการบริ หารจัดการด้ านความมัน่ คง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม (Safety, Security,
Health and Environment Management System หรื อ SSHE MS) ซึง่ เน้ นในเรื่ องการบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็ น
้
ษัทฯ และหามาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง
ระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทังหมดของบริ
ต่างๆ ให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
2) ผลการปฏิบัตจิ ริงในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2556-2558)
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินงานตามข้ อกําหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
(1) จัดทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มเพื่ อ เสนอต่อ หน่ว ยงานผู้อ นุญ าตพิ จ ารณาสํา หรั บ
โครงการใหม่ พร้ อมทังจั
้ ดทํารายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ที่กําหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อมที่ได้ รับอนุมตั ิตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ
(2) บําบัดและกําจัดของเสียจากกิจกรรมการดําเนินงานตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
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(3) โครงการของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่ได้ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการโดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
AJA Registrars ภายใต้ การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ดังนี ้


การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and
Safety Standard หรื อ OHSAS) (มอก.) 18001:2007 ได้ แก่ NPS, NPP5, NPP11 และ NPP5A



การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม (International Organization for Standardization
หรื อ ISO) ISO 14001 ได้ แก่ NPS, NPP2, NPP3, NPP5, NPP11 และ NPP5A

(4) ผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมของบริษัทฯ ได้ รับการตรวจประเมิน
และรับรองโดยได้ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ เป็ นปี ที่ 7 ต่อเนื่องกัน ตังแต่
้ ปี 2552 มาจนถึงปี 2558
บริษัทฯ มีนโยบายด้ านความปลอดภัยที่ชดั เจนในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดความสูญเสียน้ อย
ที่สดุ โดยบริ ษัทฯ มีดชั นีชีว้ ดั ผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย ได้ แก่ อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขัน้ หยุดงานเป็ นศูนย์
ในขณะเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการขยายการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่มีอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการ
จัดเตรี ยมมาตรการด้ านความปลอดภัยให้ มีความเข้ มงวดและครอบคลุมในทุกๆ หน่วยปฏิบตั ิการในช่วงปี ที่ผ่านมา อีกทัง้
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการปรับปรุ งระบบเอกสารที่ใช้ เป็ นมาตรฐานและแนวทางในการบริ หารและจัดการด้ าน SSHE ให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน และบริ ษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุ งผลการดําเนินงานให้ ดียิ่งขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป
3) ข้ อพิพาทหรื อการถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและแนวทางการแก้ ไขข้ อพิพาท
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
1.8 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ าหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย 1) กฟผ. 2) AAและบริ ษัทที่เกี่ยวโยงกันและ 3) กลุ่มลูกค้ า
อุตสาหกรรมดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ อย่างไรก็ตาม การดําเนินงาน
ปกติของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะมีการลงนามในสัญญาจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ้ากับลูกค้ ารายใหญ่จํานวนน้ อยราย และมี
การกําหนดเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายที่คล้ ายคลึงกัน
1.9 ความเสี่ยงด้ านภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
ในช่วงปลายปี 2556 ที่ ผ่า นมา ได้ เกิดอุทกภัยในหลายพื น้ ที่ทั่วประเทศไทย รวมทัง้ พื น้ ที่ ในเขตจังหวัด
ปราจี น บุรี ซึ่ง เหตุการณ์ อุทกภัย ดังกล่า วไม่ไ ด้ ส่ง ผลกระทบหรื อ ก่อ ให้ เกิ ดความเสีย หายต่อ กิ จ การของกลุ่มบริ ษั ท ฯ
โดยตรง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบตั ิภยั ไว้ สําหรับโรงไฟฟ้าที่
ดําเนินการผลิตไฟฟ้าแล้ วของกลุม่ บริษัทฯ โดยดําเนินการทําประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (AllRiskInsurance) ไว้
1.10 ความเสี่ยงจากการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ใน
ขันตอนการศึ
้
กษาความเป็ นไปได้ ในการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (“กองทุน รวมฯ”) ซึง่ ในเบื ้องต้ นบริ ษัทฯ และ
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ที่ปรึ กษาทางการเงินในการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ ได้ พิจารณาที่จะนําโรงไฟฟ้า 2,3,4 และ 11 เข้ าจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ ซึ่งมี
สัดส่วนกําลังผลิตรวมร้ อยละ 15.12 ของกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ ทังหมดของโรงไฟฟ
้
้ าที่ดําเนินการในปั จจุบนั เข้ าจัดตัง้
กองทุนรวมฯ
1.11 ความเสี่ยงจากการให้ สทิ ธิบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ ถอนหุ้นกู้ได้ ก่อนครบกําหนด
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริ ษัท เนชัน่ แนลเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 1/2557 และครัง้ ที่ 2/2557 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 นัน้ ให้ สิทธิบริ ษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ั ้ านวนหรื อ
ได้ (Call Option) ทังจํ
้ านวนหรื อบางส่วน และให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ บริ ษัทฯ ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
บางส่วนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (Put Option) ในกรณีที่บริ ษัทฯ นําโรงไฟฟ้า 7 และ 8 เข้ าสูก่ ารจัดตังกองทุ
้
น
รวมฯ ทังนี
้ ้ การที่บริษัทฯ จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั การพิจารณาสภาวการณ์โดยรวม และปั จจัยต่างๆ เป็ น
หลัก อย่างไรก็ดี การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดดังกล่าวอาจทําให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่ผ้ ลู งทุนคาดไว้ และ
ผู้ลงทุนยังได้ รับความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน ซึง่ จะส่งผลให้
ผู้ลงทุนไม่สามารถนําเงินต้ นและดอกเบี ย้ ที่ ได้ รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวไปลงทุนต่อภายในอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังในระดับเดิมที่เคยได้ รับและยังส่งผลต่อผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี ้ยนันๆ
้ ด้ วยแม้ ว่าบริ ษัทฯ
จะชําระค่าธรรมเนียมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ดังนี ้ หุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 ในอัตราร้ อยละ 0.50 ของจํานวนเงินต้ นของ
หุ้นกุ้ที่ไถ่ถอน หุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2557 ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ในอัตราร้ อยละ 0.375
ของจํานวนเงินต้ นของหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนก็ตาม ส่วนการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนหรื อบางส่วนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้น
ั ้ านวนหรื อบางส่วนก่อนวันครบกําหนดไถ่
กู้ได้ ของผู้ถือหุ้นกู้นนั ้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเลือกที่จะใช้ สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ถอนหุ้นกู้หรื อไม่ก็ได้ โดยหากผู้ถือหุ้นกู้ใช้ สิทธิในการไถ่ถอนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับคืนเงินลงทุนตามจํานวนที่ทําการไถ่
ถอน หรื อหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช้ สิทธิในการไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้จะยังคงได้ รับผลตอบแทนตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของ
หุ้นกู้นี ้เช่นเดิม และจะได้ รับชําระคืนเงินต้ นที่ลงทุนไว้ ในวันครบกําหนดไถ่ถอน หรื อในวันที่บริ ษัทฯ ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของกลุม่ บริษัทฯ
1.1.12 ความเสี่ยงจากการปรั บโครงสร้ างการบริ หารงานและเปลี่ยนแปลงนโยบายด้ านบุคคลากรของบริ ษัท
ร่ วม
บริ ษัท คันนา จํากัด (“KN”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทฯโดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 48.00 ของทุนที่
ออกและชําระแล้ วส่วนหุ้นที่เหลือถือโดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันในช่วงปี ที่ผ่านมา KN ได้ มีแผนการปรับโครงสร้ างการ
บริหารงานใหม่ ซึง่ มีการโอนย้ ายพนักงานของฝ่ ายปฎิบตั ิการจํานวนประมาณ 540 คนไปยังบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยการโอนย้ ายพนักงานกลุ่มงานโรงไม้ สบั สาขาในแต่ละภาคจํานวน 390 คน ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2557 และ
โอนย้ ายกลุม่ งานซื ้อไม้ และสนับสนุนจํานวน 150 คน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2558 ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ เพื่อลดความซํ ้าซ้ อน
ในการบริ หารงานจัดเก็บและขนไม้ กลับ ทังนี
้ ้ด้ วยแผนการบริ หารงานใหม่ข้างต้ นอยู่ในระหว่างช่วงการปรับเปลี่ยน ทําให้
บริษัทร่วมอาจจะมีความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานและผลประกอบการในอนาคต
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1.1.13 ความเสี่ยงของการหยุดดําเนินการผลิตของธุรกิจของบริษัทย่ อย
บริ ษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จํากัด (“SNB”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯได้ หยุดกระบวนการผลิต
้
นํ ้ามันรํ าข้ าวและรํ าสกัด โดยเริ่ มลดกําลังการผลิตตังแต่
้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 และหยุดกระบวนการผลิตทังหมด
ในเดือนมีนาคม ปี 2558 เป็ นต้ นมา สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันซื ้อวัตถุดิบรุ นแรงจากผู้ประกอบการโรงสีและผู้สง่ ออก
ข้ าว ในขณะที่ปริ มาณวัตถุดิบมีจํากัด ส่งผลให้ ราคารํ าข้ าวขาวซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ ้น กระทบต้ นทุนการผลิต
นํ ้ามันรํ าข้ าว และรํ าสกัดให้ อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ กลุม่ อุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ า
รายใหญ่ในการขายรํ าสกัดสามารถใช้ วตั ถุดิบอื่นที่มีราคาถูกกว่าทดแทนได้ นอกจากนี ้ นํ ้ามันปาล์มซึง่ มีราคาอยู่ในระดับ
ตํ่ า ยั ง สามารถใช้ ทดแทนนํ า้ มั น รํ า ข้ าวได้ เช่ น กั น ภายใต้ ประเด็ น ปั ญหาดั ง กล่ า วข้ างต้ น ฝ่ ายบริ ห ารของ SNB
จึงตัดสินใจหยุดการผลิตตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 เพื่อลดความสูญเสียกระแสเงินสดจากการขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน
ในส่วนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งเป็ นผู้ให้ สินเชื่อของ SNB ในวงเงินสัญญาเงินกู้ยืมระยะสัน้
ซึ่งประกอบด้ วยวงเงินเบิกเกินบัญชีและตัว๋ สัญญาใช้ เงินรวม 36.50 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ แสดง
ความประสงค์ ขอระงับวงเงินทังหมดที
้
่มี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และขอดําเนินการเรี ยกคืนหนี ้เงินกู้เบิกเกินบัญชีที่
ยังคงค้ างโดย SNB ได้ ชําระหนี ้คงค้ างทังหมดจํ
้
านวน 3.56 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยตามระยะเวลาจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ ้น
ในวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อลดความเสี่ยงต่อธนาคารและให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว เนื่องจาก
ทาง SNB ได้ หยุดกระบวนการผลิตนํ ้ามันรํ าข้ าวและรํ าสกัด จึงยังไม่มีความจําเป็ นในการใช้ เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าว
อย่างไรก็ตาม SNB ได้ เตรี ยมนัดพบธนาคารเพื่อส่งแผนการดําเนินธุรกิจตามที่ทางธนาคารพาณิชย์ได้ ร้องขอ
ในเดือนธันวาคม 2558 ทาง SNB ได้ กลับมาเริ่ มผลนํ ้ามันรํ าข้ าวใหม่ ซึ่งผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
โดยมี ร ายได้ แ ละกํ า ไรสุท ธิ เ ท่ า กับ 8.97 ล้ า นบาท และ 0.11 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นกํ า ไรสุท ธิ ร้ อยละ 1.24 ของรายได้
สถานการณ์ราคารํ าข้ าวขาวได้ ปรับตัวลดลงสูร่ ะดับปกติ และราคานํ ้ามันปาล์มดิบสูงขึ ้นระดับปกติ ทําให้ SNB สามารถ
กลับมาผลิตได้ ตามปกติ
2. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
้ ้น 7,552.91 ล้ านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวเป็ นจํานวนทังสิ
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.61 ของหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยทังหมดไม่
้
รวมดอกเบี ้ยค้ างจ่าย ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงต้ อง
เผชิญความเสี่ยงจากการที่อตั ราดอกเบี ้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทําให้ ภาระดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนทางการเงินที่
ใช้ ในการดําเนินงานหรื อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุม่ บริษัทฯ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี
้ ้ หนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวของกลุม่ บริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึง่
เท่ากับ 6,624.91 ล้ านบาท ดังนัน้ หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป โดยเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงร้ อยละ 0.25 ร้ อยละ
0.50 และร้ อยละ 1.00 อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษัทฯ มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนทางการเงินสําหรับเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจํานวน 16.56 ล้ านบาทต่อปี หรื อ 33.12 ล้ านบาทต่อปี หรื อ 66.25 ล้ านบาท ต่อ
ปี ตามลําดับ
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2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ระยะยาวกับ กฟผ. กําหนดอัตราค่าไฟบางส่วนอิงตามค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนเชื ้อเพลิงบางส่วนได้
อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐเช่นเดียวกัน จึงทําให้ รายได้ และต้ นทุนขายไฟฟ้าของกลุม่ บริ ษัทฯ
มีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน โดยเข้ าทําสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน1 ปี
2.3 ความเสี่ยงจากการชําระคืนหนี ส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าซือ้ และสัญญาเช่ าทางการเงิน เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จั ด หาสิ น ทรั พ ย์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ในการดํ า เนิ น งานบางส่ ว นมาจากการเข้ าทํ า สั ญ ญาเช่ า ซื อ้
และสัญญาเช่าทางการเงิน รวมทัง้ ได้ มีการจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
ระยะยาวเพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ กลุ่มบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการชําระคืนหนี ้สิน
ภายใต้ สัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งสัญญากู้ยืมเงิน
ระหว่างกลุ่มบริ ษัทฯ กับสถาบันการเงินแต่ละราย และหุ้นกู้ระยะยาว ได้ กําหนดให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยในแต่ละ
บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ที่สําคัญ เช่น การดํารงสัดส่วนการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ใน
บริ ษัทย่อย การดํารงอัตราส่วนทางการเงินให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารกระแสเงิน
สดให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อรักษาความสามารถในการชําระหนี ้อย่างเคร่งครัด และกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนด
นโยบายที่จะพยายามรักษาสัดส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ให้ สอดคล้ องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม รวมทัง้ พยายาม
รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงินต่างๆ ไว้ อย่างต่อเนื่อง
2.4 ความเสี่ ย งจากการเข้ าทํ า สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ระยะยาวกั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ในประเทศไทยแห่ งหนึ่ ง
ของบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยแห่งหนึง่ ในวงเงินกู้ยืมระยะยาวทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,300.00 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในโครงการผลิตเอทานอล โรงแป้ง โรงงาน
ก๊ าซชีวภาพและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม บริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่างๆ และเงื่อนไขทางการ
เงินบางประการตามที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริ ษัทย่อยได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะ
สันภายใต้
้
สญ
ั ญาเงินกู้ด้อยสิทธิ แก่บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการเพิ่มทุนของบริ ษัทย่อย จากเหตุการณ์ ดงั กล่าวข้ างต้ นถือได้ ว่า
บริ ษัทย่อยไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและมีผลให้ เจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมอาจใช้ สิทธิบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญาซึง่ รวมถึงการเรี ยกชําระหนี ้เงินกู้ยืมคงเหลือคืนจากบริ ษัทย่อย ต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทย่อยได้ สง่
หนังสือผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวแก่ธนาคาร ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษัทย่อย
จึงถูกแสดงยอดหนี ้สินเงินกู้ยืมดังกล่าวจํานวน 1,649.00 ล้ านบาทเป็ นหนี ้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ต่อมาเมื่อ
วัน ที่ 28 ธันวาคม 2558 บริ ษัท ย่อ ยได้ ลงนามในสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเงิน กู้ยืมฉบับ ดัง กล่าว โดยได้ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดต่างๆ และเงื่อนไขทางการเงินที่สําคัญบางประการ เช่น อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้
้
สญ
ั ญาเงินกู้ด้อยสิทธิ เป็ นต้ น จากการเข้ าทําสัญญาดังกล่าวมีผล
รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันภายใต้
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ให้ เหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืมเป็ นอันยุติ ดังนัน้ บริ ษัทย่อยจึงแสดงรายการยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายใต้ เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติ
2.5 ความเสี่ยงจากการเข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะสัน้ กับธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยแห่ งหนึ่งของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญาเงินกู้ระยะสันกั
้ บธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในประเทศไทย
ั ญาเงิน
ในวงเงิน 2,500.00 ล้ านบาท เพื่อชําระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2558 ภายใต้ สญ
กู้ยืมดังกล่าว บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยมีเงื่อนไขหลักที่ต้องชําระคืนหนี ้
ั้
าหนดให้ บริ ษัทฯ จะต้ องดําเนินการหา
เงินกู้ภายใน 180 วัน นับจากเดือนมิถนุ ายน 2558 ซึง่ เป็ นวันเบิกเงินกู้ทงหมดและกํ
เงินจากการออกและเสนอหุ้นกู้ชดุ ใหม่ในอนาคตมาชําระคืนหนี ้เงินกู้ดงั กล่าวทังจํ
้ านวน หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถเสนอขาย
้
ผลให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงทาง
ได้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาข้ างต้ น ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะสันของธนาคารอาจมี
การเงินจากการที่ธนาคารอาจใช้ สิทธิในการเรี ยกคืนเงินกู้ดงั กล่าว และทําให้ บริ ษัทฯ อาจขาดสภาพคล่องทางการเงินจาก
การจัดหากระแสเงิ นสดเพื่อมาชํ าระหนี ด้ ังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ ได้ ส่งจดหมายแจ้ งขอจ่ายคืนเงินกู้ล่วงหน้ า จํ านวน
250.00 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ปั จจุบนั จึงมียอดเงินกู้คงเหลือ จํานวน 2,250.00 ล้ านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2558 ทางธนาคารพาณิ ชย์ฯได้ ส่งหนังสือแจ้ งผลการอนุมัติขยายระยะเวลา
ในสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวออกไปอีกไม่เกิน 3 เดือน เป็ นครบกําหนดภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยมีการลงนาม
ในบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ ายสัญญากู้เงิน (ประจํา) ร่วมกันในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
ปั จจุบนั การเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ของบริ ษัทฯ ยังอยู่ในขันตอนการขออนุ
้
ญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อ ก.ล.ต.
ซึง่ บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และนําเงินมาชําระคืนหนี ้ได้ ทนั ภายในกําหนดวันที่ 22 มีนาคม 2559
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ ขอผ่อนผันขยายระยะเวลาในสัญญากู้ยืมออกไปอีกครัง้ โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ทางธนาคาร
พาณิชย์ฯได้ ส่งหนังสือแจ้ งผลการอนุมตั ิขยายระยะเวลาในสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวออกไปอีกไม่เกิน 3 เดือน เป็ นครบ
กําหนดภายในวันที่ 22 มิถนุ ายน 2559 โดยมีการลงนามในบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ ายสัญญากู้เงิน (ประจํา) ร่ วมกันในวันที่
21 มีนาคม 2559
2.6 ความเสี่ยงจากการโครงสร้ างหนีส้ นิ ที่ไม่ มีหลักประกันจากภาระหนีส้ นิ บริษัทฯ
บริ ษัทฯมีโครงสร้ างหนี ้สินทังแบบที
้
่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันโดยเจ้ าหนี ้ที่มีทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน
ย่อมมีสิทธิ บงั คับชําระหนีจ้ ากทรัพย์สินที่ประกัน ก่อนเจ้ าหนีท้ ี่ไม่มีประกันโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯมี
สินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพันหนี ้สินเท่ากับ 19,726.37 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 75.14 ของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม และมีสนิ ทรัพย์ไม่ติดภาระผูกพันหนี ้สินในส่วนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่เหลือจํานวน 6,525.35 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาสินทรัพย์ในส่วนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่ไม่ติดภาระผูกพันหนี ้สินข้ างต้ น และรวมถึงภายหลัง
จากที่เสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ในครัง้ นี ้จํานวน 5,000.00 ล้ านบาท ทําให้ หากเกิดกรณีเหตุการณ์ที่มีความจําเป็ นที่
บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งดํ า เนิ น การขายทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ชํ า ระหนี ค้ ื น แก่ เ จ้ า หนี ต้ ่า งๆ ซึ่ง บริ ษั ท ฯจะต้ อ งจ่ า ยชํ า ระคื น หนี ส้ ิ น ที่ มี
หลักประกันก่อน และผู้ถือหุ้นกู้อาจมีความเสี่ยงในการได้ รับชําระหนี ้คืน
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3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี การเข้ า ทํ า รายการระหว่า งกัน หลายรายการ ซึ่ง รายการดัง กล่า วเป็ นรายการที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
กลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกันโดยมีกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ กรรมการบริ ษัทย่อย และ/หรื อ กรรมการบริ ษัทร่ วม และ/หรื อ
ผู้บริ หารบริ ษัท ร่ วมกัน และ/หรื อ มีผ้ มู ีอํานาจควบคุมร่ วมกัน คือ นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ ซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการของบริ ษัทฯดังนัน้ การเข้ าทํ ารายการระหว่างกันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อ อาจก่อให้ เกิ ดช่องทางที่ ทํ าให้ การดํ า เนิ น ธุรกิ จเป็ นไปอย่า งไม่เป็ นธรรม หรื อไม่เป็ นไปตามตามกลไกของตลาด
ซึ่งจะส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวข้ องกันที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ปั จจุบันการเข้ าทํารายการระหว่างกลุ่มบริ ษัทฯ กับกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกันนัน้ ส่วนใหญ่เป็ น
รายการที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับการดํ า เนิ น ธุ รกิ จปกติข องกลุ่มบริ ษั ท ฯ เป็ นสํา คัญ อาทิเช่น การซื อ้ ขายสิน ค้ า การให้ บ ริ การ
การกู้ ยื ม ระหว่ า งกั น เป็ นต้ น โดยรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ รายการระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า วได้ แสดงไว้ ใน
หัวข้ อ“รายการระหว่างกัน”
ที่ผ่านมากลุ่มบริ ษัทฯ มีการเข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพื่อพัฒนาธุรกิจโรงผลิต
ไฟฟ้าโดยในแต่ละสัญญามีการจ่ายเงินมัดจําค่าที่ดินดังกล่าวเกือบเต็มจํานวน ซึ่งยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิในที่ดิน และ
ส่วนใหญ่ยงั รอการประเมินราคาที่ดินจากผู้ประเมินอิสระในอนาคตซึง่ อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในแง่ความ
เหมาะสมของการเข้ าทํารายการ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้ อถัดไป
4. ข้ อมูลกรณีการเข้ าทํารายการระหว่ างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ในการดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2
ปั จจุบนั โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ของบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เริ่ มดําเนินการก่อสร้ างแต่อย่างใด และยังมีหลายปั จจัยที่ยงั
มี ความไม่แ น่นอนซึ่ง ส่งผลกระทบต่อ การเกิ ดขึน้ และการเริ่ มดํ า เนินงานของโครงการมี ความล่า ช้ าจากแผนที่ ไ ด้ เคย
คาดการณ์ไว้
4.1 การปรั บเปลี่ยนผู้ดาํ เนินการผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 จาก NPS IPP
เป็ น IPP IP2
ตามที่ในปี 2550 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”)ได้ ออกประกาศรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)โดยบริ ษัทฯได้ ยื่นข้ อเสนอประมูลโครงการรับซื ้อไฟฟ้าและ สนพ.
ได้ ประกาศให้ บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการประมูลโรงไฟฟ้า IPPIP2 นัน้ ในปี 2551 บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ตัง้ NPS IPP
ขึน้ เพื่อ รั บผิดชอบโครงการดังกล่าวในฐานะผู้ดําเนินการผลิตและจํ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า (“the
Generator”)
ทําให้ ในช่วงที่ผ่านมาNPS IPP มีการจัดหาและถือครองกรรมสิทธิ์ตลอดจนสิทธิตามสัญญาจะซื ้อขายในที่ดินทัง้
ในจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และร้ อยเอ็ด เพื่อจัดเตรี ยมที่ดินที่เหมาะสมในการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 และ
พื ้นที่รองรับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งภายหลังเมื่อบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (Request for Proposals from Independent Power Producers) (“RFP”) โดยละเอียดแล้ วนัน้ พบว่า the
Generator จะต้ องเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท IPP
เท่านัน้ (Single Asset Company) มิเช่นนัน้ อาจถูกพิจารณาเพิกถอนคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าวได้ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ประกอบกับการพิจารณาถึงต้ นทุนที่จะเกิดขึ ้นจากการโอนที่ดินบางส่วนที่
ไม่ได้ ใช้ เป็ นสถานที่ตงโครงการโรงไฟฟ
ั้
้ า IPP IP2 ที่ NPS IPP ถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ออกไปให้ กบั บริ ษัทอื่นภายในกลุ่ม
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บริ ษัทฯ แล้ วพบว่าจะทําให้ เกิดต้ นทุนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและภาษี ที่สงู กว่าการโอนสิทธิตามสัญญาจะ
ซื ้อจะขายที่ดินเฉพาะพื ้นที่ที่จะนํามาใช้ เป็ นสถานที่ตงของโครงการโรงไฟฟ
ั้
้ า IPP IP2 ที่ NPS IPP มีอยู่กบั 304IP2 ดังนัน้
้ ษัทย่อยแห่งใหม่
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม RFP และการบริ หารต้ นทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงตัดสินใจจัดตังบริ
คือ บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด (“IPP IP2”) ขึ ้น เพื่อทําหน้ าที่ในฐานะthe Generator แทน NPS IPP และให้ IPP IP2รับ
ั้
้ า IPP IP2 จังหวัด
โอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินเฉพาะพื ้นที่ที่จะนํามาใช้ เป็ นสถานที่ตงโครงการโรงไฟฟ
ฉะเชิงเทรา มาจาก NPS IPP ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบริ ษัทที่จะเข้ าทําหน้ าที่ในฐานะ the Generator นัน้ บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่ RFP กําหนดไว้
จะไม่สง่ ผลกระทบต่อเงื่อนไขการปฏิบตั ิตาม RFP แต่อย่างใด รวมทัง้ IPP IP2 มีคณ
ทังนี
้ ้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 NPS IPP, IPP IP2 และ 304IP2 ได้ เข้ าทําสัญญาแนบท้ ายเปลี่ยนแปลง
คูส่ ญ
ั ญาโดย IPP IP2เป็ นผู้รับโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่จงั หวัดฉะเชิงเทราจาก NPS IPP
4.2 การเข้ าทํารายการระหว่ างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง (รายการจะซือ้ จะขายที่ดนิ )
ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2553 NPS IPP ในฐานะthe Generator (ผู้จะซื ้อ) ได้ เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกับ
304IP2 (ผู้จะขาย) เพื่อนําที่ดินดังกล่าวไปใช้ พฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 โดยการดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นการทํา
รายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตามในปี 2555 มีการปรับเปลี่ยน the Generator ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 จาก NPS
IPP เป็ น IPP IP2 รายละเอียดตามที่กล่าวถึงไปในหัวข้ อ 4.1 ข้ างต้ นซึ่งปั จจุบนั สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าวมีเนื ้อที่
จํานวน 1,207.12 ไร่ มูลค่าสัญญาเท่ากับ 1,220.95 ล้ านบาทโดย NPS IPP ได้ จ่ายเงินมัดจําค่าที่ดินดังกล่าวแล้ วมูลค่า
ทังสิ
้ ้นเท่ากับ 1,181.16 ล้ านบาท ปั จจุบนั ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ ในสัญญาได้ กําหนดให้ IPP
IP2 สามารถบอกเลิกสัญญาได้ แต่ฝ่ายเดียว หากไม่ประสงค์ที่จะซื ้อที่ดินอีกต่อไป โดยจะได้ รับเงินมัดจําคืนเต็มจํานวน
จาก 304IP2
เหตุผลและความจํ าเป็ นของการเข้ าทํารายการจะซือ้ จะขายที่ดินกับ 304IP2 ดังกล่าว คือ ในการยื่นประมูล
โครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 กับทาง สนพ. บริ ษัทฯได้ เสนอสถานที่ตงโรงไฟฟ
ั้
้ า IPP IP2 ในบริ เวณพื ้นที่สวนอุตสาหกรรม
304IP2 และบริ เวณใกล้ เคียง ซึง่ ความเหมาะสมของสถานที่ตงโรงไฟฟ
ั้
้ าดังกล่าวเป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่งที่คณะกรรมการ
คัดเลือก (Bid Management Committee) ใช้ ในการพิจารณาและตามเงื่อนไขใน RFP ได้ กําหนดห้ ามมิให้ เปลี่ยนแปลง
ทําเลที่ตงโครงการจากที
ั้
่ระบุไว้ ในข้ อเสนอประมูลโครงการรับซื ้อไฟฟ้า เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั นอกจากนี ้ที่ดินของ304IP2
ยังมีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 เพราะที่ดินดังกล่าวเป็ นที่ดินที่มีขนาดใหญ่และมีพื ้นที่
ต่อเนื่อง มีที่ตงใกล้
ั ้ กบั ถนนสายหลัก มีระดับพื ้นดินสูงกว่าระดับนํ ้าทะเลซึ่งสามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับนํ ้าท่วมได้ และ
มีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตพื ้นที่อตุ สาหกรรม (สีมว่ ง) ตามประกาศเขตผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้ านความเหมาะสมของราคาที่เข้ าทํารายการ ราคาที่ดินตามสัญญาส่วนใหญ่กําหนดไว้ อยู่ที่ไร่ ละ 1.50 ล้ าน
บาทซึ่งเป็ นราคาที่ 304IP2 เสนอขายที่ดินที่จดั สรรแล้ วและอยู่ระหว่างจัดสรรในบริ เวณสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2
จังหวัดฉะเชิงเทราให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและเป็ นราคาที่อ้างอิงตามประกาศของกรมธนา
รักษ์ ในปี เดียวกันกับที่มีการลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน โดยราคาตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าวเป็ นเพียง
แค่การตกลงราคากันเบื ้องต้ น ยังไม่ใช่ราคาที่จะชําระกันเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน ซึ่งก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ดงั กล่าว
สัญญากําหนดให้ มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. เข้ ามาประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อนําราคาประเมินที่ได้
ไปกําหนดเป็ นราคาตลาดและยุติธรรมในการเข้ าซื ้อขายที่ดินระหว่างกัน ซึ่งเป็ นราคาสุดท้ ายในการเข้ าซื ้อขายที่ดิน และ
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สําหรับราคาที่ดินตามสัญญาบางส่วนที่เหลือกําหนดราคาไว้ อยู่ที่ไร่ ละ 0.73 ล้ านบาทซึ่งเป็ นราคาทุนเฉลี่ยของที่ดินที่
304IP2 จัดหามาได้
สาเหตุที่ ผ้ ูจ ะซื อ้ มี ก ารชํ า ระเงิ น มัด จํ า ดัง กล่า วเป็ นสัด ส่ ว นค่อ นข้ า งสูง เมื่ อ เที ย บกับ มูล ค่า ที่ ดิ น ตามสัญ ญา
เนื่องมาจากสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินที่ทํากันไว้ นนั ้ มีผลเป็ นการจองที่ดินที่กําหนดไว้ ในสัญญา โดยจะยังไม่มีการโอน
กรรมสิทธิ์ และในระหว่างที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่จะซื อ้ จะขายกันเกิดขึน้ ผู้จะซื อ้ ที่ดินมีสิทธิ ปรั บเปลี่ยน
ปริมาณพื ้นที่ของที่ดินที่จะซื ้อจะขายได้ เสมอตามที่จะใช้ ในการดําเนินโครงการจริ ง และจะได้ รับเงินมัดจําสําหรับที่ดินส่วน
ที่ผ้ จู ะซื ้อไม่ประสงค์จะซื ้อต่อไปนันคื
้ นเต็มจํานวนเมื่อผู้จะซื ้อแจ้ งให้ ผ้ จู ะขายทราบ ซึ่งการจองที่ดินไว้ นี ้มีผลทําให้ ผ้ จู ะขาย
ที่ดินเสียโอกาสในการขายที่ดินที่กําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาทังหมดให้
้
แก่ผ้ สู นใจรายอื่น และแม้ จะได้ รับเงินมัดจําไปก็อาจ
ต้ องชําระคืนให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเต็มจํานวนทังในกรณี
้
ที่มีการยกเลิกการจองที่ดินส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าวมาแล้ ว หรื อแม้ กระทัง่
ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาทังฉบั
้ บซึ่งผู้จะซื ้อที่ดินเป็ นผู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่เพียงฝ่ ายเดียว ผู้จะขายที่ดินไม่มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาและไม่มีสทิ ธิยดึ เงินมัดจําไว้ ไม่วา่ จํานวนใดๆ
การทําสัญญาจะซื ้อจะขายแทนที่จะเป็ นการขายเสร็ จเด็ดขาดเช่นที่ NPS IPP ได้ ทําไว้ นนเป็
ั ้ นผลดีแก่ผ้ จู ะซื ้อ
เพราะในกรณีของการซื ้อที่ดินเสร็จเด็ดขาด หากไม่สามารถใช้ ที่ดินได้ ก็จะต้ องแบกรับเป็ นภาระไว้ เพราะต้ องจ่ายเงินค่าซื ้อ
ที่ดินไปแล้ วเป็ นจํานวนมากในกรณีที่ไม่สามารถขายที่ดินที่ซื ้อมานัน้ ต่อออกไปในราคาอันสมควรได้ ซึ่งแตกต่างกับการ
จองที่ดินไว้ โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ภายใต้ สญ
ั ญาจะซื ้อจะขายที่ NPS IPP ทํากับ 304IP2 เพราะผู้จะซื ้อสามารถบอก
เลิกสัญญาได้ แต่ฝ่ายเดียวหากไม่ประสงค์ที่จะซื ้อที่ดินอีกต่อไป โดยจะได้ รับเงินมัดจําคืนเต็มจํานวน หรื อแม้ จะไม่มีความ
จําเป็ นที่จะต้ องใช้ ที่ดินภายใต้ สญ
ั ญาจะซื ้อจะขายที่ดินนี ้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อทังหมด
้
ผู้จะซื ้อก็ยงั คงซื ้อไปได้ หากเห็น
ว่าสามารถนําไปขายต่อทํากําไรได้ (ไม่มีข้อจํากัดใดๆ ในสัญญาที่ทําไว้ )
อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่มมุ หนึ่ง การชําระเงินมัดจําค่าซื ้อที่ดินเป็ นจํานวนมาก อาจทําให้ กลุม่ บริ ษัทฯ เสียโอกาส
จากการนําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ ลงทุนในทางเลือกอื่นที่สามารถสร้ างผลตอบแทนให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯได้ ในระหว่างที่ยงั
ไม่สามารถเริ่ มการดําเนินโครงการ IPP IP2 ได้ ซึง่ มีระยะเวลายาวนานและอาจพิจารณาได้ ว่าเงินมัดจําดังกล่าวมีต้นทุน
ทางการเงินที่เป็ นการสร้ างภาระดอกเบี ้ยให้ แก่กลุม่ บริษัทฯ
4.3 การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2
ตามที่ IPP IP2 มีสญ
ั ญาจะซื ้อจะขายที่ดินกับ 304IP2 เพื่อนําที่ดินดังกล่าวไปใช้ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
IPP IP2 รายละเอียดตามที่ได้ อธิบายไว้ ใน 4.1นัน้ บริ ษัทฯ ขอสรุปความคืบหน้ าของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2
ดังนี ้
1) ความคืบหน้ าในการคัดเลือกที่ดนิ ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2
ตามหนังสือของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม(สผ.) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่ อง การแจ้ งผลการพิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสวนอุตสาหกรรม 304IP2 ที่ทางสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม(สผ.)ได้ แจ้ งนัน้ ในเอกสารแนบของหนังสือแจ้ งผลของ สผ.ดังกล่าว
มีเนือ้ หาส่วนหนึ่งระบุว่า ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามเข้ ามาตัง้ ในสวนอุตสาหกรรม 304IP2 ได้ แก่ โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง ดังนัน้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ จะใช้ ที่ดินกลุม่ ที่ 1 ในการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้า IPP
IP2 นัน้ บริษัทฯ เห็นว่า ในสัญญาจะซื ้อจะขายฯ มีเงื่อนไขกําหนดให้ 304IP2 ต้ องขออนุญาตหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างโรงไฟฟ้าได้ โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ 304IP2 ดําเนินการแก้ ไขรายงาน EIA ของโครงการสวน
อุตสาหกรรมฯ กลุม่ แปลงที่ 1 เพื่อให้ สามารถสร้ างโรงไฟฟ้าฯได้ หาก 304IP2 ไม่สามารถดําเนินการได้ บริ ษัทฯ ก็มีสิทธิขอ
คืนที่ดินดังกล่าวได้ สําหรับที่ดินกลุ่มแปลงที่ 2 ซึ่งเป็ นที่ดินที่ 304IP2 ยังไม่ได้ ทํารายงาน EIA และจัดสรรที่ดิน ปั จจุบนั
บริ ษัทฯ เลือกใช้ ที่ดินกลุม่ แปลงที่ 2 ในการจัดทํารายงาน EHIA (รอบที่ 2) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงปั ญหาการสื่อสาร
กับประชาชน บริ ษัทฯจึงขอความร่ วมมือจาก 304IP2 ให้ ชะลอการจัดทํารายงาน EIA ของโครงการสวนอุตสาหกรรม
304IP2 เฟส 6 ซึง่ เป็ นพื ้นที่เดียวกันกับที่ดินกลุม่ แปลงที่ 2 (แปลงที่ใช้ ในการจัดทํารายงาน EHIA ของโรงโครงการโรงไฟฟ้า
IPP IP2) เมื่อบริ ษัทฯ จัดทํารายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าเสร็จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ 304IP2 จัดทํารายงาน
EIA ของโครงการสวนอุตสาหกรรม304 IP2 เฟส 6 และจัดสรรที่ดินในลําดับต่อไป ทังนี
้ ้ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ ยื่นรายงาน EHIA
ให้ กบั สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม(สผ.) แล้ วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และต่อมา
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม(สผ.)ได้ มีหนังสือ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้ งผลการ
พิจารณา ไม่เห็นชอบรายงาน EHIA ฉบับดังกล่าว โดยให้ บริ ษัทฯ แก้ ไขเพิ่มเติมรายงานตามแนวทางหรื อรายละเอียดที่
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม(“คชก”)กําหนด ที่แนบมาพร้ อมหนังสือ
้
ไข รายงาน EHIA ตาม คชก. กําหนด
ปั จจุบนั บริษัทฯ อยูใ่ นขันตอนการแก้
2) กําหนดการเดินเครื่ องเชิงพาณิชย์ (“SCOD”)ของโครงการโรงฟ้า IPP IP2
กําหนดการ SCOD ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 จะบนพื ้นฐานของการดําเนินการดังต่อไปนี ้เป็ นสําคัญ(1)
การจัดทํารายงาน EHIA และได้ รับอนุมตั ิความเห็นชอบ EHIA จาก คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (2) การเลือกใช้ กระบวนการระงับข้ อพิพาทในสัญญา PPA และ (3) การปรับสูตรการ
คํานวณอัตราค่าไฟฟ้า ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถดําเนินการในขันตอนอื
้
่นๆได้ ตอ่ ไปส่วนการลงนามในสัญญา PPA และ
การเวนคืนที่ดินเพื่อสร้ างสายส่งกระแสไฟฟ้าและการก่อสร้ างสายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP IP2 ของ กฟผ. จะเป็ นอีกขันตอนหลั
้
งจากที่บริ ษัทฯ ได้ หารื อจนได้ ข้อสรุปร่วมกันกับ กฟผ. แล้ ว จนท้ ายสุด
จะเข้ าสูแ่ ผนการดําเนินงานก่อสร้ างโรงไฟฟ้า IPP IP2 ซึง่ จากการหารื อเบื ้องต้ น กฟผ. คาดว่าจะใช้ เวลาในการเวนคืนที่ดิน
เพื่อสร้ างสายส่งกระแสไฟฟ้าและก่อสร้ างสายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้า IPP IP2 ประมาณไม่
เกิน 60 เดือน โดยหลังจากที่สามารถลงนามสัญญา PPA ได้ การก่อสร้ างโรงไฟฟ้าก็จะดําเนินการควบคู่กันไป โดย
ระยะเวลาในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าคาดว่าประมาณ 38-42 เดือน และเมื่อ กฟผ. ก่อสร้ างสายส่งกระแสไฟฟ้าแล้ วเสร็จ IPP
IP2 จะกําหนดการเชื่อมระบบไฟฟ้าและทดลองเดินเครื่ องก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าตามกําหนดการ SCOD ต่อไป โดยIPP
IP2 มีแผนงานเบื ้องต้ นสําหรับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า IPP IP2 ที่แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ สําหรับหน่วยผลิตไฟฟ้า หน่วยที่ 1
และหน่วยที่ 2 ซึง่ ตามแผนงานปั จจุบนั คาดว่าจะสามารถ SCOD ได้ ในปลายปี 2564 และปี 2565 ตามลําดับ
้ ้ระยะเวลาของแผนการดําเนินงานตามที่กล่าวไปข้ างต้ น เป็ นเพียงการคาดการณ์เบื ้องต้ นในกรณีที่โครงการ
ทังนี
IPP IP2 สามารถเกิดขึ ้นได้ เท่านันความแน่
้
นอนในการจะเกิดโครงการหรื อไม่ และจะเกิดโครงการเมื่อใดนัน้ ขึ ้นอยู่กบั การ
เจรจาและขัน้ ตอนดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานภาครั ฐ ซึ่งอาจมีการปรั บเปลี่ยนได้ เนื่ อ งจากการดําเนินงานของ
โครงการ IPP IP2 ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐเป็ นสําคัญ และอยู่นอกเหนือการควบคุมและความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
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4.4 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ได้ ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ต่ อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นกู้
เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ในภาพรวมที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้
จากการ เข้ าทํารายการระหว่างกันและการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 แบ่งเป็ น 4 กรณี ดังนี ้
1) กรณีท่ ี IPP IP2 สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้ และสร้ างโรงไฟฟ้าโดยจ่ ายกระแสไฟฟ้าทัน
ตามกําหนด SCOD
ในกรณีนี ้กระแสเงินสดที่จะนํามาใช้ ชําระคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ หุ้นกู้ที่
ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ ไม่ได้ มาจากรายได้ ของโรงไฟฟ้า IPP IP2 เนื่องจากโรงไฟฟ้า IPP IP2 จะสามารถเริ่ มสร้ าง
รายได้ ได้ ในไตรมาส 4 ปี 2564 เป็ นต้ นไป ดังนัน้ กระแสเงินสดที่จะนํามาใช้ ชําระคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนในแต่ละปี
ดังกล่าว จะมาจากผลการดําเนินงานของกลุม่ บริษัทฯและการบริหารจัดการด้ านการเงินของกลุม่ บริษัทฯ
ในกรณี นี ท้ ี่บริ ษัท ฯ สามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ได้ ในส่วนเงินทุนในการดํ าเนินโครงการ
โดยเฉพาะการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯได้ วางแผนเบื อ้ งต้ นในการใช้ แหล่งเงินทุนหลักมาจากการกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ในลักษณะโครงการ (Project Finance) ในส่วนเงินทุนส่วนทุนของโครงการ (Equity) ส่วนหนึ่งมาจากเงินทุนของ
บริษัทฯเอง และอีกส่วนหนึง่ บริษัทฯ ก็จะเจรจาติดต่อหานักลงทุนภายนอกที่สนใจและที่มีศกั ยภาพ
ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทฯ ลงนามสัญญา PPA ได้ แต่ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อใช้ ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า IPP IP2 ได้
บริ ษัทฯ อาจถูกพิจารณาริบเงินคํ ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา PPAจาก กฟผ. มูลค่า 270 ล้ านบาท
2) กรณีท่ ี IPP IP2 สามารถลงนามในสัญญา PPA
กระแสไฟฟ้าได้ ทันตามกําหนด SCOD

ได้ แต่ ไม่ สามารถสร้ างโรงไฟฟ้าโดยจ่ าย

ในกรณีที่ IPP IP2 ลงนามในสัญญา PPA เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ไม่สามารถสร้ างโรงไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ทนั
กําหนด SCOD ซึง่ เป็ นผลจากการไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามสัญญา PPA โดยทัว่ ไปเงื่อนไขบทปรับในสัญญา PPA ฉบับ
มาตรฐานของ กฟผ. จะระบุบทปรับไว้ ว่า ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าตามกําหนดการ SCOD ได้ จะมีอตั รา
ค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญา PPA ประมาณ 4.00 บาท/กิโลวัตต์/วัน หรื อคิดเป็ นจํานวนค่าปรับประมาณ 2.16 ล้ านบาท
ต่อวันซึง่ กรณีดงั กล่าวโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นจากความล่าช้ าในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
3) กรณีท่ ี IPP IP2 ไม่ สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้
3.1) กรณีที่ IPP IP2 ไม่สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม RFP ได้
บริ ษัทฯ อาจถูกพิจารณาดําเนินการริ บเงินคํา้ ประกันการยื่นข้ อเสนอขายไฟฟ้า (Bid Security) จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“สกพ.”) มูลค่า 270.00 ล้ านบาท
3.2) กรณีที่ IPP IP2 ไม่สามารถลงนามในสัญญา PPA ได้ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ไม่ได้ รับความ
เห็นชอบรายงาน EHIA จาก คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (“คชก.”)
้ ้ กรณีที่
ซึง่ ส่งผลให้ ไม่สามารถสรุปรายละเอียดกําหนดการ SCOD อันเป็ นเงื่อนไขสําคัญในสัญญา PPA ได้ ทังนี
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (“คชก.”). มีมติไม่เห็นชอบในรายงาน
EHIA มิได้ ตดั สิทธิโครงการฯ ที่จะเสนอรายงาน EHIA ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมต่อ คชก. เพื่อพิจารณาอีกครัง้ แต่อย่างใด
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ในกรณีที่ คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (“คชก.”)ไม่ให้ ความ
เห็นชอบในรายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 อาจจะทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า IPP
IP2 ต่อได้ และ/หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม RFP ได้ ซึ่งในกรณี นี ้ ความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึน้ ได้ แก่ การถูกยึด
หลักประกันการยื่นข้ อเสนอขายไฟฟ้า (Bid Security) ซึง่ เป็ น Bank Guarantee จํานวน 270.00 ล้ านบาท ที่บริ ษัทฯ วาง
ไว้ ตอ่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“สกพ.”)
4) การดําเนินเกี่ยวกับสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดนิ กรณีบริษัทฯ ไม่ สามารถพัฒนาโครงการ IPP IP2 ได้
กรณีบริ ษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ต่อได้ IPP IP2 อาจจะพิจารณานําที่ดินตามสัญญา
จะซื ้อจะขายไปพัฒนาโครงการอื่นๆ ได้ หรื ออาจพิจารณาคืนที่ดินให้ กบั 304IP2 และรับเงินมัดจําคืนตามสัญญา
ทังนี
้ ้ วันที่ 21 มกราคม 2557 และวันที่ 22 มกราคม 2557 ตามลําดับ 304IP2 และ I-Town (ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ 304IP2) ได้ จดั ทําหนังสือยืนยันการชําระคืนเงินมัดจํา มายังบริ ษัทฯ เพื่อรับประกันว่า 304IP2 และ I-Town นัน้
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถนํ าเงินมัดจําค่าที่ดินมาคืนแก่ IPP IP2 ได้ โดยอาจมาจากการจํ าหน่ายที่ดินที่มี
ศักยภาพของบริ ษัทในกลุม่ I-Town และ/หรื อการเรี ยกชําระหนี ้คืนจากบริ ษัทในกลุ่ม I-Town และกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ประกอบกับ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 I-Town ยังได้ นําหุ้นสามัญของ 304IP7 จํานวน 63,940,000.00 หุ้น มาจํานํา
เพื่อเป็ นหลักประกันเพิ่มเติมในกรณีที่ 304IP2 ไม่สามารถชําระคืนเงินมัดจําค่าที่ดินได้ ด้วย
4.5

ข้ อมูลกรณีการเข้ าทํารายการระหว่ างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP7
ในปี 2557 บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด (“IPP IP7” หรื อ “ผู้จะซื ้อ”) ได้ เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน จํานวน 243
ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา กับบริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 7 จํากัด (“304IP7” หรื อ“ผู้จะขาย”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ประกอบกิจการด้ านพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําที่ดินดังกล่าวไปใช้ เพื่อพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP IP7 การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการทํารายการระหว่างกัน โดยกําหนดราคาที่ดินตามสัญญา
จะซื ้อจะขายไร่ ละ 2.50 ล้ านบาท รวมเป็ น 608.68 ล้ านบาท และIPP IP7 ได้ ชําระเงินมัดจําค่าที่ดินให้ แก่ 304 IP7 แล้ ว
เป็ นเงิน 587.30 ล้ านบาท
เหตุผลและความจําเป็ นของการเข้ าทํารายการดังกล่าว/เหตุผลที่เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน ทังที
้ ่ไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการประมูลโรงไฟฟ้า เนื่องจาก จากประสบการณ์ ของการที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญากับ EGAT ในแบบ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ซึง่ จะดําเนินการภายใต้ บริ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด
(“IPP IP2”)ซึ่งทาง IPP IP2 ได้ ประสบปั ญหาต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมในการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้า ซึง่ ที่ดินแปลงดังกล่าวจะต้ องมีการจัดทํา EHIA ทําให้ การดําเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า IPP IP2 เกิดความล่าช้ า
ตามที่ชี ้แจงไปแล้ วในประเด็นความเสี่ยงข้ างต้ น ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการป้องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ทางบริ ษัทฯ
จึงได้ ดําเนินการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าไว้ ล่วงหน้ าก่อนที่จะเข้ าประมูลโครงการ IPP ในอนาคต
กรณีที่มีการเปิ ดประมูลโครงการ IPP แห่งใหม่ ทางบริ ษัทฯ จะสามารถดําเนินการได้ ทนั ทีและไม่ประสบความล่าช้ าเช่นใน
โครงการ IPP IP2
นอกจากนี ้ ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ในโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 บริ ษัทฯ อาจพิจารณาย้ ายสถานที่ตงของโครงการ
ั้
โรงไฟฟ้าIPP มายังที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินของ IPP IP7 และให้ IPP IP7 เป็ นผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าใน
ฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า (“Generator”) แทน IPP IP2
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สาเหตุที่บริษัทฯ เลือกที่ดินบริ เวณที่ได้ เข้ าทํารายการนันเนื
้ ่องจากพื ้นที่มีจดุ เด่นหลัก คือเหมาะแก่การใช้ เป็ นสถาน
ที่ตงโครงการ
ั้
ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่สงู ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดปั ญหานํ ้าท่วม นอกจากนี ้ พื ้นที่ยงั อยู่ใกล้ แนวสายส่งของ กฟผ.
ทําให้ สะดวกต่อการเดินสายเพื่อจําหน่ายไฟในอนาคต บริ ษัทฯ จึงเลือกพืน้ ที่บริ เวณดังกล่าวเพื่อจะใช้ เป็ นสถานที่ตัง้
โครงการ และทําการจองที่ดินกับ 304IP7 โดยการทําสัญญาจะซื ้อจะขายระหว่างกัน เพื่อไม่ให้ เสียโอกาสในการใช้ ที่ดินที่
้ ้ IPP IP7 ได้ ชําระเงินมัดจําค่าที่ดินให้ แก่ 304IP7 แล้ วเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 587.30 ล้ านบาท ซึ่ง
มีความเหมาะสมเช่นนี ้ ทังนี
สาเหตุที่ IPP IP7 ชําระมัดจําดังกล่าวเป็ นสัดส่วนค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดินตามสัญญา เนื่องมาจากสัญญาจะ
ซื ้อจะขายที่ดินระบุให้ สิทธิแก่ IPP IP7 ในการปรับเปลี่ยนปริ มาณพื ้นที่ของที่ดินที่จะซื ้อจะขายตามที่จะใช้ ในการดําเนิน
โครงการจริ งและจะได้ รับเงินมัดจําสําหรับที่ดินส่วนดังกล่าวคืน ซึ่งสิทธิ ตามสัญญาดังกล่าวถือเป็ นเงื่อนไขพิเศษที่ให้
ประโยชน์แก่ IPP IP7 ในฐานะผู้ซื ้อเพียงฝ่ ายเดียว ดังนัน้ IPP IP7 จึงจําเป็ นต้ องชําระเงินมัดจําค่าที่ดินจํานวนดังกล่าว
ให้ แก่ 304IP7 เป็ นการตอบแทนและชดเชยการเสียโอกาสในการขายที่ดินดังกล่าวให้ กบั ผู้ซื ้อรายอื่น
ในแง่ของผลประโยชน์บริ ษัทฯ ที่คาดว่าจะได้ รับ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อน IPP IP7 เป็ นการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทยมีการใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในอัตราส่วนที่สงู ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อความมัน่ คงทางพลังงาน เพราะมีข้อจํากัดในแง่ปริ มาณสํารองก๊ าซธรรมชาติภายในประเทศ แผนพัฒนา
กําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2015) จึงมีการปรับลดการใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลง ในขณะเดียวกันได้
เพิ่มสัดส่วนการใช้ เชื ้อเพลิงชนิดอื่นมากขึ ้น เช่น ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การพัฒนาโครงการโดยใช้ ถ่าน
หินเป็ นเชื ้อเพลิงจึงมีความสอดคล้ องตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนี ้ยังเป็ นการสร้ างรายได้
ให้ แก่บริ ษัทฯ ในอนาคตอีกด้ วย เพราะหากมองอีกด้ าน ถ้ าบริ ษัทฯ ไม่ลงทุนในโครงการนี ้ ก็ไม่มีโอกาสสร้ างผลประโยชน์
ทางธุรกิจที่จะสูงขึ ้นในอนาคต
ด้ านความเหมาะสมของราคาที่เข้ าทํารายการ กําหนดราคาที่ดินที่จะซื ้อจะขายในราคาไร่ ละ 2.50 ล้ านบาท ซึ่ง
ราคาดังกล่าวอ้ างอิงมาจากราคาที่ซื ้อขายกับลูกค้ าภายในสวนอุตสาหกรรม 304 และราคาซื ้อขายในบริ เวณใกล้ เคียงซึ่ง
เป็ นราคาที่ ยังไม่ใช่มูลค่าที่ จะชํ าระกันเพื่อส่งมอบทรัพย์ สิน โดยตามเงื่ อนไขในสัญญาจะซื อ้ จะขาย กําหนดให้ มีการ
ประเมินราคาที่ ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ ได้ รับการรั บรองจาก ก.ล.ต. ก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน ทัง้ นี ้
คู่สญ
ั ญามีการจัดทําบันทึกแก้ ไขสัญญาเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2558 มีกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า หากที่ดินตามการ
ประเมินมีราคาตํ่ากว่าราคา ณ วันทําสัญญา ให้ นําราคาประเมินดังกล่าวมาใช้ เป็ นในการซื ้อขายที่ดิน และหากที่ตามการ
ประเมินมีราคาสูงกว่าราคา ณ วันทําสัญญา ให้ ใช้ ราคาที่ดิน ณ วันทําสัญญา(2.50 ล้ านบาทต่อไร่) ในการซื ้อขาย สัญญา
ดังกล่าวมีผลในการจองที่ดินตามปริ มาณพื ้นที่ที่กําหนด โดยยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและในระหว่างที่ยงั ไม่มีการ
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน้ IPP IP7 มีสิทธิที่จะขอปรับเปลี่ยนปริ มาณพื ้นที่ของที่ดินที่จะซื ้อจะขายได้ ในกรณี ที่ IPP IP7
พิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่สามารถนําที่ดินทังหมดหรื
้
อบางส่วนในไปใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ IPP IP7 มีสิทธิ ตาม
สัญญาในการยกเลิกการซื ้อขายที่ดินทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ตดั สิทธิ 304IP7 ที่สามารถจะเรี ยกค่าเสียโอกาสใน
การขายที่ดินจากเงินมัดจําจํานวนไม่เกิน 30.43 ล้ านบาท โดยหักจากเงินเงินมัดจําที่ดินค่าที่ดินตามสัญญา
ในเดือนมีนาคม 2559 IPP IP7 ได้ จดั ให้ มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพ
เพอร์ ตี ้ คอลซัลแทนท์ จํากัด) โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ ประเมินราคาที่ดินได้ ไร่ ละ 0.40 ล้ านบาท รวมเป็ น 108.17 ล้ าน
บาท อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาที่ใช้ ในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่ประเมินยังไม่ได้
รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาจะซื ้อจะขาย

65

รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้การพิจารณาซื ้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวของ IPP IP7 จะเกิดขึ ้นภายใต้ 2 เงื่อนไขหลักคือ 1) ผลจากการจัดทํา
EHIA ว่าสามารถสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ หรื อไม่ และ 2) ทาง IPP IP7 สามารถชนะประมูลเข้ าเป็ นผู้ประกอบการ
โรงไฟฟ้าประเภท IPP กับ EGAT ได้ หรื อไม่ ซึ่งปั จจุบนั ทาง EGAT ยังไม่มีการประกาศต่อสาธารณะที่จะให้ มีการจัด
ประมูลโรงไฟฟ้าประเภท IPP แห่งใหม่แต่อย่างไรก็ตามสัญญาจะซื ้อจะขายมีการระบุให้ ทาง IPP IP7 สามารถเรี ยกเงินมัด
จําคืนได้ หากมีการยกเลิกสัญญาตามที่ได้ ชี ้แจงข้ างต้ นเนื่องจากไม่มีการสร้ างโรงไฟฟ้า ซึ่งไม่มีการกําหนดขอบเขตเวลา
สําหรับการเรี ยกคืนเงินมัดจํา จึงเป็ นเงื่อนไขที่เอื ้อประโยชน์แก่ IPP IP7 เนื่องจากบริ ษัทฯ จะสามารถจองที่ดินได้ ต่อไป
เรื่ อยๆ เพื่อรอการเปิ ดรับประมูลโครงการ IPPจากภาครัฐ โดยที่ทาง 304IP7 ไม่สามารถนําที่ดินบริ เวณดังกล่าวนี ้ไปเสนอ
ขายให้ แก่ลกู ค้ ารายอื่นได้ ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขที่ผ้ จู ะขาย (304IP7) เสนอและได้ เจรจากันถึงที่สดุ แล้ ว และผู้จะซื ้อ
(IPP IP7) เห็นว่า มีความสมเหตุสมผลตามที่อธิบายดังกล่าว จึงตกลงรับเงื่อนไขและเข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขาย ดังนัน้
การที่ IPP IP7 จ่ายเงินมัดจําล่วงหน้ าในสัดส่วนที่สงู เกือบเต็มมูลค่าตามสัญญาจะซื ้อจะขาย แทนที่จะเป็ นการซื ้อขาย
เสร็จเด็ดขาด ถือเป็ นการให้ เปรี ยบแก่ผ้ จู ะซื ้อ (IPP IP7) เพราะในกรณีของการซื ้อที่ดินเสร็จเด็ดขาด หากไม่สามารถใช้ ที่ดิน
ได้ ก็ต้องแบกรับภาระนันไว้
้ เพราะ IPP IP7 ได้ จ่ายเงินค่าที่ดินไปโดยมิได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อ IPP IP7 อาจไม่สามารถขาย
ที่ดินนันต่
้ อไปได้ ในราคาอันสมควร ซึง่ แตกต่างกับกรณีการจ่ายเงินมัดจําและจองที่ดินไว้ โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ภายใต้
สัญญาจะซื ้อจะขาย เพราะ IPP IP7 สามารถบอกเลิกสัญญาได้ แต่ฝ่ายเดียวหากไม่ประสงค์ที่จะซื ้อที่ดินอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้ ปัจจุบนั IPP IP7 จะยังไม่มีความคืบหน้ าในการดําเนินงานอย่างมีนยั สําคัญ แต่เมื่อเดือนมีนาคม
2557 IPP IP7 ได้ มีการว่าจ้ าง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เข้ ามาเป็ นที่ปรึกษาทางด้ านสิ่งแวดล้ อม และมี
แผนจะลงพื ้นที่เพื่อศึกษาข้ อมูลและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ เสียบริ เวณรอบสถาน
ที่ตงโครงการประมาณไตรมาสที
ั้
่ 2 ปี 2559 เนื่องจากโครงการพิจารณาถึงการจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันของ IPP IP2
ซึง่ มีพื ้นที่ไม่ห่างไกลกันมากนัก จึงวางแผนงานโดยให้ การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของประชาชนของโครงการ IPP IP2
เสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยก่อน จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชนของโครงการ IPP IP7 เพื่อป้องกันความสับสน
ของประชาชน
ทังนี
้ ้ จากปั จจัยภายนอกดังกล่าวที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ IPPIP7 จะยังไม่เข้ ารับโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินในสัญญาจะซื ้อ
จะขายจนกว่าจะทราบความเป็ นไปได้ อย่างชัดเจนในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า ทําให้ กลุม่ บริ ษัทฯ เผชิญความเสี่ยงใน
การดําเนินโครงการ หาก 304IP7 ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในสัญญาในเรื่ องของการรับคืนที่ดินและจ่ายเงินมัดจํา
ค่าที่ดินในส่วนดังกล่าวคืนให้ แก่ IPP IP7 ซึ่งจะทําให้ IPP IP7 เสียโอกาสเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
การดําเนินโครงการ และเสียประโยชน์ในการนําเงินมัดจําที่อาจจะได้ รับคืนไปก่อให้ เกิดรายได้ หรื อมูลค่าเพิ่มแก่กลุม่ บริ ษัท
ฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวเบื ้องต้ นก่อนการเข้ าทํารายการแล้ วเห็นว่า 304IP7เป็ นผู้ที่
ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และให้ บริ การพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องภายในสวนอุตสาหกรรมดังกล่าวมาเป็ น
ระยะเวลานานรวมไปพื ้นที่ดงั กล่าวเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเป็ นสถานที่ตงโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม หรื อโรงไฟฟ้า เนื่องจาก
อยู่ในเขตพื ้นที่อุตสาหกรรม (สีม่วง) ตามประกาศของเขตผังเมือง ทังนี
้ ้ปั จจุบนั 304IP7 มีกําไรสุทธิ ระหว่างปี 2555 ถึง
2557 เท่ากับ 253.34 ล้ านบาท 424.61 ล้ านบาท และ 369.96 ล้ านบาท ตามลําดับและปี 2557 มีกําไรสะสมแล้ วที่ยัง
ไม่ได้ จดั สรร เท่ากับ 797.60 ล้ านบาท ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ วจํานวน 1,500.00 ล้ านบาท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่มา
จากบริ ษัท I-Town
ในการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายนัน้ 304IP7 มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขก่อนการ
โอนกรรมสิทธิในสัญญา คือ (1) ดําเนินการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจนได้ รับความเห็นชอบจาก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ (2) ดําเนินการจัดการให้ ที่ดินได้ รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายแล้ วเสร็ จ ถึงแม้ เมื่อ
304IP7 ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว ทาง IPP IP7 ก็ยงั คงมีสิทธิคืนที่ดินทังหมดหรื
้
อบางส่วนหากพิจารณาว่าไม่มี
้
อบางส่วน IPP IP7 ก็จะ
ความพร้ อมในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า กรณีที่ IPP IP7 ไม่พิจารณาใช้ สิทธิคืนที่ดินทังหมดหรื
รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก 304IP7 ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
ปั จจุบนั 304IP7 อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและจัดสรรที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะแล้ ว
เสร็ จประมาณไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งหากภายหลังจากที่ 304IP7 จัดสรรที่ดินแล้ วเสร็ จ IPP IP7 คาดว่าจะพิจารณา
การรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ แล้ วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2560 (กรณีที่ IPP IP7 ไม่ใช้ สทิ ธิคืนที่ดิน)
4.6 ข้ อมูลกรณีการเข้ าทํารายการระหว่ างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า NPP12
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด (“NPP12” หรื อ“ผู้จะซื ้อ”) ได้ เข้ าทํา
สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจํานวน 38 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา กับบริ ษัท 304 พัลพ์ จํากัด(“304 พัลพ์” หรื อ“ผู้จะขาย”) ซึ่ง
เป็ นบริ ษั ทที่เกี่ ยวข้ องกันที่ เป็ นผู้ประกอบธุรกิจด้ านพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนํ าที่ดิน
ดังกล่าวไปใช้ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าร่ วมกับโครงการโรงผลิตเยื่อกระดาษที่ 3 ของ บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3
จํากัด (“ApulpM3”)การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการทํารายการระหว่างกัน โดยกําหนดราคาที่ดินตามสัญญาจะซื ้อ
จะขายไร่ละ 2.50 ล้ านบาท รวมเป็ น 97.44 ล้ านบาท และ NPP12 ได้ ชําระเงินมัดจําค่าที่ดินให้ แก่ 304 พัลพ์ แล้ ว เป็ นเงิน
92.57 ล้ านบาท
เหตุผลและความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการดังกล่าว/เหตุผลที่เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน ทังที
้ ่ไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการประมูลโรงไฟฟ้า เนื่องจากบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) (“AA”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
มีแผนจะดําเนินโครงการโรงผลิตเยื่อกระดาษที่ 3 ภายใต้ การกํากับดูแลของApulpM3 (บริ ษัทย่อยของ AA) ทังนี
้ ้ ใน
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ จะเกิดเชื ้อเพลิงชีวมวล (นํ ้ามันยางดํา) (ซึง่ ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับการผลิตไฟฟ้าในลักษณะ
ั ้ ้จากการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ (Feasibility Study)
เดียวกับโรงไฟฟ้า 6 และ 11 ของกลุ่มบริ ษัทฯ แต่ทงนี
ร่ วมกับโรงเยื่อกระดาษที่ 3 เบื ้องต้ นพบว่า พื ้นที่ตงของโรงไฟฟ
ั้
้ าจะต้ องมีพื ้นที่ติดกันกับพื ้นที่ของโรงเยื่อ จึงได้ ข้อสรุ ป
สําหรับพื ้นที่ตงโครงการของการทํ
ั้
ารายการว่ามีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าร่วมกันของโรงเยื่อและ
โรงกระดาษและบริ ษัทฯ ได้ รับการติดต่อจาก AA เพื่อร่ วมดําเนินโครงการโรงเยื่อและโรงไฟฟ้าควบคู่กนั เพื่อให้ บริ ษัทฯ
สามารถเตรี ยมสํารองที่ดินไว้ ตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จึงได้ เข้ าทํารายการดังกล่าว
ในแง่ของผลประโยชน์บริ ษัทฯ ที่คาดว่าจะได้ รับ บริ ษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าจากการทํา
โครงการโรงไฟฟ้าเชื ้อเพลิงชีวมวล (นํ ้ามันยางดํา) ขนาดกําลังการผลิต 98 เมกะวัตต์ (Full Condensing) ประกอบกับกลุม่
บริษัทฯ มีประสบการณ์ในด้ านการทําโรงไฟฟ้าเชื ้อเพลิงชีวมวล (นํ ้ามันยางดํา) ดังนัน้ หากทําโรงไฟฟ้าแล้ ว ก็สามารถขาย
ไฟฟ้าให้ แก่โรงเยื่อและโรงงานกระดาษของกลุ่มบริ ษัทฯ AA และลูกค้ าในเขตสวนอุตสาหกรรม 304 ได้ NPP12 จึงต้ อง
จัดซื ้อที่ดินที่มีอณาเขตติดกันกับพื ้นที่ของโรงเยื่อ และที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตพื ้นที่อตุ สาหกรรม (สีม่วง) ตามประกาศของ
เขตผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีสามารถสร้ างโรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงชีวมวลได้ และที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายได้ รับการ
จัดสรรที่ดินแล้ ว
ด้ านความเหมาะสมของราคาที่เข้ าทํารายการ ราคาที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ไร่ละ 2.50 ล้ านบาท เป็ นราคา
อ้ างอิงตามรายงานการประเมินที่ดินของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ซึง่ ได้ มีการประเมินก่อนการทํา
สัญญาจะซื ้อจะขายโดยราคาดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาที่ดินที่จะใช้ ในการโอนกรรมสิทธิตามสัญญาจะซื ้อจะขายทังนี
้ ้ NPP12
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มีสิทธิที่จะขอปรับเปลี่ยนปริ มาณพื ้นที่ของที่ดินที่จะซื ้อจะขายได้ เสมอตามที่จะใช้ ดําเนินโครงการจริ งและจะได้ รับเงินมัด
จําสําหรับที่ดิน ส่วนที่จะไม่จองไว้ ต่อไปนันเต็
้ มจํานวนซึง่ การจองที่ดินไว้ นี ้ ทําให้ ผ้ จู ะขายที่ดินเสียโอกาสในการขายที่ดินที่
กําหนดไว้ ให้ แก่ผ้ สู นใจรายอื่น และแม้ จะได้ รับเงินมัดจําไปก็อาจต้ องชําระคืนให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อ ทังในกรณี
้
ที่มีการยกเลิกการ
จองที่ดินส่วนใดส่วนหนึง่ ดังกล่าวมาแล้ ว หรื อแม้ กระทัง่ ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาทังฉบั
้ บ ซึง่ ผู้จะซื ้อที่ดินเป็ นผู้มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ แต่เพียงฝ่ ายเดียว ผู้จะขายที่ดินไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และไม่มีสิทธิยึดเงินมัดจําไว้ ไม่ว่าจํานวนใดๆ อีก
ทัง้ เงื่อนไขในสัญญากําหนดให้ มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ก่อนที่จะมี
การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อนําราคาประเมินดังกล่าวมาใช้ เป็ นราคาสุดท้ ายในการเข้ าซื ้อขายที่ดิน
ข้ อตกลงดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขที่ผ้ จู ะขาย (304 พัลพ์) เสนอและได้ เจรจากันถึงที่สดุ แล้ ว และผู้จะซื ้อ (NPP12) เห็น
ว่า มีความสมเหตุสมผลตามที่อธิบายดังกล่าว จึงตกลงรับเงื่อนไขและเข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขาย ดังนัน้ การที่ NPP12
จ่ายเงินมัดจําล่วงหน้ าในสัดส่วนที่สงู เกือบเต็มมูลค่าตามสัญญาจะซื ้อจะขาย แทนที่จะเป็ นการซื ้อขายเสร็ จเด็ดขาด ถือ
เป็ นการให้ เปรี ยบแก่ผ้ จู ะซื ้อ (NPP12) เพราะในกรณีของการซื ้อที่ดินเสร็ จเด็ดขาด หากไม่สามารถใช้ ที่ดินได้ ก็ต้องแบก
รับภาระนันไว้
้ เพราะ NPP12 ได้ จ่ายเงินค่าที่ดินไปโดยมิได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อ NPP12 อาจไม่สามารถขายที่ดินนันต่
้ อไปได้
ในราคาอันสมควร ซึง่ แตกต่างกับกรณีการจ่ายเงินมัดจําและจองที่ดินไว้ โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ภายใต้ สญ
ั ญาจะซื ้อจะ
ขาย เพราะ NPP12 สามารถบอกเลิกสัญญาได้ แต่ฝ่ายเดียวหากไม่ประสงค์ที่จะซื ้อที่ดินอีกต่อไป
ในส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 NPP12 ได้ จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธิ์ ที่ดินตามสัญญาจาก 304 พัลพ์ โดยก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ดงั กล่าว NPP12 ได้ จดั ให้ มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระที่
ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ ตี ้ คอลซัลแทนท์ จํากัด) ตามเงื่อนไขสัญญา โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ได้ ประเมินราคาที่ดินไร่ละ 2.50 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นราคาที่เท่ากับราคาที่ดิน ณ วันทําสัญญา รวมราคาที่ดินเป็ น 97.41 ล้ าน
บาท (ราคาที่ดินรวมในวันโอนกรรมสิทธิ์ตํ่ากว่าราคาที่ดินรวมที่กําหนดในสัญญา 97.44 ล้ านบาท เนื่องจากจํานวนที่ดิน
ลดลงจากจํานวนที่กําหนดในสัญญาเล็กน้ อยหลังมีการรังวัดที่ดิน)
ด้ านความคืบหน้ าโครงการ NPP12 ได้ รับอนุมตั ิการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานส่งเสริ มการลงทุน เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2556 และรับบัตรส่งเสริ มเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในส่วนใบอนุญาตอื่นๆ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างดําเนินการจัดให้ มี
ใบอนุญาตต่างๆให้ ครบถ้ วนก่อนเริ่ มประกอบกิจการ และอยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรมเบื อ้ งต้ นและวางผัง
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้า (Basic Engineering and Lay Out) สําหรับการติดตังอุ
้ ปกรณ์และเครื่ องจักรหลัก อาทิ ส่วนหน่วย
ระเหยหม้ อไอนํ ้า กังหันไอนํ ้า และโรงผลิตนํ ้ายาต้ มเยื่อ เป็ นต้ นนอกจากนี ้ ไฟฟ้าที่จะผลิตได้ จาก NPP12 จัดเป็ นไฟฟ้าชีว
มวล ซึง่ อยูใ่ นนโยบายส่งเสริ มของภาครัฐ บริ ษัทฯ ยังเฝ้าติดตามความคืบหน้ าเกี่ยวกับการออกระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าชีว
มวลของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้ วย ซึง่ ถ้ าหากมีนโยบายรับซื ้อไฟฟ้าชีวมวลออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม บริ ษัทฯ ก็สามารถ
ปรับแผนกําหนดการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าให้ สอดคล้ องกับนโยบายนี ้ได้ อาจช่วยให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากอัตราค่าไฟฟ้า
ชีวมวลซึง่ สูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าปกติด้วย
4.7 ข้ อมูลกรณีการเข้ าทํารายการระหว่ างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า CHP5
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด (“CHP5” หรื อ“ผู้จะซื ้อ”) ได้ เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน
จํานวน 127 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา กับ บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 7 จํากัด (“304IP7” หรื อ“ผู้จะขาย”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกันที่ประกอบธุรกิจด้ านการพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ ในการพัฒนาและ
ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดําเนินธุรกิจและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ และจําหน่ายไอ
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นํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมการเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการทํารายการระหว่างกัน โดยกําหนดราคาที่ดินตามสัญญาจะ
ซื ้อจะขายไร่ ละ 2.50 ล้ านบาท รวมเป็ น 319.79 ล้ านบาทและ CHP5 ได้ ชําระเงินมัดจําค่าที่ดินให้ แก่ 304IP7แล้ ว เป็ นเงิน
310.19 ล้ านบาท
เหตุผลและความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการดังกล่าว เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ ทําการศึกษาแล้ วพบว่า ที่ดินบริเวณ
สวนอุตสาหกรรม 304IP7 มีความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อทําโครงการโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ เนื่องจากมีแนวท่อก๊ าซ
ธรรมชาติเส้ นที่ 4 ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ผ่านพื ้นที่ และอยูใ่ นเขตพื ้นที่อตุ สาหกรรม (สีมว่ ง) ตาม
ประกาศของเขตผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีสามารถสร้ างโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติได้ บริษัทฯ จึงได้ จดทะเบียนจัดตัง้
CHP5 เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า และขายไฟฟ้าให้ แก่ผ้ ใู ช้ ไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม และรองรับโอกาสที่จะเสนอขาย
ไฟฟ้าให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตฯ ตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) บริษัทฯ จึงให้ CHP5 เข้ าทํา
สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกับ 304IP7
ในแง่ของผลประโยชน์บริษัทฯ ที่คาดว่าจะได้ รับคือการสร้ างโอกาสในการลงทุนขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าของ
กลุม่ บริษัทฯ ตามภาพรวมความต้ องการใช้ ไฟฟ้าทังในเขตอุ
้
ตสาหกรรมและภาครัฐ และเพื่อให้ ได้ จองสิทธิบนพื ้นที่ดินซึง่ มี
ศักยภาพ ใกล้ แนวท่อก๊ าซธรรมชาติ ซึง่ มีโอกาสในการพัฒนาโครงการให้ ค้ มุ ค่าได้ ยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้เงื่อนที่ที่ได้ รับจากการ
เข้ าทํารายการ ยังเอื ้อประโยชน์ โดยสร้ างความยืดหยุน่ ในการพัฒนาโครงการ ทังสิ
้ ทธิในการคืนมัดจําหากสามารถพัฒนา
โครงการได้ ตามวัตถุประสงค์และสิทธิ การเปลี่ยนแปลงปริมาณพื ้นที่ ซึง่ จะกล่าวถัดไป
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทฯ เข้ าซื ้อที่ดินเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลังความร้ อนร่วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติรวมถึงจําหน่ายไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม จํานวน 3 แปลง ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่แนวท่อ
ก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 4 ของบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พาดผ่าน การซื ้อที่ดินทัง้ 3 แปลงดังกล่าว เป็ นการจองพื ้นที่เพื่อ
ทําโครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติไว้ ก่อน เพื่อไม่ให้ ผ้ ขู ายที่ดินไปเสนอขายที่ดินให้ กบั บุคคลอื่น โดยกลุม่ บริษัทฯ
มีแนวทางว่าจะทําการศึกษาเพื่อนํามาใช้ เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าก่อนจํานวน 1 โครงการจากการศึกษาในช่วงเริ่มแรก
บริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3) มี
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในระดับมหาภาคมากขึ ้น ดังนัน้ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีแผนที่จะทําการ
เปิ ดรับข้ อเสนอยื่นขายไฟฟ้าประเภทพลังความร้ อนร่วม (Cogen) จํานวน 1,350 เมกะวัตต์ ในปี 2557-2560 ทังนี
้ ้ บริษัทฯ
จึงได้ ดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ โดยที่ดินที่เข้ าซื ้อ
เพื่อจะนํามาใช้ เป็ นสถานที่ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาตินนั ้ เป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพและความเหมาะสมเนื่องจากใกล้ กบั
แนวท่อก๊ าซธรรมชาติของ ปตท. และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงเป็ นระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้ พลังงานได้ อย่างคุ้มค่า
ด้ านความเหมาะสมของราคาที่เข้ าทํารายการ ซึง่ เป็ นราคาที่ดินที่จะซื ้อจะขายในราคาไร่ละ 2.50 ล้ านบาท ซึง่
ราคาดังกล่าวอ้ างอิงมาจากราคาที่ซื ้อขายกับลูกค้ าภายในสวนอุตสาหกรรม 304 และราคาซื ้อขายในบริเวณใกล้ เคียง ซึง่
โดยตามเงื่อนไขในสัญญาจะซื ้อจะขาย กําหนดให้ มีการ
เป็ นราคาที่ยงั ไม่ใช่มลู ค่าที่จะชําระกันเพื่อส่งมอบทรัพย์สนิ
ประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทังนี
้ ้
คูส่ ญ
ั ญามีการจัดทําบันทึกแก้ ไขสัญญาเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2558 มีกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าหากที่ดินตามการ
ประเมินมีราคาตํ่ากว่าราคา ณ วันทําสัญญา ให้ นําราคาประเมินดังกล่าวมาใช้ เป็ นในการซื ้อขายที่ดิน และหากที่ดินตาม
การประเมินมีราคาสูงกว่าราคา ณ วันทําสัญญา ให้ ใช้ ราคาที่ดิน ณ วันทําสัญญา (2.5 ล้ านบาทต่อไร่) ในการซื ้อขาย
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สัญญาดังกล่าวมีผลในการจองที่ดินตามปริ มาณพื ้นที่ที่กําหนด โดยยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและในระหว่างที่ยงั
ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน้ CHP5 มีสทิ ธิที่จะขอปรับเปลี่ยนปริ มาณพื ้นที่ของที่ดินที่จะซื ้อจะขายได้ ในกรณีที่ CHP5
้
อบางส่วนในไปใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ CHP5มีสทิ ธิตามสัญญา
พิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่สามารถนําที่ดินทังหมดหรื
ในการยกเลิกการซื ้อขายที่ดินทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้
ข้ อตกลงดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขที่ผ้ จู ะขาย (304IP7) เสนอและได้ เจรจากันถึงที่สดุ แล้ ว และผู้จะซื ้อ (CHP5) เห็นว่า
มีความสมเหตุสมผลตามที่อธิบายดังกล่าว จึงตกลงรับเงื่อนไขและเข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขาย ดังนัน้ การที่ CHP5 จ่ายเงิน
มัดจําล่วงหน้ าในสัดส่วนที่สงู เกือบเต็มมูลค่าตามสัญญาจะซื ้อจะขาย แทนที่จะเป็ นการซื ้อขายเสร็จเด็ดขาด ถือเป็ นการให้
้
เปรี ยบแก่ผ้ จู ะซื ้อ (CHP5) เพราะในกรณีของการซื ้อที่ดินเสร็ จเด็ดขาด หากไม่สามารถใช้ ที่ดินได้ ก็ต้องแบกรับภาระนันไว้
เพราะ CHP5 ได้ จ่ายเงินค่าที่ดินไปโดยมิได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อ CHP5 อาจไม่สามารถขายที่ดินนันต่
้ อไปได้ ในราคาอัน
ั ญาจะซื ้อจะขาย เพราะ
สมควร ซึง่ แตกต่างกับกรณีการจ่ายเงินมัดจําและจองที่ดินไว้ โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ภายใต้ สญ
CHP5 สามารถบอกเลิกสัญญาได้ แต่ฝ่ายเดียวหากไม่ประสงค์ที่จะซื ้อที่ดินอีกต่อไป
ทัง้ นี ใ้ นกรณี ที่ เกิ ด การสิน้ สุด ของสัญ ญาจะซื อ้ จะขายและนํ า ไปสู่ก ารคื น เงิ น มัดจํ า ล่ว งหน้ า ดัง กล่า วจึง อาจ
้ ้หากพิจารณาถึงความสามารถของ 304IP7 ในการ
พิจารณาเป็ นความเสี่ยงต่อ CHP5 ในการเรี ยกขอเงินมัดจําคืน ทังนี
ชําระคืนเงินมัดจําล่วงหน้ าดังกล่าวผลการดําเนินงานที่ยงั มีกําไรสุทธิของ 304IP7 ระหว่างปี 2555 ถึง ปี 2557 ซึ่งเท่ากับ
253.34 ล้ านบาท 424.61 ล้ านบาท และ 369.96 ล้ านบาท ตามลําดับและปี 2557 มีกําไรสะสมแล้ วที่ยังไม่ได้ จัดสรร
เท่ากับ 797.60 ล้ านบาท ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ วจํานวน 1,500.00 ล้ านบาทโดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่มาจากบริ ษัท ITownอย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาต่อไปว่า หากเกิดกรณีดงั กล่าวและ 304IP7 ไม่มีกระแสเงินสดมาชําระคืนเงินจ่าย
ค่าที่ดินล่วงหน้ าได้ 304IP7 ก็อาจนําที่ดินดังกล่าวไปขายให้ แก่บคุ คลอื่นแล้ วนําเงินรับชําระค่าที่ดินมาจ่ายคืนให้ แก่ CHP5
ต่อไปได้ นอกจากนี ้ เงินมัดจําล่วงหน้ าจํานวนดังกล่าว เป็ นเงินที่CHP5 ได้ มาจากการเพิ่มทุนโดยบริ ษัทฯ ซึ่งมีต้นทุนทาง
การเงิน กรณีเช่นนี ้ อาจพิจารณาได้ ว่า การทํารายการจะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าวอาจทําให้ บริ ษัทฯ เสียโอกาสในการได้ รับ
ผลตอบแทนจากการนําเงินไปลงทุนทางอื่น และยังเป็ นการสร้ างภาระค่าดอกเบี ้ยให้ แก่บริษัทฯ ด้ านความคืบหน้ าโครงการ
เนื่องจากในปี 2556 มีการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวฉบับใหม่ (PDP2013) ให้
มีการปรับลดสัดส่วนการใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงให้ เหลือร้ อยละ 45.00 จากเดิมร้ อยละ 68.00 บริ ษัทฯ จึงได้ ชะลอ
โครงการเพื่อรอประกาศการรับซื ้อไฟฟ้าในอนาคต
แม้ ปัจจุบนั CHP5 ยังไม่มีความคืบหน้ าในการดําเนินงานอย่างมีนยั สําคัญแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2557 CHP5 ได้
ว่าจ้ างบริ ษัท เอ็น ไว เวิร์ค จํากัด เข้ ามาเป็ นที่ปรึ กษาทางด้ านสิ่งแวดล้ อมแล้ ว และมีแผนจะลงพื ้นที่เพื่อศึกษาข้ อมูลและ
ั้
่2
จัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้มีสว่ นได้ เสียบริเวณรอบสถานที่ตงของโครงการประมาณไตรมาสที
ปี 2559
ในส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายในเดือนมีนาคม 2559 CHP5 ได้ จดั ให้ มีผ้ ปู ระเมินราคา
อิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอลซัลแทนท์ จํากัด) ตามเงื่อนไขสัญญา โดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระได้ ประเมินราคาที่ดินได้ ไร่ ละไม่ตํ่ากว่า 2.50 ล้ านบาท(ประเมินได้ 2.50 ล้ านบาท จํานวนประมาณ 94 ไร่ และ
2.60 ล้ านบาท จํานวนประมาณ 32 ไร่ ) อย่างไรก็ตาม CHP5 ก็ยงั คงมีสิทธิคืนที่ดินทังหมดหรื
้
อบางส่วนหากพิจารณาว่า
้
อบางส่วน CHP5 ก็
ไม่มีความพร้ อมในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า กรณีที่ CHP5 ไม่พิจารณาใช้ สิทธิคืนที่ดินทังหมดหรื
จะรับโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินจาก 304IP7 ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา แต่เนื่องจากCHP5 พิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ดิน
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ดังกล่าวได้ รับการจัดสรรและมีความพร้ อมสําหรับการดําเนินโครงการ ดังนัน้ CHP5 จึงมีแผนจะดําเนินการชําระค่าที่ดิน
ส่วนที่เหลือและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวภายในไตรมาส 2 ของปี 2559
4.8 ข้ อมูลกรณีการเข้ าทํารายการระหว่ างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า CHP1
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ซีเอชพี 1จํากัด (“CHP1” หรื อ“ผู้จะซื ้อ”) ได้ เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน
จํานวน 55 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา กับบริ ษัทไฟฟ้าชีวมวล จํากัด (“BECO”หรื อ “ผู้จะขาย”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันที่
ประกอบธุรกิจด้ านการพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ ในการพัฒนาและศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการดําเนินธุรกิจและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ และจําหน่ายไอนํ ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมการเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการทํารายการระหว่างกัน โดยกําหนดราคาที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
ไร่ ละ 1.70 ล้ านบาท รวมเป็ น 94.00 ล้ านบาท และ CHP1 ได้ ชําระเงินค่าที่ดินครบถ้ วน และรั บโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน
ดังกล่าวแล้ ว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
้ ่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการ
เหตุผลในการเข้ าทํารายการดังกล่าว/เหตุผลที่เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน ทังที
ประมูลโรงไฟฟ้า เนื่องจาก บริ ษัทฯ ได้ ทําการศึกษาแล้ วพบว่า ที่ดินตามสัญญาจะซือ้ จะขายมีความเหมาะสมในการ
พัฒนาเพื่อทําโครงการโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ เนื่องจากมีแนวท่อก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 4 ของ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(“ปตท.”) ผ่านพื ้นที่ และอยู่ในเขตพื ้นที่ประเภทที่ดินชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามประกาศของเขตผังเมืองรวม
จังหวัดปราจีนบุรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 สามารถสร้ างโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติได้ บริ ษัทฯ จึงได้ จดทะเบียนจัดตัง้ CHP1 ขึ ้น
เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้ แก่ผ้ ใู ช้ ไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม และ/หรื อ รองรับโอกาสที่จะเสนอขายไฟฟ้า
ให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตฯ ตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) บริ ษัทฯ จึงให้ CHP1เข้ าทําสัญญา
จะซื ้อจะขายที่ดินกับ BECO
ด้ านความเหมาะสมของราคาที่เข้ าทํารายการ ราคาที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ไร่ ละ1.70 ล้ านบาท เป็ น
ราคาอ้ างอิงตามราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์ ในช่วงเวลาดังกล่าวซึง่ ตามสัญญาไม่มีกําหนดเงื่อนไขในการประเมิน
ราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และให้ ใช้ เป็ นราคาที่ดินที่จะใช้ ในการโอนกรรมสิทธิ์
ั ญาจะซื ้อจะขายไม่ได้ กําหนดให้ มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระฯเนื่องจากเห็นว่าที่ดินตามสัญญาดังกล่าว
เหตุผลที่สญ
เป็ นที่ดินที่ได้ รับการจัดสรรแล้ ว และ CHP1ก็ได้ กําหนดพื ้นที่ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าไว้ ชดั เจนแล้ วเช่นกันCHP1 จึง
มีเจตนาที่จะเข้ าทําสัญญาเพื่อซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเวลาที่ใกล้ เคียงกัน การกําหนดราคาที่ดินโดยอ้ างอิงตาม
ราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว นันก็
้ ถือเป็ นแนวทางการซื ้อขายที่ดินโดยทัว่ ไปแนวทางหนึ่ง ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็ นการได้ เปรี ยบของผู้ซื ้อ
ทังนี
้ ้ ในเดือนมีนาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริ ษัท ซิมส์
พร็อพเพอร์ ตี ้ คอลซัลแทนท์ จํากัด)โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ ประเมินราคาที่ดินไร่ ละ 2.60 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่าราคาที่ดิน
ที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ ว (1.70 ล้ านบาท) เมื่อพิจารณาจากราคาประเมินฯ เปรี ยบเทียบกับราคาที่ดินตามสัญญา จะเห็นได้ ว่า
การกําหนดราคาที่ดินตามสัญญาจะซื ้อขายดังกล่าวมีความเหมาะสม
ด้ านความคืบหน้ าโครงการจากการศึกษาในช่วงเริ่ มแรก บริ ษัทฯ ได้ ศึกษาแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3) มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในระดับมหาภาคมากขึ ้น ดังนัน้
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีแผนที่จะทําการเปิ ดรับข้ อเสนอยื่นขายไฟฟ้าประเภทพลังความร้ อนร่ วม
(Cogen) จํานวน 1,350.00 เมกะวัตต์ ในปี 2557-2560 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จึงได้ ดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ โดยที่ดินที่เข้ าซื ้อเพื่อจะนํามาใช้ เป็ นสถานที่ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าก๊ าซ
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ธรรมชาตินนั ้ เป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพและความเหมาะสมเนื่องจากใกล้ กบั แนวท่อก๊ าซธรรมชาติของ ปตท. และโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้ อนร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง เป็ นระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้ พลังงานได้
อย่างคุ้มค่า
แต่ต่อ มาในปี 2556 มี การทบทวนการจัดทํ าแผนพัฒ นากํ า ลัง ผลิต ไฟฟ้ าของประเทศในระยะยาวฉบับ ใหม่
(PDP2013) ให้ มีการปรับลดสัดส่วนการใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงให้ เหลือร้ อยละ 45.00 จากเดิมร้ อยละ 68.00 บริ ษัท
ฯ จึงได้ ชะลอโครงการเพื่อรอประกาศการรับซื ้อไฟฟ้าในอนาคต
อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมีนาคม 2557 CHP1 ได้ ว่าจ้ างบริ ษัท เอ็น ไว เวิร์ค จํากัด เข้ ามาเป็ นที่ปรึกษาทางด้ าน
สิ่งแวดล้ อม และมีการลงพื ้นที่เพื่อศึกษาข้ อมูลและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ เ วณรอบสถานที่ ตัง้ ของโครงการ โดยมี แ ผนการยื่ น รายงาน EIA
ฉบับ สมบูร ณ์ ส่ ง สํ า นัก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (สผ.) ภายในไตรมาส 2 ปี 2559
4.9 ความเสี่ยงในการเข้ าทํารายการระหว่ างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า CHP3
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ซีเอชพี 3จํากัด (“CHP3” หรื อ“ผู้จะซื ้อ”) ได้ เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน
จํานวน 105 ไร่ กับบริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 2 จํากัด (“304IP2” หรื อ“ผู้จะขาย”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดย ที่
ประกอบธุรกิจด้ านการพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ ในการพัฒนาและศึกษาความเป็ นไปได้
ในการดําเนินธุรกิจและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติ และจําหน่ายไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
การเข้ าทํารายการถือเป็ นการทํารายการระหว่างกัน โดยกําหนดราคาที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายไร่ละ 2.00 ล้ านบาท รวม
เป็ น 210.00 ล้ านบาท และ CHP3 ได้ ชําระเงิ นค่าที่ ดินครบถ้ วน และรั บโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินดังกล่าวแล้ ว ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2557
เหตุผลในการเข้ าทํารายการดังกล่าว เหตุผลที่เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน ทังที
้ ่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการ
ประมูลโรงไฟฟ้าเนื่องจาก บริ ษัทฯ ได้ ทําการศึกษาแล้ วพบว่า ที่ดินบริ เวณสวนอุตสาหกรรม 304IP2 มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาเพื่อทําโครงการโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ เนื่องจากมีแนวท่อก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 4 ของ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(“ปตท.”) ผ่านพื ้นที่ และอยูใ่ นเขตพื ้นที่อตุ สาหกรรม (สีม่วง) ตามประกาศของเขตผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี สามารถสร้ าง
โรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติได้ บริ ษัทฯ จึงได้ จดทะเบียนจัดตัง้ CHP3 เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้ แก่ผ้ ใู ช้ ไฟฟ้า
ในเขตอุตสาหกรรม และ/หรื อรองรั บโอกาสที่จะเสนอขายไฟฟ้าให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตฯ ตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
้ ้ ราคาที่ดินตามสัญญาจะ
(Power Development Plan) บริ ษัทฯ จึงให้ CHP3 เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกับ 304IP2 ทังนี
ซื ้อจะขายที่ไร่ละ 2.00 ล้ านบาท เป็ นราคาที่เท่ากับการประเมินจากกรมธนารักษ์ ณ ช่วงเวลาที่ CHP3 เข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะ
ขายที่ดินดังกล่าวทังนี
้ ้กลุ่มบริ ษัทฯ เข้ าซื ้อที่ดินเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลังความร้ อนร่ วมโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติรวมถึงจําหน่ายไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม จํานวน 3 แปลง ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่แนวท่อก๊ าซ
ธรรมชาติเส้ นที่ 4 ของ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พาดผ่าน การซือ้ ที่ดินทัง้ 3 แปลงดังกล่าว เป็ นการจองพืน้ ที่เพื่อทํา
โครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติไว้ ก่อน เพื่อไม่ให้ ผ้ ขู ายที่ดินไปเสนอขายที่ดินให้ กับบุคคลอื่น โดยกลุ่มบริ ษัทฯ มี
แนวทางว่าจะทําการศึกษาเพื่อนํามาใช้ เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าก่อนจํานวน 1 โครงการ
ด้ านความเหมาะสมของราคาที่เข้ าทํารายการ ราคาที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ไร่ ละ 2.00 ล้ านบาท เป็ นราคา
อ้ างอิงตามราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งตามสัญญาไม่มีกําหนดเงื่อนไขในการประเมินราคา
ที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และให้ ใช้ เป็ นราคาที่ดินที่จะใช้ ในการโอนกรรมสิทธิ์
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เหตุผลที่ตามสัญญาจะซื ้อจะขายไม่ได้ กําหนดให้ มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระฯเนื่องจากเห็นว่าที่ดินตามสัญญาดังกล่าว
เป็ นที่ดินที่ได้ รับการจัดสรรแล้ ว และ CHP3 ก็ได้ กําหนดพื ้นที่ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าไว้ ชดั เจนแล้ ว CHP3 จึงมีเจตนา
ที่จะเข้ าทําสัญญาเพื่อซือ้ และรับโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินในเวลาที่ใกล้ เคียงกัน การกําหนดราคาที่ดินโดยอ้ างอิงตามราคา
ประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว นันก็
้ ถือเป็ นแนวทางการซื ้อขายที่ดินโดยทัว่ ไปแนวทางหนึ่ง ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการได้ เปรี ยบของผู้ซื ้อ
ทัง้ นี ้ ในเดือนมีนาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีผ้ ูประเมินราคาอิสระที่ได้ รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (บริ ษัท ซิมส์
พร็อพเพอร์ ตี ้ คอลซัลแทนท์ จํากัด) โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ ประเมินราคาที่ดินไร่ละ 2.20 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่าราคาที่ดิน ที่
โอนกรรมสิทธิ์แล้ ว (2.00 ล้ านบาท) เมื่อพิจารณาจากราคาประเมินฯ เปรี ยบเทียบกับราคาที่ดินตามสัญญา จะเห็นได้ ว่าการ
กําหนดเงื่อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสม
ด้ านความคืบหน้ าโครงการ จากการศึกษาในช่วงเริ่ มแรก บริ ษัทฯ ได้ ศึกษาแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3) มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในระดับมหาภาคมากขึน้ ดังนัน้
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีแผนที่จะทําการเปิ ดรั บข้ อเสนอยื่นขายไฟฟ้าประเภทพลังความร้ อนร่ วม
(Cogen) จํานวน 1,350.00 เมกะวัตต์ ในปี 2557-2560 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จึงได้ ดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ โดยที่ดินที่เข้ าซื ้อเพื่อจะนํามาใช้ เป็ นสถานที่ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ
นัน้ เป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพและความเหมาะสมเนื่องจากใกล้ กบั แนวท่อก๊ าซธรรมชาติของ ปตท. และโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้ อนร่วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง เป็ นระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้ พลังงานได้ อย่างคุ้มค่าแต่ต่อมา
(ปี 2556) มีการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวฉบับใหม่ (PDP2013) ให้ มีการปรับลด
สัดส่วนการใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงให้ เหลือร้ อยละ 45.00 จากเดิมร้ อยละ 68.00 บริ ษัทฯ จึงได้ ชะลอโครงการเพื่อรอ
ประกาศการรับซื ้อไฟฟ้าในอนาคต
อย่างไรก็ตาม แม้ ปัจจุบนั CHP3 ยังไม่มีความคืบหน้ าในการดําเนินงานอย่างมีนยั สําคัญแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2557
CHP3 ได้ วา่ จ้ างบริ ษัท เอ็น ไว เวิร์ค จํากัด เข้ ามาเป็ นที่ปรึกษาทางด้ านสิง่ แวดล้ อมแล้ ว และมีแผนจะลงพื ้นที่เพื่อศึกษาข้ อมูล
และจัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้มีสว่ นได้ เสียบริ เวณรอบสถานที่ตงของโครงการประมาณไตรมาสที
ั้
่
3 ปี 2559
5 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรั พย์
5.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ -64.49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และ
้
ทังนี
้ ้
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากัด (“AA”) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 25.51 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นทังทางตรงและทั
้
งอ้
้ อมผ่านบริ ษัททังสองดั
้
งกล่าวโดยสุดท้ ายคิดเป็ นสัดส่วนรวมทังสิ
้ ้น
ร้ อยละ 83.65 ของทุนที่ออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ซึ่งทําให้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดงั กล่าวซึ่งสามารถใช้ สิทธิคดั ค้ าน
หรื อไม่อนุมตั ิการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัทฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และระดับการอนุมตั ิในการเข้ าทํารายการต่างๆ สําหรับการดําเนิน
ธุรกิจไว้ อย่างชัดเจน และบริ ษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งทําหน้ าที่ตรวจสอบและดูแลให้ ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ รวมถึงการดําเนินการตามมติผ้ ถู ือหุ้นต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และเป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทฯ
กําหนดไว้ โดยมุง่ เน้ นถึงความสําเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาวเป็ นสําคัญ
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5.2 ความเสี่ยงจากการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
ในการดํารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้โดยกําหนดให้
หนี ส้ ินในสูตรการคํ านวณไม่นับรวมถึง (1) หนี ด้ ้ อยสิทธิ และ (2) หุ้นกู้แ ปลงสภาพด้ อยสิทธิ แต่นําหนี ด้ ้ อ ยสิทธิ ทัง้ 2
รายการดังกล่าวมานับรวมอยู่ในส่วนของทุน (Equity) แทนการนับเป็ นหนี ้สิน ซึ่งสูตรการคํานวณอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
ตามข้ อกําหนดสิทธิ ฯ ของบริ ษัทฯ จะแตกต่างจากสูตรการคํานวณอัตราส่วนหนี ส้ ินต่อทุนของหุ้นกู้ทวั่ ไปที่หนีส้ ินจะใช้
หนี ้สินทังหมดที
้
่มีภาระดอกเบี ้ย (รวมหนี ้ด้ อยสิทธิ) หักด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และส่วนของทุนไม่รวมหนี ้
ด้ อยสิทธิ ทําให้ D/E Ratio ที่คํานวณตามสูตรของบริ ษัทฯ น้ อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทวั่ ไปโดยในปี 2558 บริ ษัทฯ ไม่มี
ภาระหนี ้ด้ อยสิทธิเกิดขึ ้น โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนที่คํานวณตามสูตรในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ชดุ นี ้เท่ากับ 2.19 เท่า
ทังนี
้ ้ ตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ หากเกิดกรณีที่อตั ราส่วน D/E Ratio สูงขึ ้นเกินกว่าที่ข้อกําหนดสิทธิ
กําหนดบริ ษัทฯ จะเข้ าข่ายเหตุผิดนัดและถูกเรี ยกให้ ชําระคืนหุ้นกู้ก่อนครบระยะเวลาได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สามารถ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ผอ่ นผัน โดยผลการพิจารณาจะเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ การคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยอาทิ เช่น การนําเงินส่วนหนึ่งที่
ได้ จากการออกหุ้นกู้ไปชําระหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเดิม และ/หรื อ ความสามารถในการชําระหนี ้สินเงินกู้ต่างๆตามรอบ
ระยะเวลาผ่อนจ่ายปกติ และ/หรื อ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต เป็ นต้ น
5.3 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
เจ้ า หนี ้ หรื อ ผู้ถื อ หุ้น กู้มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจจะไม่ ไ ด้ รั บ ชํ า ระดอกเบี ย้ หรื อ เงิ น ต้ น ในกรณี ที่ ธุ ร กิ จ และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย หรื อบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรื อทรัพย์สินของบริ ษัทฯ มีไม่
เพียงพอต่อการชําระหนี ้
5.4 ความเสี่ยงด้ านราคา
ราคาตลาดของหุ้น กู้อาจมี การเปลี่ยนแปลงขึน้ หรื อลงขึน้ อยู่กับ ปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่า งเช่ น อัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ หรื ออุปสงค์
ส่วนเกินหรื อส่วนขาดของหุ้นกู้ดงั นัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลประทบในทางลบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มี
การซื ้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน
5.5 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในราคาที่ตนเองต้ องการ เนื่องจากการซื ้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ใน
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นําหุ้นกู้ไปซื ้อขายในตลาดตราสารหนี ้ (BEX) หรื อตลาดรองใดๆ
ตลาดรองอาจมีไม่มากหรื อไม่มีเลย ทังนี
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้อาจซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ผ้ ูมีใบอนุญาตค้ าตราสารหนี ้ (licensed dealer) ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นธนาคาร
พาณิชย์และบริ ษัทหลักทรัพย์ หากมีผ้ ปู ระสงค์จะซื ้อหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องการขายหุ้นกู้ของตนผ่านผู้มีใบอนุญาตค้ า
ตราสารหนี ้นันๆ
้
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.

บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากัด(1)
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากัด(2)
บริ ษัท โคเจน อินเวสเมนท์ จํากัด(3)
อื่น ๆ
รวม

หมายเหตุ :

(1)

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
603,263,508
238,599,994
93,540,392
26
935,403,920

อัตราส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
64.49
25.51
10.00
0.00
100.00

บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จีโฮลดิ ้ง จํากัด จัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ซึง่ ถือหุ้นโดยบริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง
จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากัด ได้ เข้ า
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯจํานวน 503,263,508 หุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 53.80 ของทุนที่ออกและชําระแล้ ว จาก
บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จํากัด ภายหลังการทํารายการดังกล่าว บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จํากัด จึงอยู่ในสถานะผู้ถือ
หุ้นโดยอ้ อมของบริ ษัทฯ
ต่อมาเมื่ อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิง้ จํ ากัด ได้ เข้ าซือ้ หุ้น สามัญของบริ ษัท ฯ
เพิ่มเติมจาก บริ ษัท เมททริ กซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคปปิ ทอล โฮลดิ ้ง จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 10.69 ของทุนที่ออก
และชําระแล้ ว ส่งผลให้ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จีโฮลดิ ้ง จํากัดถือหุ้นบริ ษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นในสัดส่วนร้ อยละ 64.49
ทังนี
้ ้นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมใน บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากัด และ
AAในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และ 76.22 ของทุนที่ออกและชําระแล้ วตามลําดับท้ ายที่สุดแล้ วทําให้ นายโยธิ น
ดําเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 83.29 ของทุนที่ออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ

(2)

AA จําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 10.69 ของทุนที่ออกและชําระแล้ ว ให้ กบั บริ ษัท เมททริ กซ์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคปปิ ทอล โฮลดิ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ทําให้ ภายหลังการขายหุ้น AA มีสดั ส่วน
การถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 36.20 เป็ นร้ อยละ 25.51 ของทุนที่ออกและชําระแล้ ว

(3)

บริ ษัท เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จํากัด ได้ จําหน่ายหุ้นจํานวน 93,540,392 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชําระ
แล้ ว ให้ กบั บริ ษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2556 บริ ษัท เบลวิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ได้ จําหน่ายหุ้นดังกล่าวทังจํ
้ านวนให้ กบั บริ ษัท โคเจน อินเวสเมนท์
จํากัด (ซึ่งทังสองบริ
้
ษัทนีเ้ ป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนจัดตังที
้ ่หมู่เกาะบริ ติชเวอร์ จิน และไม่มีความเกี่ ยวข้ องกับกลุ่ม
บริ ษัทฯ)

ข้ อตกลงระหว่ างกลุ่ มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อการ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่ าวมีบริษัทฯ ร่ วมลงนามด้ วย
- ไม่มี -
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
1. นโยบายของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน แผนการขยายธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต รวมทัง้ เงื่อนไข
และข้ อกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริ ษัทฯ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯโดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
หรื อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจ่ายปั นผลย้ อนหลังมีดงั นี ้
ปี
กําไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ*
เงินปั นผล
จํานวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (ล้ านหุ้น)
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุ้น*
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น*
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)*
หมายเหตุ: * จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556
1,854.38
2,104.66
935.40
1.98
2.25
113.50%

2557
1,832.24
1,075.72
935.40
1.96
1.15
58.71%

2558
1,516.51
1,384.40
935.40
1.62
1.48
91.29%

ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 43 เรื่ องการจ่ายเงินปั นผลกําหนดว่า "ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจํานวนหุ้น
หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงาน
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป"
2. นโยบายของบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100.00 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)โดยก่อนการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ บริ ษัทย่อยจะพิจารณาถึงผล
การดํ า เนิ น งาน ฐานะทางการเงิ น สภาพคล่อ ง แผนการขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ย่ อ ยในอนาคต รวมทัง้ เงื่ อ นไขและ
ข้ อกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริ ษัทย่อย และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยโดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
หรื อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 ท่านดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายสิทธิพร
รัตโนภาส
ประธานกรรมการ
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ
3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
กรรมการ
4. นายณรงค์
สีตสุวรรณ
กรรมการ
(1)
5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย
กรรมการ
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว
กรรมการ
(2)
7. นายสาธิต
รังคสิริ
กรรมการ
8. นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
(1)
หมายเหตุ : นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายลี เหยา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
(2)
นายสาธิ ต รังคสิริ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้ ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมออย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ตามข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ และอาจจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมขึ ้นตามความจําเป็ น ในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีการ
กําหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมระเบียบวาระและเอกสารที่ใช้ ประกอบการประชุมไป
ยังคณะกรรมการบริ ษัท ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของ
บริษัทฯ อาจดําเนินการแจ้ งวันนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันได้
้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุม
กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ทังนี
้ ้
คณะกรรมการ บริษัทฯ กําหนดการตัดสินชี ้ขาดด้ วยเสียงข้ างมาก ซึง่ กรรมการแต่ละคนมีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน และ
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดย่อมไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยมี
จํานวนเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
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ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้น 10 ครัง้ 5 ครัง้ และ 9 ครัง้
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
4. นายณรงค์
สีตสุวรรณ
5. นายสาธิต
รังคสิริ(2)
6. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล(3)
7. นายณัฐชาติ จารุจินดา (4)
8. นายลี
เหยา(5)
9. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว(6)
10. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย(7)
11. นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
หมายเหตุ :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(7)

ปี 2556
10/10
9/10
10/10
8/10
7/10
8/10
4/10
1/10
2/10
10/10

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด
ปี 2557
ปี 2558
5/5
9/9
5/5
9/9
5/5
9/9
4/5
9/9
6/9
5/5
1/9
5/5
9/9
7/9
5/5
9/9

นายสาธิตรังคสิริ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 และได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
ฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้ ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
นายวีระพลจิรประดิษฐกุล เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้ ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
นายณัฐชาติ จารุจินดา เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
บริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
นายลี เหยา เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายสาธิต รังคสิริ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556
นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายลี เหยา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 6 ท่านดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการ
นายสิทธิพร
รัตโนภาส
นายวีระวงค์
จิตต์มิตรภาพ
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายณรงค์
สีตสุวรรณ
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว
นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารขึ ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยบริ ษัทฯ
กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอในทุกเดือน และอาจจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
เพิ่มเติมขึ ้นตามความจําเป็ นโดยการประชุมคณะกรรมการบริ หารจะต้ องมีกรรมการบริ หารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการบริหารทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หาร ทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ 8 ครัง้ และ 8 ครัง้
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสิทธิพร รัตโนภาส
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายณรงค์
สีตสุวรรณ
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว
นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์

ปี 2556
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด
ปี 2557
ปี 2558
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
7/8
8/8

คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Planning Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่านดังนี ้
1.
2.
3.

รายชื่อกรรมการ
นายชายน้ อย
เผื่อนโกสุม
พลเรื อตรี สมัย ใจอินทร์
นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์

ตําแหน่ ง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ หารฯ ครัง้ ที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้ มีมติอนุมัติแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ โดยกําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ
อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยให้ คณะกรรมการฯ มีอํานาจเชิญพนักงานทุกระดับชัน้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มา
รายงานข้ อมูลและรับทราบข้ อเสนอแนะ
ในปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ และ12 ครัง้
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายชายน้ อย
2. พลเรื อตรี สมัย
3. นายโยธิน

เผื่อนโกสุม
ใจอินทร์
ดําเนินชาญวนิชย์

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด
ปี 2556
ปี 2557
5/7
7/7
7/7

ปี 2558
12/12
12/12
9/12
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้ วยผู้บริหารทังหมด
้
6 ท่าน ดังต่อไปนี ้
รายชื่อคณะผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
2. นายอภิชยั
ซอปิ ติพร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
(1)
3. นายวรพงษ์
วุฒิพฤกษ์
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วม สายงานการเงินและการลงทุน
4. นายสมเกียรติ
อร่ ามเรื องกุล
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วม สายงานโรงไฟฟ้า 7/8
5. นางปรานอม
วัฒนพงษ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
6. นางสาวศิริวรรณ เรื อนเรื อง
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
(1)
หมายเหตุ : นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ได้ ลาออกจากการเป็ นผู้บริ หารบริ ษัทฯ เมื่ อ วันที่ 15 มกราคม 2559 ปั จจุบันบริ ษัทฯอยู่
ระหว่างสรรหาผู้บริ หารในตําแหน่งดังกล่าว
ประวัติคณะกรรมการ และประวัติผ้ บู ริ หารแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการผู้จดั การใหญ่ คือ นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
เลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท คือ นายกําพล ชยะสุนทร
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โครงสร้ างการจัดการ (Orgaanization Charrt)

81

รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ และผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการจะได้ รับ
ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนและค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสิทธิพร รัตโนภาส
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายณรงค์ สีตสุวรรณ
นายสาธิต รังคสิริ
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
นายณัฐชาติ จารุจินดา
นายลี เหยา
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว
นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย
นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
รวม

ประเภท
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน
และค่าเบี ้ยประชุม

ปี 2556
2.00
1.95
2.00
1.90
1.55
1.60
0.95
0.05
0.25
2.50
14.70

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ปี 2557
2.05
2.05
2.05
2.00
2.05
2.05
2.65
14.90

ปี 2558
2.25
2.25
2.25
2.25
0.30
0.05
2.25
0.34
2.85
14.79

2) ค่ าตอบแทนกรรมการบริหาร
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ หารโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารจะได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้
รายชื่อกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสิทธิพร
รัตโนภาส
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายณรงค์
สีตสุวรรณ
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว
นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
รวม

ประเภท
ค่ าตอบแทน
ค่าเบี ้ยประชุม

ปี 2556
0.20
0.20
0.20
0.15
0.20
0.20
1.15

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ปี 2557
0.40
0.40
0.40
0.35
0.40
0.35
2.30

ปี 2558
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
2.10
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

3) ค่ าตอบแทนกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ โดยได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นค่าเบี ้ยประชุม
ดังนี ้
รายชื่อกรรมการฯ
1. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
2. พลเรื อตรี สมัย ใจอินทร์
3. นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
รวม

4)

ประเภท
ค่ าตอบแทน
ค่าเบี ้ยประชุม

ปี 2556
0
0
0

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ปี 2557
0.10
0.16
0.14
0.40

ปี 2558
0.24
0.24
0.18
0.66

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริ หารทัง้ หมด 6 ท่าน ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่น เป็ นจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 13.61 ล้ านบาท
2. ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. นายสิทธิพร รั ตโนภาส
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา

ประธานกรรมการ
67
• ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
• ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากําลัง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

• ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่ วมเอกชน
(ปรอ. รุ่นที่ 11)
-ไม่มี-ไม่มี2551-ปั จจุบนั : ประธานกรรมการ
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2547-ปั จจุบนั :ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท เอสแอนด์ เค เอ็กซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
2548-2550 : ประธานที่ปรึกษา
บริ ษัทสยามกัลฟ์ปิ โตรเคมีคลั จํากัด
: ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัทเคแมกซ์คอนซัลแทนส์ จํากัด
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บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

2. นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ
57
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Pennsylvania, U.S.A.
• นิติศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•เนติบณ
ั ฑิตไทย(ทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบได้ เป็ นเนติบณ
ั ฑิตมลรัฐ
นิวยอร์ คประเทศสหรัฐอเมริ กา)
-ไม่มี-ไม่มี2551-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2539-ปั จจุบนั : ทนายความ
บริ ษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
2544-ปั จจุบนั
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
2554-ปั จจุบนั
: กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
2554-ปั จจุบนั : Directorand Chairman of Nomination andRemuneration Committee
Frasers and Neave Limited
: กรรมการและกรรมการสรรหา
2557-ปั จจุบนั
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สค 2557-ปั จจุบนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
พค 2557-ปั จจุบนั : กรรมการ
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
กย 2558-ปั จจุบนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
2559-ปั จจุบนั : กรรมการ
บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
2549-2557
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
2552-ก.ค.2557 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2554-2556
: กรรมการ
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
2555-2557
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
2556-2557
: DirectorFrasers and Neave Limited
2556-2557
: วิทยากรประจํา
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
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บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ
65
• ปริ ญญาโทสาขาการบริ หาร สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีชนสู
ั ้ งCalifornia College of Commerce, U.S.A.
• ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง สถาบันพระปกเกล้ า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริ หารระดับสูงรุ่นที่ 6
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 9 )
• หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
รุ่นที่ 2
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท(IOD)
• หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 33/2014 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัท (IOD)
-ไม่มี-ไม่มี2553-ปั จจุบนั : กรรมการ
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2555-ปั จจุบนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทแผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
2555-มิ.ย.2557 : กรรมการ
บริ ษัทระยอง โอเลฟิ นส์ จํากัด
2554-มิ.ย.2557 : ประธานกรรมการ
บริ ษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด
2554-2556
: กรรมการ
บริ ษัททิสโก้ ไฟแนนเชี่ยล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2555-2556
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัททิปโก้ แอสฟั ลท์ จํากัด
2553-2556
: ที่ปรึกษา
บริ ษัทปตท. จํากัด (มหาชน)
2553-2555
: กรรมการ/รองประธานกรรมการบริ หารสถาบันสิ่งแวดล้ อม
อุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2554
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2554
: กรรมการ
บริ ษัทปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2552-2553
: ประธานกลุม่ โรงกลัน่ นํ ้ามัน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551-2553
: ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัทปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากัด (มหาชน)
2558
: กรรมการ
บริ ษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จํากัด (มหาชน)
2558
: กรรมการ
บริ ษัท นทลิน จํากัด

4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ
68
• Master of Engineering (Mechanical and Aerospace Engineering), Illinois
Institute of Technology, U.S.A.
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล)(เกียรตินิยมอันดับที่ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• 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
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2549-2551 : กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย (Sheung YinDaniel, Hui)
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

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-ไม่มี2558-ปั จจุบนั : กรรมการ
บริ ษัทเนชัน่ 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)
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

6. พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว
ตําแหน่ ง
อายุ (ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ
67
• Ph.D รัฐประศาสนศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
• พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA)
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต วทบ. (ทบ.)โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
• ผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 9
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010
-ไม่มี-ไม่มี2556-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2558-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
2558-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ส.ค.2557-ปั จจุบนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2554-2556
: ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จํากัด (มหาชน)
2552-2555
: กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2550-2551
: จเรทหารทัว่ ไป
2548-2550
: ผู้บญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

7. นายสาธิต รั งคสิริ(1)
ตําแหน่ ง

กรรมการ
56
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์(เศรษฐศาสตร์ )มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริ ญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัย
สยาม
• ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Atlanta UniversityU.S.A
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program Havard Business
School สหรัฐอเมริ กา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.)
• ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)พ.ศ.2550
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่39 สํานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อน
• ประกาศนียบัตร Diploma on Taxation ประเทศฝรั่งเศส โดยทุนACTIM
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program(DCP74/2006)สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP 2/2003) สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)
-ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง
2555-ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระและประธาน
บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด
2557-ปั จจุบนั
: คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาขน)
2557-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(1)
นายสาธิต รังคสิริได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
อายุ (ปี )
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

8. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
ตําแหน่ ง

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ (ปี )

54

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิง
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
• วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรรุ่นที่ 50
• หลักสูตร Advance Senior Executive Programสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่3
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หารงานพัฒนาเมืองสถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ
รุ่นที่1
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่1

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

2535-ปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัทดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
2551-ปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2535-ปั จจุบนั : ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)
2558-ปั จจุบนั : คณะกรรมการที่ปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
2558-ปั จจุบนั : ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2535-ปั จจุบนั : รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.)
2530-2534 : กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัทเกษตรรุ่งเรื องพืนผล จํากัด
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

9. นายกําพล ชยะสุนทร
ตําแหน่ ง

เลขานุการบริ ษัท

อายุ (ปี )

53

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• Advanced Management Program (APM 162), Harvard Business School, U.S.A.
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษัทไทย
(IOD 14)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (SEP 15)

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

2551-ปั จจุบนั : เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2547-ปั จจุบนั : หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการและเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัทดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

10. นายอภิชัย ซอปิ ติพร
ตําแหน่ ง

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ (ปี )

52

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

2552-ปั จจุบนั : รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2549-2552 : หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัทดับ๊ เบิ ้ล เอ ก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์ จํากัด
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

11. นายวรพงษ์ วุฒพ
ิ ฤกษ์ (2)
ตําแหน่ ง

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วมสายงานการเงินและการลงทุน

อายุ (ปี )

44

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• MBA in Finance & International Business, University of St.Thomas, U.S.A.
• ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

2553-ปั จจุบนั : หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วมสายงานการเงินและการลงทุน
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2551-2553 : ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษัทไฟฟ้าชีวมวล จํากัด
2547-2551 : ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จํากัด
(2)
นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ได้ ลาออกจากการเป็ นผู้บริ หารบริ ษัทฯเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ปั จจุบนั บริ ษัทฯอยู่ระหว่างสรรหาผู้บริ หารใน
ตําแหน่งดังกล่าว

12. นายสมเกียรติ อร่ ามเรื องกุล
ตําแหน่ ง

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วมสายงานโรงไฟฟ้า 7/8

อายุ (ปี )

49

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Industrial Engineering and Management, Asian Institute
of Technology
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

2555-ปั จจุบนั : หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วมสายงานโรงไฟฟ้า 7/8
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2551-2554 : ผู้จดั การฝ่ ายซ่อมบํารุง
บริ ษัทเฮชเอ็มซี โพลีเมอร์ จํากัด
2545-2551 : ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรมการผลิต
บริ ษัทมอลลิเก้ เฮลแคร์ จํากัด
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13. นางปรานอม วัฒนพงษ์
ตําแหน่ ง

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

อายุ (ปี )

47

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
• บัญชีบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

2552-ปั จจุบนั : ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

14. นางสาวศิริวรรณ เรื อนเรื อง
ตําแหน่ ง

ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

อายุ (ปี )

34

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• Mini Master Human Resource Management, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐศาสตร์ บนั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้ อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง

2552-ปั จจุบนั : ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
บริ ษัทเนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
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บุคลากร
1. จํานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานประจํารวมทังสิ
้ ้น 1,844 คนประกอบด้ วยผู้บริ หาร
40 คน และพนักงาน 1,804 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดงั นี ้
สายงาน
1.
2.
3.
4.

สายงานสํานักบริ หาร
สายงานการผลิต
สายงานสนับสนุนการผลิตสํานักงาน
สํานักงานบัญชีการเงิน การตรวจสอบ
รวม

บริษัทฯ
6
328
139
34
507

จํานวนพนักงาน (คน)
บริษัทย่ อย
บริษัทร่ วม
40
4
770
0
447
6
75
5
1,322
15

รวม
40
1,098
592
114
1,844

โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานทังหมดรวมผู
้
้ บริ หารในรู ปแบบ
ของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่น เป็ นจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 356.97 ล้ าน
บาท 307.25 ล้ านบาท และ 303.44 ล้ านบาท ตามลําดับ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะ
เดียวกัน เป็ นจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 616.03 ล้ านบาท 681.75 ล้ านบาท และ 605.04 ล้ านบาท ตามลําดับ
2. การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสําคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา กลุม่ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานดังนี ้
ข้ อมูล ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ :

(1)

บริษัทฯ

401
505
507

จํานวนพนักงาน (คน)
บริษัทร่ วม(1)
บริษัทย่ อย

1,349
1,257
1,322

741
845
15

รวม

2,491
2,607
1,844

จํานวนพนักงานของบริ ษัทร่ วมลดลงอย่างมีนยั สําคัญตังแต่
้ ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั เนื่องจากการปรับโครงสร้ างการบริ หารงาน
และเปลี่ยนแปลงนโยบายด้ านบุคคลากรของ KN ซึง่ มีฐานะเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่
3.1(3) ปั จจัยความเสี่ยง)

3. ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาํ คัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ตามข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่มีนยั สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
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4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ เชื่อว่าพนักงานของบริ ษัทฯ ทุกคนเป็ นส่วนสําคัญในการเจริ ญเติบโตและความสําเร็ จของธุรกิจ บริ ษัทฯ
จึงมุง่ มัน่ ในการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงานมาโดยตลอด และมุ่งเน้ นที่จะพัฒนาให้ พนักงานมีความรู้สกึ ที่ดีกบั
บริ ษัทฯ และสนับสนุนให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ให้
ความสําคัญในการพัฒนาพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานโดยทัว่ ไป
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ ได้ ใช้ ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุน
โอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่ การงาน และเติบโตไปพร้ อมกับความสําเร็ จขององค์ กรด้ วย รวมทัง้ เพื่อให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ การดําเนินธุรกิจบรรลุได้ ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ใน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนในการทํางานและผลประโยชน์ ให้ กับพนักงานใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ สามารถสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับองค์กรได้ เป็ น
ระยะเวลานาน และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เป็ นอย่างดี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ งโครงสร้ างองค์ กร ตําแหน่งงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังให้ มีความเหมาะสม
กับกระบวนการผลิต โดยศึกษาเทียบเคียงกับโครงสร้ างองค์กรระดับสากลอื่นซึง่ ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ ดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
1) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทังในด้
้ าน
ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (Functional Competency) และ
ความสามารถในเชิงบริ หารและการเป็ นผู้นํา (Managerial / Leadership Competency) โดยได้ ดําเนินโครงการและ
หลัก สูต รการพัฒ นาบุค ลากรในหลากหลายรู ป แบบ จากการศึก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การเข้ า รั บ การฝึ กอบรมโดย
ผู้เชี่ ยวชาญหรื อผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งปั นและร่ ว มเรี ยนรู้ ในกลุ่มพนักงานด้ วยกันเอง เพื่อให้ พนักงานทุกคนได้ มี
พัฒนาการในทุกมิติ
2) การปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ กรและกรอบอัตรากําลัง
บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างองค์ ก รและกรอบอั ต รากํ า ลั ง เพื่ อ ให้ สามารถตอบรั บ ต่ อ
สภาพแวดล้ อมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องได้ อย่างเหมาะสม โดยมีระบบการทํางานขององค์กรที่ชดั เจน
และมีขนาดของหน่วยงานที่สอดคล้ องกับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย ซึ่งจะทําให้ การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทฯ เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานด้ วย
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกําหนดไว้ โดยจะครอบคลุมเรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ แม้ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แต่บริ ษัทฯ ได้ นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีบางประการมาปรับใช้ ในการดําเนินงานตามที่เหมาะสม ซึ่งปั จจุบนั
บริษัทฯ ได้ จดั ตังคณะกรรมการบริ
้
หารขึ ้น เพื่อทําหน้ าที่พิจารณากลัน่ กรอง ให้ ข้อเสนอแนะ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน
กิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยการจัดตังคณะอนุ
้
กรรมการวางแผนพัฒนา
ธุรกิจ (Business Development Planning Committee) ทําหน้ าที่ในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ หรื อการขยายการลงทุน
เชิ ง กลยุท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย เพื่ อ ให้ ก ารวางแผนพัฒ นาธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ นไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพด้ วย
คณะกรรมการชุดย่ อย
แสดงรายละเอียดในบท“โครงสร้ างการจัดการ”
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 ท่านดังนี ้
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
5. นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย(1)
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
7. นายสาธิต รังคสิริ(2)
8. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
หมายเหตุ :

(1)

นายเชวียง หยิน แดเนียล ฮุย เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนนายลี เหยา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
นายสาธิ ต รังคสิริ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้ ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

(2)
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ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ที่จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตาม
ข้ อบังคับในกิจการที่ประธานกรรมการมอบหมาย
2. คณะกรรมการต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ ป ระชุม หรื อ ไม่สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ถ้ า มี ร องประธานกรรมการให้ ร องประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
3. คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตังกรรมการจํ
้
านวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริ หารเพื่อดําเนินกิจการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรื อหลายอย่าง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ กรรมการบริ หารมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนและ
บําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด อย่างไรก็ตาม ต้ องไม่กระทบกระเทือนสิทธิกรรมการบริ หาร
ผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับในฐานะกรรมการ
4. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชักช้ า หากกรรมการมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
สัญญาใดที่บริ ษัททําขึ ้น หรื อในกรณีที่จํานวนหุ้นของบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อที่กรรมการถืออยู่มีจํานวนที่
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
5. คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากํ าหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่ อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ ได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจและหน้ าที่จดั การบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนของบริ ษัทฯ กระทํา
การแทนก็ได้
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 6 ท่านดังนี ้
1. นายสิทธิพร รัตโนภาส
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
4. นายณรงค์ สีตสุวรรณ
5. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
6. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯครัง้ ที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้ มีมติกําหนด ขอบเขต อํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร ไว้ ดงั นี ้
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ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลัน่ กรองในเรื่ องดังต่อไปนี ้ เพื่อนําเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

งบประมาณประจําปี
งบประมาณการลงทุน ที่มีวงเงินเกินกว่า 500.00 ล้ านบาทขึ ้นไป
กิจกรรมการและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซือ้ กิจการ ที่มีวงเงินเกินกว่า 500.00
ล้ านบาทขึ ้นไป
กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และโครงสร้ างการบริ หารงานหลักในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท
การออกและเสนอขายหุ้น หรื อโอนขายหุ้นของบริ ษัทย่อยให้ แก่บคุ คลอื่น เว้ นแต่ห้ นุ ของบริ ษัทย่อย
ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 8
เข้ าทําสัญญา หรื อข้ อผูกพันใดที่ทําให้ เปลี่ยนแปลงลักษณะประกอบธุรกิจปกติ หรื อธุรกิจใหม่ที่
ไม่ใช่ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
อนุมตั ิการจําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า กิจการหลักของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยที่เกินกว่าร้ อยละ 50.00
ของมูลค่าสินทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เข้ าทํารายการเกี่ยวโยงระหว่างบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

2. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายการลงทุนภายใน วงเงินครัง้ ละไม่เกิน 500.00 ล้ านบาท
3. อนุมตั ิกิจกรรมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวม ซื ้อกิจการ หรื อการขายหุ้นของบริ ษัทย่อย ที่มี
วงเงินครัง้ ละไม่เกิน 500.00 ล้ านบาท
4. อนุมตั ิการเข้ าทําบันทึกข้ อตกลงเพื่อการทําสัญญาร่วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการ
ลงทุนต่างๆ และการทําสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ซึง่ มีมลู ค่าการลงทุนมูลค่าไม่เกิน 500
ล้ านบาท
5. อนุมตั ิการจําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า กิจการหลักของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ที่ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50.00 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ และบริษัทย่อย
6. อนุมตั ิการจัดตังบริ
้ ษัทย่อย เพื่อใช้ ในการดําเนินโครงการต่างๆ
7. อนุมตั ิการเพิ่มทุน ลดทุน ของบริ ษัทย่อย รวมถึงการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยเข้ ากับบริษัทย่อย
8. การออกและเสนอขายหุ้น หรื อโอนขายหุ้นของบริ ษัทย่อยภายใต้ การปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัท หรื อไป
ยังบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ตลอดจนบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนตังขึ
้ ้นมาเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP Coal
โครงการโรงไฟฟ้า IPP Gas โครงการโรงไฟฟ้า SPP โครงการโรงไฟฟ้า 9 และโครงการที่อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน (ถ้ ามี)
9. อนุมัติการเปิ ดหรื อปิ ดบัญชี เงินฝากธนาคาร กํ าหนดชื่ อผู้มีอํานาจสั่งจ่ายจากบัญชี เงินฝากของบริ ษั ท
รวมถึงดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
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10. อนุ มัติ ร ายการที่ เ กี่ ย วกั บ ธนาคารและสถาบัน การเงิ น อั น เป็ นการประกอบธุ ร กิ จ ทางการค้ าปกติ
ของบริ ษัท รวมถึงการแปลงวงเงินสินเชื่ อเพื่อวัตถุประสงค์ การเสริ มสภาพคล่องเฉพาะคราว ตลอดจน
การพิจารณาให้ บริษัทย่อยสามารถใช้ วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริ ษัท
11. อนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาสินเชื่อ หรื อสัญญาขอรับการสนับสนุนทางด้ านการเงินของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
จากธนาคารและสถาบันการเงินที่สดั ส่วนหนี ้สินต่อทุนของกลุม่ บริษัทฯ ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1
12. อนุมตั ิการเข้ าทําสําสัญญาคํ ้าประกัน หรื อ สัญญา Sponsor Undertaking ให้ แก่บริษัทย่อย
13. อนุมตั ิการตัง้ การเพิ่ม การลด หรื อการยกเลิกสํารองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการพัฒนาเป็ นต้ น ในวงเงิน
รวมไม่เกินครัง้ ละ 100.00 ล้ านบาท
14. อนุมตั ิขายทรัพย์สิน (นอกจากสินค้ า) ที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 100.00 ล้ านบาทต่อ
ครัง้
คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Planning Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่านดังนี ้
1. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
2. พลเรื อตรี สมัย ใจอินทร์
3. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ได้ มีมติกําหนด ขอบเขต อํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ ไว้ ดงั นี ้
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
1. ให้ คําแนะนํา มอบหมายและติดตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ
หรื อการขยายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษานโยบาย
ภาครัฐ หรื อข้ อกฎหมายที่อาจมีผลทังในเชิ
้
งบวกและเชิงลบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ตลอดจนการศึกษา การติดตาม และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอาจนํามาต่อ
ยอดทางธุรกิจ
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. เห็นชอบร่ างงบประมาณประจําปี หรื องบประมาณเพิ่มเติม ในด้ านงานวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี
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5. เห็นชอบร่ างงบประมาณประจําปี หรื องบประมาณเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรื อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ วแต่กรณี
6. พิจารณาดําเนินการเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรื อคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามกรณี
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการผู้จดั การใหญ่ คือ นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2553 ได้ มีมติกําหนด ขอบเขต อํานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ไว้ ดงั นี ้
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. วางโครงสร้ างองค์ กร และกําหนดตําแหน่งหน้ าที่ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ การปรับปรุ งแก้ ไข และ/หรื อ การ
แต่งตังคณะทํ
้
างานต่างๆ
2. แต่งตังและถอดถอนพนั
้
กงานของบริษัทฯ ทุกตําแหน่ง
3. กํ าหนดเงิ นเดื อน ค่า จ้ า ง และเงิน บํ าเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษั ท ฯ หรื อ บุคคลที่ ทํ า
กิจกรรมกับบริษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ทําการประจําหรื อไม่
4. จัดทํางบประมาณรายได้ และค่าใช้ จ่ายประจําปี เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี ก่อนปี งบประมาณตลอดจนดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ในธุรกิจของบริ ษัท
ภายใต้ วตั ถุประสงค์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
5. จัดซื ้อ หรื อจัดจ้ าง ภายในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 100 ล้ านบาท
6. ขายทรัพย์สนิ (นอกจากสินค้ า) ที่เป็ นสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครัง้ ละ 50 ล้ านบาท
7. บริ จ าคเงิ น หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ สาธารณะประโยชน์ การกุศ ล และการกี ฬ า ภายในวงเงิ น ครั ง้ ละไม่ เ กิ น
5 ล้ านบาท
8. มอบอํานาจและหน้ าที่ช่วงให้ พนักงานบริ หารระดับสูง และ/หรื อ คณะทํางานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ตามที่
เห็นสมควร
เลขานุการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท คือ นายกําพล ชยะสุนทร
้
่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน
เลขานุการบริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังจากที
2553 เพื่ อ ดูแ ลเกี่ ย วกับการดํ า เนิ น การงานจัดเก็บเอกสาร เก็บ รั กษารายการมี ส่ว นได้ เสีย และเรื่ อ งอื่ น ๆรวมถึง การ
ดําเนินการ และติดต่อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดําเนินการใน
เรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
ดังนัน้ การแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ จะ
ุ สมบัติ
ได้ รับการคัดเลือกและแต่งตังโดยมติ
้
ที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณากลัน่ กรองผู้ที่มีคณ
เหมาะสม โดยจะคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การทํางานเป็ นองค์ประกอบสําคัญ จากนันจึ
้ งจะนํา
รายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการออกเสียง โดยสรุปดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

2.

้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 1 เลือกตังบุ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

3.

บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ไ ด้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า กับจํ านวน
้ าดับถัดลงมามีคะแนน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออก
เสียงชี ้ขาด

ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจํ า ปี ทุก ครั ง้ บริ ษั ท ฯ กํ า หนดให้ ก รรมการจํ า นวนหนึ่ง ในสามของจํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งถื อเป็ นการออกตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้ นออกจากตําแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ ารั บ
ตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในกรณี ที่ ตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่ นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ คราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในกรณีนี ้ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
2. การสรรหาผู้บริหาร
ในการสรรหาผู้บริ หาร บริ ษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารงานในสายที่เกี่ยวข้ อง
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1. กลไกในการกํากับดูแลการจัดการและรั บผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดกลไกในการควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการเงินลงทุนดังนี ้
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บริ ษัทฯ ได้ สง่ บุคคล ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติไม่ขดั หรื อแย้ งต่อกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อกฎ ระเบียบใดๆที่บริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทร่ วมมีหน้ าที่จะต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อไปเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทร่วมโดยตัวแทนของบริ ษัทฯ ที่เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนัน้ จะมีสว่ นร่ วมในการ
กํ าหนดนโยบายสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน การขยายกิจการ การซื อ้ ทรั พย์ สิน หรื อการก่อหนี ้ เป็ นต้ น
โดยตัวแทนของบริษัทฯ สามารถกํากับ ดูแล ติดตาม ให้ ข้อเสนอแนะ ให้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใน
ฐานะกรรมการของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมได้
โดยในกรณีที่บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมมีเรื่ องสําคัญ เช่น การขยายการลงทุน การเพิ่มทุน การกู้ยืมเงิน เป็ นต้ น
ตัวแทนของบริษัทฯ จะกํากับดูแลให้ แน่ใจว่าบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมจะนําเรื่ องมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หรื อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามกรอบอํานาจที่มีผลบังคับใช้
ซึ่งในกรณีที่บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย ก็สามารถแจ้ งให้ บริ ษัทย่อยนําผลการ
ดําเนินงานมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ เมื่อมีการรายงานของบริ ษัทย่อยใน
แต่ละคราวคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถให้ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินงานต่อ
บริษัทย่อยได้ โดยตรง
อีกทัง้ บริษัทฯ มีหน้ าที่จะต้ องจัดทํางบการเงินรวมงวดรายไตรมาสฉบับสอบทาน และงบการเงินรวมประจําปี ที่มี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ ว และได้ จดั ทํางบการเงินรวมเป็ นประจําทุกไตรมาส จึงเป็ นการกํากับดูแลการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินของบริษัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอ
2.

ข้ อตกลงระหว่ างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริ หารจัดการบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม (Shareholders’
Agreement)
-ไม่มี-

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
้
่ยวกับการเปิ ดเผย หรื อใช้
บริ ษัทฯกําหนดแนวทางในการดูแลและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในรวมทังบทลงโทษเกี
ประโยชน์จากข้ อมูลหรื อข่าวสารใดๆ ที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ รวมไปถึงสารสนเทศที่สําคัญภายในบริ ษัทฯ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ ตําแหน่งหน้ าที่ในบริ ษัทฯ หรื อข้ อมูลที่ได้ รับระหว่างการปฏิบตั ิงานใน
บริ ษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรื อนําสารสนเทศที่สําคัญของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลที่ได้ รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับสารสนเทศนัน้ ซึ่งจะทําให้ การใช้ สารสนเทศดังกล่าวขัดต่อประโยชน์
หรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับด้ วยว่า หากกรรมการมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
สัญญาใดที่บริ ษัทฯ ทําขึน้ หรื อในกรณี ที่จํานวนหุ้นหรื อหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในเครื อที่กรรมการถืออยู่มีจํานวน
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง กรรมการท่านนันจะต้
้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบทันที
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีกลุม่ บริษัทฯ ประจําปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มูลค่ารวม 7.80 ล้ านบาท 8.24 ล้ านบาท และ
7.54 ล้ านบาท ตามลําดับ
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2. ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
-ไม่มีการปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ และเข้ าใจบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ มีต่อ บริ ษั ท ฯ ผู้ถือ หุ้น ผู้มีส่วนได้ เสีย ถึงแม้ ว่า บริ ษั ทฯ จึง ยัง ไม่ได้ เป็ นบริ ษั ทจดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริ ษัทฯ ได้ นําหลักการในการกํากับดูแลกิจการที่ดีบางประการมาปฏิบตั ิใช้ ภายใน
องค์กร โดยครอบคลุมหลักการสําคัญ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิ พื น้ ฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้น
ทุกรายได้ รับสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ซึง่ ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและ
หนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตาม
จํานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงหนึง่ เสียง และไม่มีห้ นุ ใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ตามข้ างต้ นแล้ ว บริษัทฯ ยังได้ ดําเนินการในเรื่ องอื่นๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริษัทฯ มีนโยบายให้ มีการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมนันในหนั
้
งสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน และต้ องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
2. บริษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี
บัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ โดยจัด เตรี ย มสถานที่ ใ นการประชุม ที่ เ ดิ น ทางสะดวกและวัน เวลาในการประชุม ที่
เหมาะสม นอกจากนี ้ ในกรณี ที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษซึ่งเป็ นเรื่ องที่กระทบ
หรื อเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อเกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้ บงั คับที่
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
3. ในการประชุม ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น แสดงความคิดเห็น ข้ อ เสนอแนะ หรื อ ข้ อ ซัก ถามในวาระต่า งๆ
อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลรายละเอียด
ในเรื่ อ งดัง กล่า วอย่า งเพี ย งพอ ทัง้ นี ้ ในวาระที่ ผ้ ูถือ หุ้น มี ข้ อ สงสัย ข้ อ ซัก ถามก็ ไ ด้ จัด เตรี ย มบุค ลากรที่
เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ให้ คําตอบภายใต้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถึงแม้ ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจํานวนที่ไม่เท่ากัน มีสิทธิ
ออกเสียงไม่เท่ากันซึ่งเป็ นไปตามจํานวนหุ้นที่ถือ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทมีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน
อย่างแท้ จริ ง โดยบริษัทฯ ได้ มีการดําเนินการ ดังนี ้
1. กําหนดให้ มีมาตรการดูแลข้ อมูลภายในเพื่อป้องกันการนําไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนในทางมิชอบ ซึ่งได้ มี
การชี ้แจงไว้ ในหัวข้ อ 9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะพิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลําดับตามที่ได้ กําหนดไว้ ในหนังสือ
นัดประชุมที่ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลําดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจาก
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องได้ รับข้ อมูลในการตัดสินใจในการพิจารณาวาระต่างๆ เท่าเทียมกัน
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้ จดั ส่งไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริ ษัทได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศ
ทางการออกเสียงลงคะแนนได้ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด และบริ ษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มีอากรแสตมป์
ไว้ บริการผู้ถือหุ้นสําหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะ
4. กําหนดให้ มีวาระแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคนและกําหนดให้ มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริ หารเพื่อชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบจํานวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริ หารได้ รับ ซึ่ง
ได้ มีการชี ้แจงไว้ ในหัวข้ อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริ หารกรรมการวางแผนพัฒนาธุรกิจ และ
ผู้บริ หาร โดยบริ ษัทฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกํ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริ หารที่เป็ นธรรมและเหมาะสมต่อหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงาน โดยกําหนดให้ ระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนทังระบบอยู
้
่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็ น
แรงจูงใจให้ มีการพัฒนาการทํางานให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ างความเติบโตและ
ความยัง่ ยืนของกิจการซึง่ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย ดังนี ้
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างความเจริ ญเติบโตบนศักยภาพหรื อขีดความสามารถที่แท้ จริ งเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
ผลตอบแทนการลงทุน ด้ วยการทํางานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ
2. บริ ษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับข้ อมูลที่จําเป็ นเพื่อประเมินการลงทุนในบริ ษัทฯ โดยเท่าเทียม
กัน และจะเปิ ดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้ อมข้ อมูลสนับสนุนที่ถูกต้ องตามความจริ งตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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3. บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บัติต่อ ผู้ถือ หุ้น ทุก รายอย่า งเท่า เที ย มกัน ทัง้ ในการประชุมผู้ถื อ หุ้น และกรณี อื่ น ๆ ตาม
ข้ อ กํ า หนดของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
4. บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้ วยความเป็ นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
5. บริ ษัทฯ จะบริหารองค์กรโดยยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมใน
ทุกระดับขององค์ กร สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึน้ ใน
องค์กร
การปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าและผู้บริโภค
1. บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัดและให้ สินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและ
เชื่อถือได้
2. บริ ษัทฯ จะให้ คําแนะนําแก่ลกู ค้ าในการใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
ั ญา
การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและคูส่ ญ
1. บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขที่ตกลงไว้ โดยเคร่งครัด
2. บริ ษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่ค้าและคู่สญ
ั ญาที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนใน
เรื่ องคุณภาพของสินค้ าและบริ การที่ค่คู วรกับมูลค่าเงิน คุณภาพด้ านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและ
กัน
การปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้
1. บริ ษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้ อกํ าหนดในสัญญาเงินกู้และไม่ปกปิ ดสถานะการเงินที่แท้ จริ งของ
บริษัทฯ
2. ในกรณี ที่สงสัยว่า จะมีเหตุการณ์ ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้ าหนี ้ เช่น ในกรณี ที่บริ ษัทมีสถานะการเงินที่ไม่
มัน่ คง บริษัทฯ จะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ ไข
การปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า
ด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้ น และไม่ทําลายชื่อเสียงของ
คูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัทฯตระหนักถึงความสําคัญเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน
ทันเวลา และโปร่ งใส โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทัว่ ไป และสารสนเทศที่สําคัญเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
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และผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับทราบข้ อมูล ข่าวสาร อย่างทัว่ ถึง รวดเร็ว และเป็ นธรรม เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทํา
้ ้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้ อมูลต่างๆ จากฝ่ ายนัก
หน้ าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ นกั ลงทุน ทังนี
ลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ ได้ ที่โทรศัพท์หมายเลข 1759 กด 9 หรื อทางอีเมล์ที่ ir@npp.co.th หรื อค้ นหาข้ อมูลบริ ษัทผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.doubleapower.com และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.ที่ www.sec.or.th
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ดีขึน้ ตลอดจนสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับนักลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรม “เอ็นพีเอสเปิ ดบ้ าน” เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้เข้ าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ รับทราบข้ อมูล
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจที่ให้ ความสําคัญกับสิ่งแวดล้ อมและชุมชน การใช้ เทคโนโลยีสะอาดแบบ CFB การส่งเสริ มการ
ปลูกต้ นพลังงาน ตลอดจนพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ รายละเอียด
โครงสร้ างคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และ
ค่าตอบแทนโดยบริษัทฯ ได้ ดําเนินการแสดงรายละเอียดแล้ วในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ และหัวข้ อการกํากับดูแล
กิจการ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในที่ฝ่ายจัดการได้ จดั ทําและประเมินไว้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เหมาะสม และเพียงพอในการกํากับดูแลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ตเสียหาย มีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้ อง
น่าเชื่ อถื อและข้ อสําคัญ มีการนํ าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและปรั บปรุ งระบบการควบคุมภายในและการกํ ากับดูแลที่
บริ ษั ท ฯออกแบบอย่ า งสมํ่ า เสมอโดยใช้ แ บบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุม ภายใน ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึง่ ครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก
ประกอบด้ วย การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การ
ควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication)
และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระ รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
และทําหน้ าที่ตรวจสอบประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในที่บริ ษัทฯได้ กําหนดไว้ อย่าง
สมํ่าเสมอและให้ สอดคล้ องกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมีขอบเขตงานตรวจสอบ
ตามแผนงานตรวจสอบประจําปี ซึ่งจัดทําขึ ้นโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงสําคัญของแต่ละระบบการทํางานของแต่ละ
บริ ษัทรวมถึงสภาพแวดล้ อมของการเปลี่ยนแปลงทังปั
้ จจัยภายในและภายนอกที่อาจเกิดผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ง
สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้ านต่างๆภายใต้ 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี ้
1) การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษัทฯ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรอย่างเหมาะสม โดยมีการกําหนดอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ตามลักษณะงานไว้ อย่างเป็ นระบบและมีความชัดเจนพอสมควร เพื่อสนับสนุนให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้ อย่าง
เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ บริ ษัทฯ จึงได้ มีการกําหนดเป้าหมายและนําดัชนีชี ้วัดผลการดําเนินงานมาใช้ เพื่อ
้ บหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อให้ การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน
วัดผลการปฏิบตั ิงานขององค์กร ทังระดั
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ มีการสร้ างสภาพแวดล้ อมขององค์ กรให้ ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อความสําเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
2) การประเมินความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทังจากปั
้
จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
ภายในโรงงาน เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถเตรี ยมการป้องกัน รองรับ หรื อแก้ ไข ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการ
เปลี่ 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 ารความเสี่ ย ง
ให้ เป็ นไปตามลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมรวมทังมี
้ มาตรการในการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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3) การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
บริ ษัทฯ กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และระดับการอนุมตั ิของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน รวมทัง้
ได้ กําหนดนโยบายการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร และหน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละหน่วยงานไว้ อย่าง
เหมาะสม โดยทางบริ ษัทฯ ได้ สื่อสารให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ รับทราบและเข้ าใจถึงนโยบายและแนวทางดังกล่าว เพื่อให้
พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการทบทวนถึงความเหมาะสมเพื่อให้
แน่ใจได้ ว่า ขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และระดับการอนุมตั ิที่ทางบริ ษัทฯ กําหนดไว้ ยงั คงสามารถควบคุมและกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหารได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ทําให้ การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส และ
บตั ิงานของทุกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์
ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น พร้ อมทังได้
้ จดั ทําคู่มือขันตอนการปฏิ
้
อักษร เพื่อใช้ อ้างอิงในการดูแล ควบคุม และติดต่อประสานงานระหว่างกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงดําเนินการรักษา
มาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งมุ่งเน้ นในเรื่ องของการบริ หารจัดการและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริ ษัทฯ ได้
นําระบบ ISO14001:2004 มาใช้ ในการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม เพื่อรักษาประโยชน์ให้ กบั สังคมและชุมชนบริ เวณโดยรอบ
และระบบ OHSAS 18001:2007 และ TIS 18001:2011 ในการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ กับ
พนักงานและโรงงานอีกทังบริ
้ ษัทฯยังได้ กําหนดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับแผนกบัญชีและการเงิน
เพื่อให้ สามารถรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบที่ชดั เจน ทันเวลา และเพียงพอต่อฝ่ ายบริหารที่เกี่ยวข้ อง
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทฯ วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการติดต่อสื่อสารกันภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ เพื่อทําให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ ว และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจได้ อย่างทันท่วงที รวมทัง้
เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ ในอนาคต นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯมี ร ะบบการรั ก ษาความปลอดภัย ของข้ อ มูล และ
การกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สําหรับป้องกันในเรื่ องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอบุ ตั ิภยั
ร้ ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สําหรับในส่วนของข้ อมูลทางด้ านบัญชีนัน้ บริ ษัทฯ มีการบันทึกบัญชีอย่าง
สมํ่าเสมอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และมีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นระบบ ซึง่ ทําให้ บริ ษัทฯ
สามารถนําเสนอเอกสารให้ แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ภายในเวลาอันเหมาะสม เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายมีเวลา
ศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรื อ ช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายทัง้ จาก
ภายในและภายนอกบริ ษัทฯสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) ได้
อย่างปลอดภัยซึ่งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯโดยสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสโดยตรงไปยังกรรมการผู้จดั การใหญ่
หรื อที่ CIA@npp.co.th
5) ระบบการติดตาม
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายบริ หารเป็ นประจําทุกเดือนให้ ทราบถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีปฏิบตั ิงาน ผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบ รวมทังประเด็
้
นความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญและการควบคุม ตลอดจน
ให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ ไขที่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ ที่ผ้ บู ริ หารควรทราบ เพื่อช่วยให้ องค์กรสามารถพัฒนา
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กระบวนการบริ หารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล ให้ มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล ยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ใน
กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ หรื อเหตุ อั น น่ า สงสั ย ที่ อ าจกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งและฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ อย่ า ง
มีนัยสําคัญ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยพลัน พร้ อมรายงาน
ข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ แนวทางการแก้ ไขปั ญหา และรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
ทังนี
้ ้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในที่กล่าวมาในข้ างต้ น ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ
มี ความเห็น ว่าบริ ษัท ฯ มี ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพี ยงพอที่ จะสามารถบริ หารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับ
ที่จัดการได้ และยอมรั บได้ สามารถกํ ากับดูแลและติดตามการบริ หารงานได้ อย่างต่อเนื่ องมีความโปร่ งใส เพื่อปกป้อง
ทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฎ์ เข้ าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นตําแหน่งเทียบเท่า
หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายในตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2556 เป็ นต้ นมา
คณะทํางานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
บริ ษัทฯ มีคณะทํางานกํากับการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดฯ (Corporate Compliance Committee) ซึ่งได้ รับการ
แต่งตังจากกรรมการผู
้
้ จดั การใหญ่ ประกอบด้ วย
1. นายกําพล
ชยะสุนทร
ประธานคณะทํางาน
2. นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์
คณะทํางาน
คณะทํางาน
3. นายประกาศิต อิฐรัตน์
4. นายสิงห์
เนียมมุณี
เลขานุการคณะทํางาน
โดยมีนายสิงห์ เนียมมุณี ผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย ทําหน้ าที่ Corporate Compliance Officer กํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดฯ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
้
บริ ษัทฯ มีคณะทํางานบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Team) ซึ่งได้ รับการแต่งตังจากกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ประกอบด้ วย
1. นายกําพล
ชยะสุนทร
ประธานคณะทํางาน
2. นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์
คณะทํางาน
3. นายประกาศิต อิฐรัตน์
คณะทํางาน
4. นายสมเกียรติ
อร่ามเรื องกุล
คณะทํางาน
คณะทํางาน
5. นางสาววนิดา
วงศ์วเิ ศษศักดิ์
6. นายสิงห์
เนียมมุณี
เลขานุการคณะทํางาน
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รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกัน
กลุม่ บริษัทฯมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่มี
นัยสําคัญที่เกิดขึ ้นในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ที่ผ่านมาโดยได้ แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือสิ ้นสุดณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีสิ ้นสุดณ
วันดังกล่าวสําหรับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนันได้
้ แก่บคุ คลหรื อกิจการต่างๆที่มีความเกี่ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัทฯโดย
การเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันมีกรรมการร่ วมกันมีผ้ บู ริ หารร่ วมกันหรื อมีผ้ มู ีอํานาจควบคุมร่ วมกันโดยบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่กลุม่ บริษัทฯเข้ าทํารายการนัน้
ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัทฯมีนโยบายในการเข้ าทํารายการระหว่างกันที่เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทาง
การค้ าทัว่ ไปโดยใช้ ราคาที่สามารถอ้ างอิงได้ กบั ราคายุติธรรมหรื อราคาตลาดเสมือนการเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
และในกรณี ที่รายการระหว่างกันเกี่ยวข้ องกับหลักเกณฑ์กฎระเบียบหรื อข้ อบังคับอื่นใดกลุ่มบริ ษัทฯจะดําเนินการตาม
ขันตอนต่
้
างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการเข้ าทํารายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็ นไปอย่างถูกต้ องเช่นการจัดให้ มี
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอกการขออนุมตั ิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทํารายการดังกล่าวแล้ วแต่กรณีเป็ นต้ นโดยบุคคลที่มีสว่ นได้
เสี ย จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งอนุมัติ เ พื่ อ เข้ า ทํ า รายการดัง กล่า วซึ่ง ในส่ว นนี ก้ ลุ่ม บริ ษั ท ฯได้ เ ปิ ดเผยรายการระหว่ า งกัน
โดยครบถ้ วนตามสาระสําคัญตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว
มาตรการในการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นรายการที่จําเป็ นและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริ ษัทฯ โดยกลุ่ม
บริ ษัทฯมีขนตอนการอนุ
ั้
มตั ิการทํารายการระหว่างกันให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของกลุ่มบริ ษัทฯและเงื่อนไขการค้ า
ทั่วไป ทัง้ นี ก้ ่อนที่จะทํารายการ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาถึงความจําเป็ นและเหมาะสมในการเข้ าทํารายการ
รวมถึงความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ โดยให้ มีเงื่อนไขเป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติโดย
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย (ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะไม่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทํา
รายการ
ในกรณีที่คณะกรรมบริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในรายการระหว่างกันนันๆ
้ กลุม่ บริ ษัทฯ จะจัดให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระ
จากภายนอก อาทิเช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ นต้ น ให้ เข้ ามาเป็ นผู้ให้
ความเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ พร้ อมจัด ทํ า รายงานเพื่ อ นํ า ไปใช้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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นโยบายการกําหนดราคาระหว่ างกันและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างกันให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่เป็ นปกติ ธุรกิจมีความโปร่งใส ซึ่ง
การคิดอัตราผลตอบแทนรายการระหว่างกันจะเป็ นไปตามราคาตลาด ราคาประเมิน หรื อราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
้ ้กลุม่ บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มในการทํารายการ
ระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในกรณีไม่มีราคาตลาดรองรับ ทังนี
ระหว่างกันในอนาคตตามความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลสําหรับการดําเนินธุรกิจปกติ โดยการดําเนินการดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขอันเป็ นปกติธุรกิจ โดยจะถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกําหนดราคาระหว่างกันที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบุคคลอ้ างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. บริษัทที่ออกหลักทรั พย์
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมูท่ ี่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0107553000123
(66) 37-208840
(66) 2-6591464
www.doubleapower.com
10,000.00 ล้ านบาท
9,354.04 ล้ านบาท

2. บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้ อง
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด (“NPP2”)
ชื อ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
57/5-9 หมูท่ ี่ 11 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
0245554001309
(66) 38-532833ต่อ 3222
(66) 38-532829
370.00 ล้ านบาท
361.64 ล้ านบาท
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2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด (“NPP3”)
ชื อ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

: บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
: ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าไอนํ ้า และนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
: 94/1 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาหินซ้ อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
: 0245554001317
: (66) 38-855090
: (66) 38-855089
: 1,640.00 ล้ านบาท
: 1,640.00 ล้ านบาท

3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด (“NPP5”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
217 หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000786
(66)2-634-5230ต่อ3202
(66) 2-6591412
1,520.00 ล้ านบาท
1,520.00 ล้ านบาท

4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด (“NPP5A”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
218 หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000794
(66)2-634-5230 ต่อ 3201
(66) 2-6591464
1,618.00 ล้ านบาท
1,558.50 ล้ านบาท

114

รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

5) บริษัท ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์ จีจาํ กัด (“FG”)
(เดิมชื่อ “บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่

เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

: บริษัท ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์ จี จํากัด
: ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
: 206 หมูท่ ี่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
(ย้ ายที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่เป็ น เลขที่ 155 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)
: 0255555000969
: (66) 37-208840
: (66) 2-6591464
: 1,970.00 ล้ านบาท
: 1,828.575 ล้ านบาท

6) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด (“NPP11”)
ชื อ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000620
(66)2-634-5230 ต่อ 3315
(66) 2-6591410, (66) 2-6591412
950.00 ล้ านบาท
950.00 ล้ านบาท

7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด (“NPP12”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
274หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000270
(66) 37-208800
(66) 2-6591412
1,515.00 ล้ านบาท
378.75 ล้ านบาท
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8) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด (“IPP IP2”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

: บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด
: ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กับ กฟผ. ภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
: 94/1 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาหินซ้ อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
: 0245555000985
: (66) 37-208841-49
: (66) 2-6591464
: 1,380.00 ล้ านบาท
: 1,310.44 ล้ านบาท

9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด (“IPP IP7”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 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
596.08 ล้ านบาท

10) บริษัท ซีเอชพี 1 จํากัด (“CHP1”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 1 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมูท่ ี่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000471
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
130.00 ล้ านบาท
130.00 ล้ านบาท
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11) บริษัท ซีเอชพี 3 จํากัด (“CHP3”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 3 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
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
250.00 ล้ านบาท

12) บริษัท ซีเอชพี 5 จํากัด (“CHP5”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001527
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410, (66) 2-6591412
350.00 ล้ านบาท
333.00 ล้ านบาท

13) บริษัท ซีเอชพี 7 จํากัด (“CHP7”)
ชื อ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 7 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
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”)
(เดิมชื่อ “บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ เอทานอล จํากัด”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท 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. ผลิตผลการเกษตร จํากัด (“SNB”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจํากัด
ผลิตและจําหน่ายนํ ้ามันรํ าดิบและนํ ้ามันรํ าสกัด
107/1 หมูท่ ี่ 2 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
0105531003578
(66) 38-538512
(66) 38-539754
30.00 ล้ านบาท
30.00 ล้ านบาท

16) บริษัท แอชลีชชิ่ง จํากัด (“AL”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท แอชลีชชิ่ง จํากัด
แยกสารเคมีออกจากขี ้เถ้ า
217 หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000543
(66) 2-634-5230ต่อ 3216
(66) 2-6591464
155.00 ล้ านบาท
155.00 ล้ านบาท
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17) บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รู ฟท็อป จํากัด (“NPS Solar Rooftop”)
(เดิมชื่อ “บริ ษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากัด”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จํากัด
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคา
206 หมูท่ ี่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001098
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
150.00 ล้ านบาท
37.50 ล้ านบาท

บริษัทในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
1) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จํากัด (“NPS OS”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
206 หมูท่ ี่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0245552001221
(66) 37-208841-48
(66) 2-6591464
310.00 ล้ านบาท
310.00 ล้ านบาท

2) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานาจํากัด (“NPSOR”)
(เดิมชื่อ “บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จํากัด”)
: บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด
ชื อ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
: 206 หมูท่ ี่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255551000301
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
: (66) 37-208841-48
โทรศัพท์
: (66) 2-6591464
โทรสาร
: 100.00 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบี ยน
: 100.00 ล้ านบาท
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
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3) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จํากัด (“NPS Cape”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท 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 โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิง้ จํากัด (“OSH”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

: บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ ้ง จํากัด
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
: 9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
: 2169333
: +852 2549 2579
: +852 2549 9848
: 32.50 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
: 32.50 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ

5) บริษัท โอเชี่ยน เคป จํากัด (“OC”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

: บริษัท โอเชี่ยน เคป จํากัด
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
: 9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
: 2172548
: +852 2549 2579
: +852 2549 9848
: 5,000.00 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
: 5,000.00 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
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6) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง5 จํากัด (“ITS5”)
ชื อ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนที อ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง5 จํากัด
บริการทุน่ ขนถ่ายสินค้ ากลางทะเล
187/3 หมูท่ ี่ 1 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
0245544000792
(66) 38-540330
(66) 38-540331
68.00 ล้ านบาท
68.00 ล้ านบาท

7) NPS Cape Shipping S.A. (“Cape Shipping”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่

เลขทะเบี ยนบริ ษัท
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

: NPS Cape Shipping S.A.
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
: 71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada
Global Business Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic
of Panama
: N/A
: 10,000.00 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
: 10,000.00 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ

8) Alizay 2 Shipping S.A. (“Alizay 2”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่

เลขทะเบี ยนบริ ษัท
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

: Alizay 2 Shipping S.A.
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
: 71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada
Global Business Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic
of Panama
: N/A
: 10,000.00 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
: 10,000.00 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
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บริษัทในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ
1) บริษัท นํา้ ใส 304 จํากัด (“NS304”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท นํ ้าใส 304 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายนํ ้าดิบและนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
355 หมูท่ ี่ 10 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255548000037
(66) 37-208800 ต่อ3839
(66) 2-659-1432
462.00 ล้ านบาท
374.42 ล้ านบาท

2) บริษัทดี.เอ.รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด (“DARC”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

: บริษัท ดี.เอ.รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
: ศึกษาวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์ต้นกระดาษและต้ นพลังงานรวมไปถึงเยื่อ
กระดาษและกระดาษ
: 122 หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255550000235
: (66) 37-208800
: (66) 2-6591424
: 30.00 ล้ านบาท
: 30.00 ล้ านบาท

3) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

: PT. Utami Jaya Mulia
: ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน
: Jl. Pendreh, KomplekPerhubungan Gang Bandara No. 184, RT.
33-A, Kel. Melayu, MuaraTeweh Barito Utara 73811
: 2090.2011
: (62) 519 21344
: 34,000.00 ล้ านรูเปี ยห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital)
: 22,600.00 ล้ านรูเปี ยห์อินโดนีเซีย (Issued Capital)
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4) บริษัท คันนา จํากัด (“KN”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท คันนา จํากัด
สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกต้ นกระดาษและต้ นพลังงาน
207 หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000468
(66) 37-208800
(66) 2-6591464
530.00 ล้ านบาท
530.00 ล้ านบาท

5) บริษัท โซนิสสตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด (“SNST”)
ชือ่ บริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว

: บริษัท โซนิสสตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
: ผลิตและจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังและก๊ าซชีวภาพ
: 99/2 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาหินซ้ อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
: 0105538091278 (เดิมเลขที่ 1859/2538)
: (66) 38-855100
: (66) 38-855100 ,(66)2-6591490
: 270.00 ล้ านบาท
: 270.00 ล้ านบาท

3. บุคคลอ้ างอิง
1) ผู้สอบบัญชี
ชื อ่ บริ ษัท
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:

:

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

123

รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

2) นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั ง้ ที่ 1/2557 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2560
: ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ชือ่ บริ ษัท
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
: (66) 02-296-3582
โทรศัพท์
: (66) 02-683-1298
โทรสาร
: www.krungsri.com
โฮมเพจ
3) นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2561 และชุดที่ 2
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2562
ชื อ่ บริ ษัท
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(66) 02-255-2222
(66) 02-255-9391-3
www.ktb.co.th

4) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของของบริษัทฯ ครั ง้ ที่ 1/2557 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2560
ชือ่ บริ ษัท
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 02-296-3582
(66) 02-683-1298
www.krungsri.com

5) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 2/2557 ชุ ดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2561 และชุดที่ 2
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2562
ชือ่ บริ ษัท
ที ต่ งั้ สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(66) 02-255-2222
(66) 02-255-9391-3
www.ktb.co.th

6) ที่ปรึกษากฎหมาย
-ไม่มี-
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

7) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ติ ดต่อ
อีเมลล์
8) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ติ ดต่อ
สายด่วนนักลงทุน
อี เมลล์

:
:

:
:
:

นางสาววนิดา วงศ์วิเศษศักดิ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
pr@npp.co.th

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

ข้ อมูลสําคัญอื่น ที่มีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่พบว่ามีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน
บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท เนชั่น แนล เพาเวอร์ ซัพ พลาย จํ า กัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม งบแสดง การ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ สรุ ปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ า พเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น ต่องบการเงิ น ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า ได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก การแสดงข้ อมูลที่ขดั
ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดทําและการนํ าเสนองบการเงินโดย
ถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผ้ ูบริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึน้ โดยผู้บริ หาร รวมทัง้ การ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
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บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ข้ าพเจ้ าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัท
เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ น
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 7 และข้ อ 19 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของเงินมัดจําจ่ายเพื่อซื ้อที่ดินแก่
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 2,078 ล้ านบาท (2557: จํานวน 2,171 ล้ านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ า
มิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี ้แต่อย่างใด

สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิ น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําจ่ายเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

8

7
9
7
7
7
10
11

12
13
14
15
16
17
18
7, 19
20
31

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

590,702,851
126,589,576
230,223,848

662,316,400
91,017,219
231,508,993

294,438,004
223,848

536,810,310
151,429,570

375,577,731
1,145,344,649
1,520,922,380
90,336,670
137,614,979
1,011,842,658
117,706,038
391,301,780
4,217,240,780

350,191,842
1,523,527,275
1,873,719,117
154,136,670
37,375,334
984,247,669
435,781
243,500,624
4,278,257,807

295,059,299
580,207,546
875,266,845
48,999,985
124,050,000
11,589
543,629,710
115,532,969
56,008,708
2,058,161,658

236,668,570
655,399,529
892,068,099
1,898,757,748
35,289,469
482,665,739
435,781
38,921,518
4,036,378,234

21,220,412
130,456,082
162,331,470
344,820,579
26,251,713,340
10,138,179
395,566,400

64,109,870
131,904,420
198,033,215
508,657,898
24,457,691,326
11,090,718
395,566,400

17,457,800,151
254,400,000
344,820,579
7,459,780,878
4,168,120
-

13,332,823,329
254,400,000
508,657,898
7,674,893,759
4,381,698
-

2,078,649,375
97,852,595
108,526,275
105,406,944
3,376,314
2,393,811,503
29,710,057,965
33,927,298,745

2,171,220,938
18,454,782
100,629,751
93,572,525
2,904,258
2,386,782,254
28,153,836,101
32,432,093,908

9,317,877
77,957,565
1,612,771
88,888,213
25,609,857,941
27,668,019,599

82,618,050
4,708,821
1,648,404
88,975,275
21,864,131,959
25,900,510,193

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้าและบริ การจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหุ น้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ เช่าซื้อและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หุ น้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้ าและเงินประกันอื่น
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

21

5,827,893,790

286,932,251

5,675,813,790

212,473,875

7
22
7
7

162,314,656
954,613,334
1,116,927,990
95,584
-

150,820,731
921,701,294
1,072,522,025
186,930,801
-

137,823,252
324,975,631
462,798,883
171,308,411
355,299,970

54,477,591
452,773,589
507,251,180
258,878,505
618,500,000

24
25

338,521,398
1,764,396,165

552,737,770
2,040,358,767

14,009,079
597,447,564

63,992,363
597,357,143

26

66,842,347
151,184,665
9,265,861,939

3,005,137,861
117,732,449
138,964,652
7,401,316,576

54,081,170
74,608,382
7,405,367,249

3,005,137,861
103,612,596
63,467,042
5,430,670,565

24
25

694,946,233
4,860,511,907

1,199,122,429
4,160,808,413

3,848,379
-

18,156,072
598,030,528

26
27

8,938,219,746
115,881,367
31,639,287
27,417,363
14,668,615,903
23,934,477,842

8,675,599,495
101,608,759
41,034,814
8,691,272
14,186,865,182
21,588,181,758

8,938,219,746
42,545,535
14,603,861
15,354,150
9,014,571,671
16,419,938,920

8,675,599,495
36,723,238
25,360,688
9,353,870,021
14,784,540,586

23

31
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 1,000,000,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจําหน่ ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 935,403,920 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

28

29

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

9,354,039,200

9,354,039,200

9,354,039,200

9,354,039,200

700,876,423
162,235,447

625,050,979
1,168,622,166

700,876,423
1,174,223,320

625,050,979
1,117,937,692

80,899,995
(334,018,240)
9,964,032,825
28,788,078
9,992,820,903
33,927,298,745
-

(8,581,771)
(334,018,240)
10,805,112,334
38,799,816
10,843,912,150
32,432,093,908
-

18,941,736
11,248,080,679
11,248,080,679
27,668,019,599
-

18,941,736
11,115,969,607
11,115,969,607
25,900,510,193
-
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายไฟฟ้ า ไอนํ้าและนํ้า
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้จากการขายแป้ งมันสําปะหลัง
รายได้จากการขายนํ้ามันรําข้าวดิบและรําสกัด
รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายไฟฟ้ า ไอนํ้าและนํ้า
ต้นทุนขายเอทานอล
ต้นทุนขายแป้ งมันสําปะหลัง
ต้นทุนขายนํ้ามันรําข้าวดิบและรําสกัด
ต้นทุนค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

9,975,776,439
1,381,665,782
633,208,248
61,751,894
517,964,524

12,313,627,337
1,334,993,767
611,058,976
348,989,024
768,395,197

6,956,577,500
63,365,387

7,431,595,612
83,818,681

134,718,353
26,147,492
76,000,932
12,807,233,664

10,626,689
26,944,044
67,141,860
15,481,776,894

130,400,418
785,677,293
53,001,010
40,010,291
8,029,031,899

5,365,403
898,331,804
245,800,526
81,110,557
8,746,022,583

7,716,241,594
1,243,358,409
537,988,424
62,135,614
621,759,645
22,712,476
987,837,507
11,192,033,669

8,878,205,224
1,258,000,790
536,597,395
332,509,841
455,639,328
21,855,512
1,015,677,529
12,498,485,619

5,047,732,048
33,985,034
541,197,543
5,622,914,625

5,356,546,635
46,120,057
546,771,891
5,949,438,583

1,615,199,995
(37,614,959)
1,577,585,036
(961,422,924)
616,162,112
(109,975,663)
506,186,449

2,983,291,275
(100,003,242)
2,883,288,033
(963,421,421)
1,919,866,612
(154,896,762)
1,764,969,850

2,406,117,274
2,406,117,274
(773,561,617)
1,632,555,657
(116,046,783)
1,516,508,874

2,796,584,000
2,796,584,000
(761,730,920)
2,034,853,080
(193,962,784)
1,840,890,296

89,481,766

2,779,596

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี

(2,805,379)
943,719
(1,861,660)
87,620,106

(7,902,296)
1,580,459
(6,321,837)
(3,542,241)

-

(10,815,888)
2,163,178
(8,652,710)
(8,652,710)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

593,806,555

1,761,427,609

1,516,508,874

1,832,237,586

14

15

31

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่ จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่ จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

31
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปั นกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การแบ่ งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

453,810,750
52,375,699

1,670,808,498
80,395,156

506,186,449

13,766,196
1,764,969,850

543,318,293
50,488,262

1,667,275,369
80,386,044

593,806,555

13,766,196
1,761,427,609

0.49

1.79

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
1,516,508,874

1,840,890,296

1,516,508,874

1,832,237,586

1.62

1.97

33
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ ายและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
การปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
(โอนกลับรายการ)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนชัว่ คราว
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
โอนกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินปั นผลรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าและบริ การจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้ าและเงินประกันอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

14
15

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

616,162,112

1,919,866,612

1,632,555,657

2,034,853,080

1,523,738,720
19,322,012
-

1,449,002,227
34,479,779
(41,153)

539,757,953
14,741,347
3,600,000

598,931,737
25,983,602
-

10,742,400
13,639,519
(346)
(2,316,392)
(14,198,199)
18,400,667
2,002,816
11,170,503

(28,024,286)
14,384,460
(711,418)
(3,516,200)
76,086,411
5,456,507
2,000
1,397,912

1,913,425
999,970
5,880,077
(346)
(1,730,717)
(13,329,787)
269,615

778,838
3,978,702
(631,995)
(3,516,200)
(15,613,354)
1,173,499
689,068

(117,706,038)
37,614,959
(26,147,492)
941,757,275

(453,781)
100,003,242
(26,944,044)
939,633,687

(115,532,969)
(785,677,293)
(53,001,010)
764,925,706

(453,781)
(898,331,804)
(245,800,526)
745,037,185

3,034,182,516

4,480,621,955

1,995,371,628

2,247,078,051

351,861,787
36,697,368
(3,495,941)
(133,027,886)
(13,029,064)

(168,601,716)
(37,375,334)
79,065,726
62,671,630
8,322,112

(23,525,176)
35,277,880
(62,877,396)
(675,950)
35,634

(9,606,057)
(35,289,469)
(55,235,427)
12,985,441
(15,100)

33,719,167
(186,835,217)
12,220,013
(4,085,500)
(9,395,527)
18,726,091
3,137,537,807
27,082,443
(1,119,819,728)
(186,093,955)
1,858,706,567

67,197,797
(427,050,347)
(18,054,742)
(6,596,200)
(2,978,402)
8,691,271
4,045,913,750
19,164,331
(1,106,582,787)
(215,969,104)
2,742,526,190

(63,098,246)
(87,570,094)
11,141,340
(57,780)
(10,756,827)
1,793,265,013
93,763,220
(756,770,434)
(161,926,477)
968,331,322

157,485,254
(315,887,850)
(13,456,752)
(3,246,800)
5,897,358
1,990,708,649
265,690,353
(674,659,154)
(165,757,322)
1,415,982,526

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้เพิม่ ขึ้น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินมัดจําจ่ายเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์และเช่ากลับคืน
ชําระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท
ชําระคืนหุ น้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
เงินสดจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
เงินปั นผลจ่ายให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการเรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติมของบริ ษทั ย่อย
ในส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันจากการจําหน่ าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม่ ขึน้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

34

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

(35,572,357)
42,889,458
3,601,883
63,800,000
(2,727,382,680)
17,861,355
(4,408,081)
(253,431,369)
(2,892,641,791)

(26,017,219)
85,032,094
(227,281,375)
(131,904,420)
3,863,330
(2,070,000)
(4,090,971,349)
47,164,258
(1,930,541)
(688,991,953)
(48,379,127)
(5,081,486,302)

152,936,785
1,771,107,748
(4,125,976,793)
(166,828,754)
32,599,926
(9,317,877)
736,677,308
(1,608,801,657)

(147,281,375)
(24,105,992)
979,401,000
(3,477,873,915)
327,000,000
(2,070,000)
(359,067,123)
62,042,775
(1,778,853)
1,053,331,797
(1,590,401,686)

5,540,961,539
(818,442,807)
1,734,673,693
(1,320,071,520)
250,000,000
(3,000,000,000)
(1,384,397,802)
(60,500,000)

(3,828,902,486)
(3,870,000)
1,394,001,452
(387,852,600)
1,662,430,232
(1,408,739,768)
8,668,238,675
(3,000,000,000)
(1,075,714,508)
(86,520,000)
(167,021,559)
(115,500,000)

5,463,339,915
(263,200,030)
(67,644,054)
(600,000,000)
250,000,000
(3,000,000,000)
(1,384,397,802)
-

(3,751,682,781)
359,839,647
30,327,237
(67,777,368)
(600,000,000)
8,668,238,675
(3,000,000,000)
(1,075,714,508)
-

-

11,250,000

-

-

942,223,103
20,098,572
(71,613,549)
662,316,400
590,702,851
-

979,400,980
2,641,200,418
1,369,445
303,609,751
358,706,649
662,316,400
-

398,098,029
(242,372,306)
536,810,310
294,438,004
-

563,230,902
388,811,742
147,998,568
536,810,310
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
โอนเงินมัดจําจ่ายเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นที่ดิน
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นเครื่ องจักรและอุปกรณ์
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นเครื่ องจักรและอุปกรณ์
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดินและอาคาร
ซื้อยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
รายการขายทรัพย์สินและเช่ากลับคืน
เจ้าหนี้ จากการซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
เพื่อเป็ นการเพิ่มทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยแทน

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

92,571,563
37,096,543
34,841,448
156,862,749
1,913,400
(6,640,289)

304,163,000
188,555,494
14,553,457
6,275,449
165,269,040
35,111,877

156,862,749
13,574,138

20,916,143
5,832,459
25,778,151
(43,812,531)

-

-

-

1,551,447,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
จากการเรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติมของบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สิ นทรัพย์สุทธิที่รับโอนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลับรายการค่าหุ น้ ค้างรับจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายให้ผมู ้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายให้ผมู ้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

28
34
14

28
34
14

กําไรสะสม

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ผลต่างจาก
ผลต่างจาก
รวม
การแปลงค่างบการเงิน
การจัดโครงสร้างการ
องค์ประกอบอื่น
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดําเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(11,361,367)
(1,327,539,118)
(1,338,900,485)
2,779,596
2,779,596
2,779,596
2,779,596

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯ
9,220,030,595
1,670,808,498
(3,533,129)
1,667,275,369

ส่ วนของผูม้ ี
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสียที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ก่อนการรวมธุรกิจ
ของบริ ษทั ย่อย
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
62,663,772
167,375,261
80,395,156
13,766,196
(9,112)
80,386,044
13,766,196

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกจําหน่ ายและ
ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
9,354,039,200
-

จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
533,439,099
-

ยังไม่ได้จดั สรร
671,452,781
1,670,808,498
(6,312,725)
1,664,495,773

9,354,039,200

91,611,880
625,050,979

(91,611,880)
(1,075,714,508)
1,168,622,166

(8,581,771)

(167,021,559)
181,141,457
979,400,980
(334,018,240)

(167,021,559)
181,141,457
979,400,980
(342,600,011)

(167,021,559)
181,141,457
979,400,980
(1,075,714,508)
10,805,112,334

11,250,000
(115,500,000)
38,799,816

(181,141,457)
-

9,354,039,200
9,354,039,200

625,050,979
75,825,444
700,876,423

1,168,622,166
453,810,750
25,777
453,836,527
(75,825,444)
(1,384,397,802)
162,235,447

(8,581,771)
89,481,766
89,481,766
80,899,995

(334,018,240)
(334,018,240)

(342,600,011)
89,481,766
89,481,766
(253,118,245)

10,805,112,334
453,810,750
89,507,543
543,318,293
(1,384,397,802)
9,964,032,825

38,799,816
52,375,699
(1,887,437)
50,488,262
(60,500,000)
28,788,078

-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
9,450,069,628
1,764,969,850
(3,542,241)
1,761,427,609
11,250,000
(167,021,559)
979,400,980
(1,075,714,508)
(115,500,000)
10,843,912,150
10,843,912,150
506,186,449
87,620,106
593,806,555
(1,384,397,802)
(60,500,000)
9,992,820,903
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

28
34

28
34

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกจําหน่าย
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว
9,354,039,200
9,354,039,200

จัดสรรแล้ว
533,439,099
91,611,880
625,050,979

ยังไม่ได้จดั สรร
453,026,494
1,840,890,296
(8,652,710)
1,832,237,586
(91,611,880)
(1,075,714,508)
1,117,937,692

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการจัดโครงสร้าง
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
4,821,838
14,119,898
18,941,736

9,354,039,200
9,354,039,200

625,050,979
75,825,444
700,876,423

1,117,937,692
1,516,508,874
1,516,508,874
(75,825,444)
(1,384,397,802)
1,174,223,320

18,941,736
18,941,736

กําไรสะสม

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
10,345,326,631
1,840,890,296
(8,652,710)
1,832,237,586
(1,075,714,508)
14,119,898
11,115,969,607
11,115,969,607
1,516,508,874
1,516,508,874
(1,384,397,802)
11,248,080,679
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาาย จํากัด (มหาชน)และบริษัษัทย่ อย
หมายเหตตุประกอบงบกการเงินรวม
สําหรั บปสิ
ปี น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25558
1.

ข้้ อมูลทั่วไปขอองบริษัทฯ
บริิ ษัท เนชัน่ แนลล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(“บริ ษัษทฯ”) เป็ นบริริ ษัทมหาชนซึง่งจัดตังและมี
้
ภมิมู ิลําเนาใน
ป
ประเทศไทย
โดยยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ
ญ่คือ บริ ษัท ฟิ วเจอร์
ว
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากัด และบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (19991) จํากัด
(มมหาชน) ซึง่ เป็ นบริ
น ษัทที่จดทะะเบียนจัดตังใน
้ นประเทศไทย และ
แ Cogen Investments Limited ซึง่ เป็ นบบริ ษัทที่จด
ทะเบียนจัดตังที
้ ที่ British Virgin Islands ถือหุ
อ ้ นร้ อยละ 644 ร้ อยละ 26 แลละร้ อยละ 10 ตตามลําดับ ธุรกิจหลักของ
บ ิ ษัทฯคือการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ
บริ
า
้ า ไอนํ ้าและนํ ้าเเพื่อการอุตสาหหกรรม ที่อยู่ตามมที่จดทะเบียนของบริ
น
ษัท
ฯ อยูท่ ี่ 206 หมู่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปรราจีนบุรี
ในนระหว่างเดือนมี
น นาคม 2558 Metrix Internaational Capitaal Holdings Lim
mited ซึง่ เป็ นผูผู้ ถือหุ้นรายใหญ
ญ่เดิมได้ ทํา
สัญ
ั ญาเพื่อขายยหุ้นสามัญของงบริ ษัทฯที่บริ ษัษัทดังกล่าวถืออยู
อ ่ โดยคิดเป็ นสั
น ดส่วนการลงงทุนในบริ ษัทฯร้ร้ อยละ 10
ใหห้ แก่ บริ ษัท ฟิ วเจอร์
ว
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากักด ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ
อ ้ นรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ส่งผผลให้ บริ ษัท ฟิ วเจอร์
ว
เอน
เนนอร์ จี โฮลดิ ้ง จํากัด มีสดั ส่วนกการลงทุนในบริริ ษัทฯเพิ่มขึ ้นจาากเดิมร้ อยละ 54
5 เป็ นร้ อยละ 64

2.

เกกณฑ์ ในการจััดทํางบการเงิน

2.1

งบบการเงินนี ้จัดทํทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงงานทางการเงินที
น ่กําหนดในพระราชบัญญัติววิิชาชีพบัญชี พ.ศ.
พ 2547
โดดยแสดงรายกาารในงบการเงินตามข้
น
อกําหนดดในประกาศกรรมพัฒนาธุรกิจการค้
จ าลงวันที่ 28 กันยายน 2554
2 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2
ภ
นงงบการเงินฉบับที
บ ่บริ ษัทฯใช้ เปนทางการตาม
ป็
มกฎหมาย งบกการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
งบบการเงินฉบับภาษาไทยเป็
แปลจากงบการเเงินฉบับภาษาไไทยนี ้
งบบการเงินนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์
เ
ราคาทุนเดิ
น มเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่
อ างอื่นในนโยบบายการบัญชี
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

2.2

เกกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

น
้ได้ จดั ทําขึ
า ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหหาชน) (ซึง่
งบการเงินรวมนี
ต่อไปนี ้เรี ยกว่
ย า “บริ ษัทฯ”) และบริ ษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปนีน ้เรี้ ยกว่า “บริ ษัทย่
ท อย”) ดังต่อไไปนี ้
ชื่อบริ ษัท

ลักษณะธธุรกิจ

จัดตังขึ
้ ขึ ้้น
ในประเททศ

อัตราร้
ร อยละ
ของการถือหุ้น
2558

2557

ร้ อยละ

ร้ อยละ

บริษัทย่ อยที่ลงทุ
ล นโดยบริษัทฯโดยตรง
ฯ
บริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด
บริ ษัท อี 85 จํากั
าด
บริ ษัท เนชัน่ แนนล เพาเวอร์ แพลนนท์ 5 จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนนล เพาเวอร์ แพลนนท์ 11 จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนนล เพาเวอร์ แพลนนท์ 5 เอ จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จํจากัด
บริ ษัท อินเตอร์์ สตีวีโดริ่ ง 5 จํากัดั
บริ ษัท เนชัน่ แนนล เพาเวอร์ แพลนนท์ 2 จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนนล เพาเวอร์ แพลนนท์ 3 จํากัด
บริ ษัท นํ ้าใส 3004 จํากัด
บริ ษัท เอส.เอ็น.บี
น . ผลิตผลการเกกษตร จํากัด
บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากักด
บริ ษัท ซีเอชพี 1 จํากัด
บริ ษัท ไอพีพี ไออพี 2 จํากัด
บริ ษัท แอช ลีชชิ่ิง จํากัด
บริ ษัท ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์ จี จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษัษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด”)
บริ ษัท เนชัน่ แนนล เพาเวอร์ แพลนนท์ 12 จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษัษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด”)
ด
บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 7 จํากัด
บริ ษัท ไอพีพี ไออพี 7 จํากัด
บริ ษัท โซนิส สตตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
PT Utami Jayaa Mulia

ขนส่งสินค้ าระหว่างประเททศทางเรื อเดินทะเเล
ผลิตและจจําหน่ายเอทานอล
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้าและไอนํ ้า
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้าและไอนํ ้า
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้าและไอนํ ้า
ขนส่งสินค้ าระหว่างประเททศทางเรื อเดินทะเเล
บริ การขนนส่ง
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้าและนํ ้า
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้า ไอนํ ้าและ
นํ ้าเพื่อการอุ
อ ตสาหกรรมม
ผลิตและจจําหน่ายนํ ้าเพื่อการอุ
ก ตสาหกรรม
ผลิตและจจําหน่ายนํ ้ามันรําข้
า าวดิบและรํ าสกักัด
วิจยั และพพัฒนาการทดลองงทางด้ านวิทยาศาสตร์
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้า
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้า
โรงแยกคลลอไรด์และโพแทสสเซียมจากขี ้เถ้ าขาว

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
51.00
50.00
99.99
99.99
99.99

99.99
51.00
50.00
99.99
99.99
99.99

ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้า
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้า
ขนส่งสินค้ าระหว่างประเททศทางเรื อเดินทะเเล

ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

ผลิตและะจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้า
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้า
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้า
ผลิตและจจําหน่ายกระแสไฟฟฟ้า
ผลิตและจจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ณ แป้งมันสําปะหหลัง
ผลิตและจจําหน่ายถ่านหิน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
อินโดนีเเซีย

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.00

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.00
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

ลักษณะธธุรกิจ

ชื่อบริ ษัท

Ocean Star Holding Companny Limited

การลงทุน

บริษัทย่ อยที่บริ
บ ษัทฯลงทุนโดยยถือหุ้นผ่ าน Occean Star Holdinng Company Lim
mited
Ocean Cape Company Limiteed
ขนส่งสินค้ าระหว่างประเททศทางเรื อเดินทะเเล
Alizay 2 Shippping S.A.

ขนส่งสินค้ าระหว่างประเททศทางเรื อเดินทะเเล

NPS Cape Shhipping S.A.

ขนส่งสินค้ าระหว่างประเททศทางเรื อเดินทะเเล

จัดตังขึ
้ ขึ ้้น
ในประเททศ

อัตราร้
ร อยละ
ของการถือหุ้น
2558

2557

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ฮ่องกง

100.00

100.00

ฮ่องกง

100.00

100.00

สาธารณ
ณรัฐ
ปานามมา
สาธารณ
ณรัฐ
ปานามมา

100.00

-

100.00

-

ก) บริ ษัทฯจจะถือว่ามีการคควบคุมกิจการทีที่เข้ าไปลงทุนหรื
ห ื อบริ ษัทย่อยไได้ หากบริ ษัทฯฯมีสิทธิได้ รับหรืรอมีส่วนได้
เสียในผลลตอบแทนของงกิจการที่เข้ าไปปลงทุน และสาามารถใช้ อํานาาจในการสัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงิ
น นผลตอบบแทนนันได้
้
ข) บริ ษัทฯนํนํางบการเงินขอองบริ ษัทย่อยมมารวมในการจัดั ทํางบการเงินรวมตั
น
งแต่
้ วนั ที่บริ ษัทฯมีอํานาจในการ
น
ควบคุมบริ
บ ษัทย่อยจนถึงวั
ง นที่บริ ษัทฯสิ ้นสุ
้ ดการควบคุคุมบริ ษัทย่อยนันั ้
ค) งบการเงินของบริ ษัทย่อยได้
อ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ นโยบายกการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันนกับของบริ ษัทฯ
ง) สินทรัพย์และหนี ้สินตามมงบการเงินของงบริ ษัทย่อยซึง่ จัดตังในต่
้ างปรระเทศแปลงค่าาเป็ นเงินบาทโดดยใช้ อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารรายงาน ส่วนรายได้ และค่าใช้ช้ จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดดยใช้ อตั รา
ง ่งเกิดขึ ้นจากการแปลงค่าดังั กล่าวได้ แสดงไว้ เป็ นรายกาาร “ผลต่าง
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายยเดือน ผลต่างซึ
ต างประเทศศ” ในงบแสดงกการเปลี่ยนแปลงงส่วนของผู้ถือหุห้ น
จากการแแปลงค่างบการรเงินที่เป็ นเงินตราต่
จ) ยอดคงค้ค้ างระหว่างบริรษั ทฯและบริ ษัษัทย่อย รายกาารค้ าระหว่างกัันที่ มีสาระสําคคัญได้ ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรววมนี ้แล้ ว
ฉ) ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกํ
น าไรหรื อขาดทุนและสินททรัพย์สทุ ธิของบบริ ษัทย่อย
ส่วนที่ไม่ได้ เป็ นของบริ ษัษทฯ และแสดงงเป็ นรายการแแยกต่างหากในนส่วนของกําไรหหรื อขาดทุนรวมและส่วน
ของผู้ถือหุห้ นในงบแสดงฐฐานะการเงินรววม
2.3

บริิ ษัทฯจัดทํางบบการเงินเฉพาะะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในนบริ ษัทย่อยและะบริ ษัทร่วมตามมวิธีราคาทุน
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(

3.

ม
มาตรฐานการร
รายงานการทาางการเงินใหมม่
มมาตรฐานการรายงานทางการรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และทีที่จะมีผลบังคับบในอนาคตมีรายละเอี
า
ยด
ดังนี ้
ก มาตรฐานกการรายงานทาางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปี
ก.
ใ บัญชีปัจจุบัน
บริ ษัทฯและบบริ ษัทย่อยได้ นํามาตรฐานการ
า
รรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ
ป ง (ปรับปรุ ง 22557) และฉบับใหม่
บ ที่ออก
โดยสภาวิชาชี
า พบัญชี ซึง่ มีผลบั
ผ งคับใช้ สําหรั
ห บรอบระยะเววลาบัญชีที่เริ่ มในหรื
ใ อหลังวันที่ 1 มกราคม 25558 มาถือ
ปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรั
ก บปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเทท่าเทียมกับ
ว
เป็ นการรปรับปรุ งถ้ อยคําและคําศัพท์ การตี
ก ความ
มาตรฐานกาารรายงานทางกการเงินระหว่างปประเทศ โดยส่วนใหญ่
และการให้ แนวปฏิ
แ
บตั ิทางการบัญชี กับผู้ใช้ มาตรฐานกาารนํ ามาตรฐานนการรายงานททางการเงินดังกล่
ก าวมาถื อ
ปฏิบตั ินี ้ไม่มีมีผลกระทบอย่างเป็
า นสาระสําคัญต่องบการเเงิินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยยอย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานททางการเงินตามมที่กล่าวข้ างต้ นบางฉบั
น
บมีการรเปลี่ยนแปลงหลลักการสําคัญซึงงสามารถสรุ
่
ปได้ ดงั นี ้
มาตรฐานกการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรั บปรรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชนน์ ของพนักงานน
มาตรฐานฉฉบับปรั บปรุ ง นี ก้ ํ า หนดให้ กิ จการต้
จ
อ งรั บ รู้ รายการกํ
ร
าไรขาดทุนจากกา รประมาณการรตามหลัก
คณิตศาสตร์ร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนุ เบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที
ใ
่มาตรฐฐานฉบับเดิมอนนุญาตให้ กิจกาารเลือกรับรู้
รายการดังกลล่าวทันทีในกําไรขาดทุ
ไ
น หรื อในกํ
ใ าไรขาดทุนเบ็
เ ดเสร็จอื่น หรื อทยอยรั
อ
บรู้ในกํกําไรขาดทุนก็ได้
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ เปลี
ป ่ยนแปลงการรับรู้ รายการกําไรขาดทุนจากกการประมาณกการตามหลักคณ
ณิตศาสตร์
น าไรหรื อขาดททุนไปเป็ นรับรู้ ทนั ทีในกําไรขาดดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและได้
น
ทํา
ประกันภัยในนปี ปั จจุบนั จากการรับรู้ทนั ทีในกํ
การปรับปรุงรายการของปี
ง
ปั จจุบนั และปรับย้
บ อนหลังงบกาารเงินปี ก่อนที่นํนํามาแสดงเป็ นนข้ อมูลเปรี ยบเทีทียบเสมือน
ว่าบริ ษัทฯแลละบริ ษัทย่อยใช้ช้ นโยบายบัญชีนีน ้มาตังแต่
้ แรกผผลสะสมของกาารเปลี่ยนแปลงนนโยบายการบัญชี
ญ ดงั กล่าว
แสดงอยูใ่ นหหมายเหตุประกออบงบการเงินข้ อ 4
มาตรฐานกการรายงานทาางการเงิน ฉบับับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวมม
มาตรฐานกาารรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลลักเกณฑ์เกี่ยวกกับการจัดทํางบบการเงินรวม โดยใช้
โ แทน
เนื ้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงิงินรวมที่เดิมกําหนดอยู
า
่ในมาตตรฐานการบัญ
ญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบ
น
จการ มาตรฐานฉบบับนีเ้ ปลี่ยนแปปลงหลักการเกีกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้
การเงินรวมมและงบการเงินเฉพาะกิ
ลงทุนมีอํานาจการควบคุ
น
มหรื อไม่ กล่าวคืคือ ภายใต้ มาตรฐานฉบับนี ้ผู้ลงทุ
ล นจะถือว่าตตนควบคุมกิจการที
ก ่เข้ าไป
ลงทุนได้ หาากตนมีสิทธิ ได้ รับหรื อมีส่วนไได้ เสียในผลตออบแทนของกิจการที
จ
่เข้ าไปลลงทุน และตนสสามารถใช้
อํานาจในกาารสัง่ การกิจกรรรมที่ส่งผลกระะทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้
้ ถึงแม้ วว่าตนจะมีสดั ส่สวนการถือ
หุ้นหรื อสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้
ย
อยกกว่ากึง่ หนึง่ ก็ตาม
า การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี ้ส่งผลให้ ฝ่ายบบริ หารต้ อง
ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างมากในกาารทบทวนว่าบริิ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยมีอํานาจจควบคุมในกิจจการที่เข้ าไปลงงทุนหรื อไม่
น
าง
และจะต้ องนนําบริ ษัทใดในกกลุม่ กิจการมาจจัดทํางบการเงินรวมบ้
การเปลี่ยนแแปลงหลักการนีนี ้ไม่มีผลกระทบบต่องบการเงินของบริ
ข ษัทฯและะบริ ษัทย่อย
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มาตรฐานกการรายงานทาางการเงิน ฉบับับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยยข้ อมูลเกี่ยวกักับส่ วนได้ เสียในกิ
ใ จการ
อื่น
มาตรฐานฉบบับนี ้กําหนดเรื่ องการเปิ ดเผยยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการใในบริ ษัทย่อยการร่ วมการ
งานบริ ษัทรวม
ร่ รวมถึงกิจการที
ก ่มีโครงสร้ร้ างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี
บ จ้ ึงไม่มีผลกกระทบทางการรเงินต่องบ
การเงินของบบริ ษัทฯและบริ ษัษทย่อย
มาตรฐานกการรายงานทาางการเงิน ฉบับับที่ 13 เรื่ องกการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มาตรฐานฉบบับนี ้กําหนดแนนวทางเกี่ยวกับการวั
บ ดมูลค่ายุยติธรรมและกาารเปิ ดเผยข้ อมูลลที่เกี่ยวกับการร วัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้
ก องวัดมูลค่คายุติธรรมของงสินทรัพย์หรื อหนี
ห ้สินใดตามข้ อกําหนดของมมาตรฐานที่
น จการจะต้ องววัดมูลค่ายุติธรรรมนันตามหลั
้
กการของมาตรฐ
ก
ฐานฉบับนี ้และะใช้ วิธีเปลี่ยนทันั ทีเป็ นต้ น
เกี่ยวข้ องอื่นกิ
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้ มาตรฐานนี ้
มาตรฐานฉบบับนี ้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสํ
ส าคัญต่องบการเงิ
อ
นของงบริ ษัทฯและบริริ ษัทย่อย
ข มาตรฐานกการรายงานทาางการเงินที่จะมี
ข.
ะ ผลบังคับในนอนาคต
ในระหว่างปีปปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้
ป
มาตตรฐานการรายงานทางการเงินนฉบับปรับปรุง (ปรับปรุ ง
า ญชี จํานวนนหลายฉบับ ซึงมี
ง่ ผลบังคับใช้ สสําหรับงบการเเงิินที่มีรอบ
2558) และฉฉบับใหม่ รวมถึถึงแนวปฏิบตั ิทางบั
ระยะเวลาบับัญชีที่เริ่ มในหรืรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
ม
25599 มาตรฐานการรายงานทางกการเงินดังกล่าวได้
ว รับการ
ปรับปรุ งหรื อจั
อ ดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนือ้ หาเทท่าเทียมกับมาตรฐานการรายยงานทางการเเงินระหว่างประเทศ ฝ่ าย
บริ หารของบบริ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการร
ม
รายงานทางการเงินฉบับปรับปปรุ งและฉบับใหหม่ รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบั
ท ญชีดงั กล่าวจะไม่
า
มีผลกรระทบอย่างเป็ นสาระสํ
น
าคัญต่องบการเงิ
อ
นเมื่ออนํามาถือปฏิบตั ิ
4.

ผลสะสมจากกการเปลี่ยนแปลงนโยบายกาารบัญชีเนื่องจจากการนํามาาตรฐานการราายงานทางกาารเงินใหม่
ม อปฏิบัติ
มาถื
ในนระหว่างปี ปั จจุจบนั บริ ษัทฯแและบริ ษัทย่อยไได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบบัญชีที่สําคัญตตามที่กล่าวใน หมายเหตุ
ป
ประกอบงบการ
รเงินข้ อ 3 เนื่ องจากการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ม่และฉบับปรั บปรุ งมาถื อ
ป บตั ิ
ปฏิ
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(

จํานวนเงินของรรายการปรับปรุงที
ง ่มีผลกระทบต่อรายการในงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25577
งบการเงินรวม
น
งบกําไรขาดทุ
า
นเบ็ดเสร็จ
กําไรรขาดทุน:
ผลขาาดทุนจากการปประมาณตามหหลักคณิตศาสตตร์ ลดลง
กําไรสสุทธิเพิ่มขึ ้น
กําไรรขาดทุนเบ็ดเสสร็จอื่น:
ผลขาาดทุนจากการปประมาณตามหหลักคณิตศาสตตร์ เพิ่มขึ ้น
กําไรเเบ็ดเสร็ จลดลง
5.

น
นโยบายการบั
ญ ท่ สี าํ คัญ
ญชี

5.1

ก บรู้ รายได้ด้
การรั

งบบการเงินเฉพาะะกิจการ

(8)
6

(11)
(
9

8
(6)

11
(9)

ข นค้า
ขายสิ
รรายได้ จากการขขายสินค้ ารับรู้เมื่อบริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อยได้ โอนความเสี่ยงแและผลตอบแททนที่มีนยั สําคัญของความ
ญ
เปป็ นเจ้ า ของสิ นค้
น า ให้ กับ ผู้ซื อแล้
อ้ ว รายได้ จากการขายแ
จ
แสดงมูล ค่ า ตาามราคาในใบ กํ า กับ สิ น ค้ า โ ดยไม่ ร วม
ภ มลู ค่าเพิ่ม สําหรับสินค้ าที่ได้ สง่ มอบหลังจากหั
ภาษี
ง
กส่วนลดดแล้ ว
ร ค่าบริ การร
รายได้
ร คา่ บริ การรรับรู้เมื่อได้ ให้ บริ
รายได้
บ การแล้ วโดยพิพิจารณาถึงขันความสํ
น้
าเร็จขอองงาน
ด ย้ รับ
ดอกเบี
ด
ดอกเบี
้ยรับถือเป็ป็ นรายได้ ตามเเกณฑ์คงค้ างโดดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที
ร
ที่แท้ จริ ง
เงิงิ นปั นผลรับ
เงิงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษัทฯและบริรษัทย่อยมีสทิ ธิในการรั
ใ
บเงินปัั นผล
5.2

เงิงินสดและรายยการเทียบเท่ าเงิ
า นสด
เงิงินสดและรายกการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร
น
แ นลงทุนระะยะสันที
และเงิ
้ ่มีสภาาพคล่องสูง
ซึง่ ถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากกวันที่ได้ มาและะไม่มีข้อจํากัดใในการเบิกใช้
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5.3

ลูกหนี ้
ลูกหนี ้แสดงมูลค่คาตามจํานวนมมูลค่าสุทธิที่จะได้
ะ รับ บริ ษัทฯแและบริ ษัทย่อยบั
ย นทึกค่าเผื่อหหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ข นโดยประะมาณที่อาจเกิดขึ
ขาดทุ
ด ้นจากการเก็บเงิ
บ นจากลูกหนีนี ้ไม่ได้ ซึง่ โดยทัทัว่ ไปพิจารณาจจากประสบการรณ์การเก็บ
เงิงินและการวิเคราะห์อายุหนี ้

5.4

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าสําเร็ จรู ปและสิ
แ นค้ าระหวว่างผลิตแสดงมมูลค่าตามราคาาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหหนัก) หรื อมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้ รับแล้ วแต่ราคคาใดจะตํ่ากว่า และประกอบดด้ วยต้ นทุนวัตถุดิบ แรงงานแลละค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมีมี อะไหล่และวัสดุ
ส โรงงานแสดงงมูลค่าตามราคคาทุน (ตามวิธีเข้ าก่อนออกก่ออนสําหรับถ่านหิ
น นและวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหหนักสําหรับสินค้
น าคงเหลือส่วนอื
น ่น ๆ) หรื อมูลค่
ล าสุทธิที่จะได้ด้ รับแล้ วแต่ราคคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือ
เป็ป็ นส่วนหนึง่ ขอองต้ นทุนการผลิลิตเมื่อมีการเบิกใช้
ก

5.5

เงิงินลงทุน
ก เงินลงทุนในหน่
ก)
ใ วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติติธรรม การเปลีลี่ยนแปลงในมูลู ค่ายุติธรรมขของหน่วยลงทุนบั
น นทึกใน
ส่วนของกําไรหรื
า อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมมของหน่วยลงททุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพยย์สทุ ธิของหน่วยลงทุ
ย น
ข เงินลงทุนในนตราสารหนี ้ที่จะครบกํ
ข)
จ
าหนดชําระในหนึง่ ปี รวมทังที
้ ่จะถือจนครบกําหนดดแสดงมูลค่าตาามวิธีราคา
ทุนตัดจําหน่าย
ค เงินลงทุนในนบริ ษัทร่วมที่แสดงอยู
ค)
แ
ใ่ นงบการเงินรวมแสดดงมูลค่าตามวิธส่
ธี วนได้ เสีย
ง) เงินลงทุนในบริ
ใ ษัทย่อยแลละบริ ษัทร่ วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิกิจการแสดงมูลลค่าตามวิธีราคคาทุน โดย
บริ ษัทฯจะพพิจารณามูลค่าของเงิ
า
นลงทุนหากมี
ห ข้อบ่งชี ้ว่าเงิ
า นลงทุนดังกล่
ก าวอาจเกิดกาารด้ อยค่า

5.6

อ งหาริมทรั พย์
อสั
พ เพื่อการลงททุน
บบริ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยบันทึกมู
ก ลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรั
ม พย์ เพื่อการรลงทุนในราคาาทุนซึ่งรวมต้ นทุนการทํา
ร
รายการ
ภายหลังการรับรู้ รายยการเริ่ มแรก บริ
บ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยจะบันทึกอสังหาริ มททรัพย์เพื่อ การลงทุนด้ วย
ร
ราคาทุ
นหักค่าเสืสื่อมราคาสะสมมและค่าเผื่อกาารด้ อยค่า (ถ้ ามี)
คค่าเสื่อมราคาขอองอสังหาริ มทรัรัพย์เพื่อการลงงทุนที่เป็ นอาคาารสํานักงานให้ห้ เช่าคํานวณจาากราคาทุนโดยวิธิ ีเส้ นตรง
ต
ตามอายุ
การให้ ประโยชน์
ป
โดยปประมาณ 24 ปี ค่าเสื่อมราคาขของอสังหาริ มทรั
ท พย์เพื่อการลงทุนรับรู้ เป็ นค่าใช้
า จ่ายใน
ส่สวนของกําไรหรืรื อขาดทุน
บบริ ษั ท ฯและบริรษั ท ย่ อ ยรั บ รู้ ผลต่
ผ า งระหว่ า งจํ
ง า นวนเงิ น ที่ ได้
ไ รั บ สุท ธิ จ ากกการจํ า หน่ า ย กับ มูลค่ า ตามมบัญ ชี ข อง
สินทรัพย์ในส่วนของกํ
น าไรหรื อขาดทุ
ข นในงวดทีที่ตดั รายการอสัสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอออกจากบัญชี
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5.7

ที่ดนิ อาคารแลละอุปกรณ์ แลละค่ าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุ
า
น อาคารและอุปกรณ์
ป แสดงมูลค่าตามราคาทุนหั
น กค่าเสื่อมราาคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้ อยค่าของสินทรั
ท พย์ (ถ้ ามี)
คค่าเสื่อมราคาขอองอาคารและออุปกรณ์ คํานวณ
ณจากราคาทุนของสิ
น
นทรัพย์โดยวิ
โ ธีเส้ นตรงตตามอายุการให้ห้ ประโยชน์
โดยประมาณดังนี
ง ้
ส่วนปรับปรุ
บ งที่ดิน
โรงไฟฟ้า อาคารและเคครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุ
อ
ปกรณ์
เครื่ องตกกแต่ง ติดตังแล
้ ละอุปกรณ์สํานักั งาน
ยานพาหหนะ

200 - 30 ปี
5 - 30 ปี
5 - 20 ปี
5 ปี แลละ 10 ปี
3 - 5 ปี , 8 - 12 ปี แลละ 19 ปี

ค่คาเสื่อมราคารับรู
บ ้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในส่
ย วนของกําไรหรื
า อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสืสื่อมราคาสําหรัรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติติดตังและก่
้
อสร้ร้ าง
บบริ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยตัดรายยการที่ดิน อาคคารและอุปกรณ
ณ์ ออกจากบัญชี
ญ เมื่อจําหน่ายยสินทรัพย์หรื อคาดว่
อ
าจะ
ไม่ได้ รับประโยชชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาากการใช้ หรื อกาารจําหน่ายสินทรัพย์ รายการรผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
ก าหน่ายสินทรั
การจํ
น พย์จะรับรู้ ในส่
ใ วนของกําไรหรื
ไ อขาดทุนเมืมื่อบริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์
พ นนออก
ั้
จ ญชี
จากบั
5.8

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้ นทุนการกู้ยืมของเงิ
ข นกู้ที่ใช้ เพื่อการได้ มา กาารก่อสร้ างหรื อการผลิ
อ
ตสินทรัรัพย์ที่ต้องใช้ ระะยะเวลานานในนการแปลง
ส
สภาพให้
พร้ อมใใช้ หรื อขาย ได้ ถูถกู นําไปรวมเป็ นราคาทุ
น
นของสิสินทรัพย์จนกวว่าสินทรัพย์นนจ
ั ้ จะอยู่ในสภาพพร้ อมที่จะ
ใ ได้ ตามที่ม่งุ ประสงค์
ใช้
ป
ส่วนต้ นทุ
น นการกู้ยืมอื่นถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้ นททุนการกู้ยืมปรระกอบด้ วย
ด
ดอกเบี
้ยและต้ นทุ
น นอื่นที่เกิดขึนจากการกู
้น
้ ยืมนันน้

5.9

สินทรั พย์ ไม่ มีตัตวตน
บบริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยบันทึกต้ นทุนเริ่ มแรกขอองสินทรัพย์ไม่มีมีตวั ตนที่ได้ มาจจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์นนั ้ ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่
ไ มีตวั ตนที่ได้ มาจากการอื่น บริ ษัทฯและบริิ ษัทย่อยจะบันทึ
น กต้ นทุน
เริริ่ มแรกของสินทรั
ท พย์นนตามรา
ั้
าคาทุน ภายหลังั การรับรู้ รายการเริ่ มแรก สินทรั
ท พย์ไม่มีตวั ตนนแสดงมูลค่าตาามราคาทุน
หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่
า
า ่อการด้ อยค่าสะสม
าเผื
า
(ถ้ ามี) ของสิ
ข นทรัพย์นนั ้
บบริ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยตัดจําหน่
ห ายคอมพิวเตตอร์ ซอฟต์แวร์ ทีท่ีมีอายุการให้ ประโยชน์
ป
จํากัดดโดยวิธีเส้ นตรรงตามอายุ
ก ประโยชนน์ 10 ปี ส่วนสิทธิ
การให้
ท ในการประกกอบกิจการเหมืมืองถ่านหินจะตัดจําหน่ายตาามวิธีจํานวนผลลผลิตตาม
จํานวนผลผลิตซึ่งได้ ประมาณ
ณไว้ เป็ นจํานวนน 13 ล้ านตัน ค่คาตัดจําหน่ายรับรู้ เป็ นค่าใช้ จจ่ายในส่วนของงกําไรหรื อ
ข น
ขาดทุ
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บบริ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยจะประะเมินการด้ อยคค่าของสินทรัพย์ยดงั กล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่าสินททรัพย์นนเกิ
ั ้ ดการด้
ก อยค่า
บ ษัทฯและบริรษั ทย่อ ยจะทบบทวนระยะเวลลาการตัดจํ าหนน่ายและวิ ธีการตั
บริ
า ดจํ าหน่ ายของสินทรั พย์ ไม่
ไ มีตัวตน
ดังกล่าวทุกสิ ้นปีปี เป็ นอย่างน้ อย
5.10 ค่คาใช้ จ่ายและคค่ าธรรมเนียมทางการเงิ
ม
นรอตั
ร ดบัญชี
บบริ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยบันทึกค่คาใช้ จ่ายในกาารออกหุ้นกู้เป็ นต้
น นทุนรอตัดบัญชีและทยอยตัดจําหน่ายเป็ปนดอกเบี ้ย
จ่จายโดยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตามอายุของหุ
ข ้ นกู้ ค่าใช้ จ่จายในการออกกหุ้นกู้รอตัดบัญ
ญชีได้ แสดงหักจากมูลค่า
หุห้้ นกู้ในงบแสดงงฐานะการเงิน
บบริ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยบันทึกค่คาธรรมเนียมทาางการเงินในกาารกู้ยืมเงินเป็ นตต้ นทุนรอตัดบัญ
ญชีและทยอยตัตัดจําหน่าย
เป็ป็ นดอกเบี ้ยจ่ายโดยวิ
ย ธีเส้ นตรงงตามอายุสญ
ั ญาเงิ
ญ นกู้ โดยค่าธรรมเนี
ธ
ยมทางกการเงินรอตัดจําาหน่ายได้ แสดงหักจากเงิน
กู้ยืมระยะยาวในนงบแสดงฐานะะการเงิน
5.11 รายการธุ
ร
รกิจกักบบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้
ว องกัน
บบุคคลหรื อกิจกาารที่เกี่ยวข้ องกักันกับบริ ษัทฯแและบริ ษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรื
ค อกิจการทีที่มีอํานาจควบคคุมบริ ษัทฯ
แ
และบริ
ษัทย่อย หรื อถูกบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยควบคุ
อ
มไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางงอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้
ภ
การ
ค มเดียวกันกั
ควบคุ
น บบริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อย
นนอกจากนี ้ บุคคลหรื
ค อกิจการทีที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึ
ง
งบริ
บ ษัทร่ วมและบบุคคลที่มีสิทธิอออกเสียงโดยทางตรงหรื อ
ท อมซึง่ ทําใหห้ มีอิทธิพลอย่างเป็
ทางอ้
า นสาระสําคัคญต่อบริ ษัทฯแและบริ ษัทย่อย ผู้บริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงาน
ข ษัทฯและะบริ ษัทย่อยที่มีอํานาจในการววางแผนและคววบคุมการดําเนินงานของบริ
ของบริ
น
ษัทฯและบริ ษัทย่อย
5.12 สัญญาเช่ าระยยะยาว
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ
ณ์ ที่ความเสี่ยงแและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้
น าของส่วนใใหญ่ได้ โอนไปใให้ กบั ผู้เช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่
ญ
าการเงินจะบั
น นทึกเป็ นรายจ่
น ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุตติิธรรมของสินทรั
ท พย์ที่เช่า
ห อมูลค่าปั จ จุบันสุท ธิ ของจํ านวนเงิ นที่ ต้องจ่
หรื
อ า ยตามสัญญาเช่
ญ
าแล้ วแต่มูลค่าใดจะตตํ่ ากว่า ภาระผูผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางกาารเงินจะบันทึกเป็
ก นหนี ้สินระยยะยาว ส่วนดอกกเบี ้ยจ่ายจะบันั ทึกในส่วนของกําไรหรื อ
ข นตลอดอายุของสัญญาาเช่า สินทรัพย์ทีท่ีได้ มาตามสัญญาเช่
ขาดทุ
ญ
าการเงินจะคิดค่าเสื่ออมราคาตลอดออายุการใช้
งานของสินทรัพย์
พ ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุอุปกรณ์ ที่ความมเสี่ยงและผลตตอบแทนของคความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ ไม่มได้ โอนไป
ใ กบั ผู้เช่าถือเป็ป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงิ
ให้
น นที่จ่ายตาามสัญญาเช่าดํดาเนินงานรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายใในส่วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตามวิ
น
ธีเส้ นตรรงตลอดอายุของสั
อ ญญาเช่า
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5.13 เงิงินตราต่ างปรระเทศ
บบริ ษัทฯแสดงงบบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ป็ นสกุลเงินบาทท ซึ่งเป็ นสกุลเงิงินที่ใช้ ในการดดําเนินงาน
ข ษัทฯ รายยการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีที่รวมอยูใ่ นงบกการเงินรวมวัดมูลค่าด้ วยสกุลเเงินที่ใช้ ในการดดําเนินงาน
ของบริ
ข
ของแต่
ละกิจการนัน้
รรายการที่เป็ นเงิงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ป็ นเงินบาทโดยยใช้ อตั ราแลกเปปลี่ยน ณ วันที่เเกิดรายการสินทรั
น พย์และ
ห ้สินที่เป็ นตัวเงิ
หนี
เ นซึ่งอยู่ในสกุกุลเงินตราต่างปประเทศได้ แปลลงค่าเป็ นเงินบาาทโดยใช้ อตั ราาแลกเปลี่ยนณวันสิ ้นรอบ
ร
ระยะเวลารายงา
าน
กําไรและขาดทุนที
น ่เกิดจากการรเปลี่ยนแปลงในนอัตราแลกเปลีลี่ยนได้ รวมอยูในส่
ใ่ วนของกําไรรหรื อขาดทุน
5.14 การด้
ก อยค่ าขอองสินทรั พย์
ททุกวันสิ ้นรอบระะยะเวลารายงาน บริ ษัทฯและบบริ ษัทย่อยจะทํทําการประเมินการด้
ก อยค่าของงที่ดิน อาคารแลละอุปกรณ์
ห อสินทรัพย์ที่ไม่
หรื
ไ มีตวั ตนอื่นของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยหากกมีข้อบ่งชี ้ว่าสินทรั
น พย์ดงั กล่าววอาจด้ อยค่า บริ
บ ษัทฯและ
บ ษัทย่อยรับรู้ ขาดทุ
บริ
ข นจากการรด้ อยค่าเมื่อมูลค่
ล าที่คาดว่าจะะได้ รับคืนของสิสินทรัพย์มีมลู คค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบั
า
ญชี
ข นทรัพย์นัน้ ทังนี
ของสิ
้ ้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รัรับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมมหักต้ นทุนในการขายของสินทรั
น พย์หรื อ
มูลค่าจากการใใช้ สินทรัพย์แล้ วแต่
ว ราคาใดจะะสูงกว่า ในการรประเมินมูลค่าจากการใช้ สินททรัพย์ บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่ยอยประมาณกการกระแสเงิ นสดในอนาคตที
ส
ที่ กิจการคาดว่าจะได้
า
รับจากสิสินทรั พย์ และคคํ านวณคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบันโดยใช้ อัอตราคิดลดก่อนภาษี
อ
ที่สะท้ อนถึ
อ งการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดดปั จจุบันของเงิงินสดตาม
ร
ระยะเวลาและค
ความเสี่ยงซึ่งเป็ปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ ในการปประเมินมูลค่ายุยติธรรมหัก
ต้ นทุนในการขาาย บริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อยใช้ แบบจํ าลองกาารประเมินมูลค่คาที่ดีที่สุดซึ่งเหหมาะสมกับสินทรั
น พย์ ซึ่ง
ส อนถึงจํานววนเงินที่กิจการรสามารถจะได้ มาจากการจําหน่
สะท้
ห ายสินทรัพย์ยหกั ด้ วยต้ นทุนนในการจําหน่าย
า โดยการ
จําหน่ายนันผู
้ ้ ซื ้อกั
้อ บผู้ขายมีความรอบรู้ และเต็ต็มใจในการแลกกเปลี่ยนและสาามารถต่อรองรราคากันได้ อย่างเป็
ง นอิสระ
ใ กษณะของผ้ผู้ที่ไม่มีความเกีกยวข้
ในลั
่ องกัน
บ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุ
บริ
ร
น
นจากการด้
อยค่าในส่วนของกําไรหรื
า อขาดทุน
หหากในการประเมินการด้ อยค่าของสิ
า
นทรัพย์์ มีข้อบ่งชี ้ที่แสดงให้ เห็นว่าผลลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสิสินทรัพย์ที่
รับรู้ ในงวดก่อนได้
น หมดไปหรื อลดลง
อ
บริ ษัทฯและบริ
ฯ
ษัทย่อยจะประมาณม
ย
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
นัน้ และจะกลับรายการผลขา
บ
ดทุนจากการด้ด้ อยค่าที่รับรู้ ในงวดก่
น
อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนนแปลงประมาณการที่ใช้
กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคื
บ นภายหลังจากการรับรู้ ผลขขาดทุนจากการด้ อยค่าครัง้ ล่าาสุด โดยมูลค่าตามบั
า
ญชี
ข นทรัพย์ที่เพิ
ของสิ
เ ่มขึ ้นจากการรกลับรายการผผลขาดทุนจากกการด้ อยค่าต้ องไม่
ง สงู กว่ามูลคค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็
ค
น
ห จการไม่เคยรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่
หากกิ
อ าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆบริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อยจะบบันทึกกลับ
ร
รายการผลขาดทุ
ทุนจากการด้ อยคค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่สวนของกําไรหรืื อขาดทุนทันที
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5.15 ผลประโยชน์
ผ
ของพนักงาน
ผ
ผลประโยชน์
ระยะสั
ะ ้นของพนักงาน
บ ษัทฯและบริรษั ทย่อยรั บรู้ เงิงิ นเดื อน ค่าจ้ าง โบนัสและเงิงิ นสมทบกองททุนประกันสังคคมเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื
บริ
า ่ อเกิ ด
ร
รายการ
ผ
ผลประโยชน์
ห งออกจากงาานของพนักงาาน
หลั
โครงการผลประะโยชน์หลังออกกจากงาน
บ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยมีภาระะสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายใให้ แก่พนักงานนเมื่อออกจากงานตามกฎหมาายแรงงาน
บริ
ซึง่ บริ ษัทฯและบบริ ษัทย่อยถือว่าเงิ
า นชดเชยดังกล่
ก าวเป็ นโครงกการผลประโยชนน์หลังออกจากงานสําหรับพนันักงาน
บ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยคํานวณ
บริ
ณหนี ้สินตามโคครงการผลประะโยชน์หลังออกกจากงานโดยใใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่
ล วยที่
ป
ประมาณการไว้
ว้ (ProjectedUnnitCreditMethod) โดยผู้เชี่ยวชาญอิ
ว
สระได้ ทํทาการประเมินนภาระผูกพันดังกล่
ง าวตาม
ห กคณิตศาสตตร์ ประกันภัย
หลั
ผ าไรหรื อขาดดทุนจากการประมาณการตาามหลักคณิตศาาสตร์ ประกันภัยั สําหรับโครงกการผลประโยชน์หลังออก
ผลกํ
จ
จากงานของพนั
นักงานจะรับรู้ทนั ทีในจะรับรู้ทนที
นั ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.16 ประมาณการห
ป
หนีส้ นิ
บ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยจะบันทึกประมาณการรหนี ้สินไว้ ในบัญชี
บริ
ญ เมื่อภาระผูกพันซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุการรณ์ในอดีต
ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว และมี
แ ความเป็ นไปได้
น ค่อนข้ างแน่
ง นอนว่าบริรษัทฯและบริ ษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศศรษฐกิจไป
เพพื่ อปลดเปลือ้ งภาระผู
ง
กพัน นัน น้ และบริ ษั ทฯและบริ
ท
ษั ทย่อยสามารถป ระมาณมูลค่า ภาระผูกพันนัน้ ได้ อ ย่า ง
น่นาเชื่อถือ
5.17 ภาษี
ภ เงินได้
ภ เงินได้ ประกกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั แลละภาษี เงินได้ รอการตั
ภาษี
ร
ดบัญชี
ภ เงินได้ ปัจจุจบัน
ภาษี
บ ษัทฯและบริรษั ทย่อยบัน ทึกภาษี
บริ
ก เงิ นได้ ตามจํ
า านวนที่ คาดว่
า าจะจ่ายใหห้ กับหน่วยงานนจัดเก็บภาษี ของรั
ข ฐโดย
คํานวณจากกําไรทางภาษี
ไ
ตามมหลักเกณฑ์ที่กํกําหนดในกฎหมมายภาษี อากร
บ ษัทย่อยในต่างประเทศคํ
บริ
า
านวณภาษี
น
เงินได้ ตามอัตราภาษีษที่ระบุในกฎหมมายภาษี อากรขของประเทศนัน้
ภ เงินได้ รอกการตัดบัญชี
ภาษี
บ ษัทฯและบริรษั ทย่อยบันทึกภาษี
บริ
ก เงิ นได้ รอการตั
อ
ดบัญ ชีของผลแตกต่
ข
า ่วคราวระหหว่างราคาตามมบัญชี ของ
างชั
สินทรัพย์และหนีนี ้สิน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาราายงานกับฐานภภาษี ของสินทรัพย์
พ และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนัน้ โดดยใช้ อตั รา
ภ ที่มีผลบังคับั ใช้ ณ วันสิ ้นรรอบระยะเวลารรายงาน
ภาษี
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บ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยรับรู้ หนนี ้้สินภาษี เงินได้ รอการตั
บริ
ร
ดบัญชีของผลแตกต่างชั
า ว่ คราวที่ต้อองเสียภาษี ทกุ รายการ
ร
แต่
รับรู้ สินทรัพย์ภาษี
า เงินได้ รอกาารตัดบัญชีสําหรั
ห บผลแตกต่างชั
ง ว่ คราวที่ใช้ หัหกั ภาษี รวมทังงผลขาดทุ
้
นทางภาษี ที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ ในจํานววนเท่าที่มีความมเป็ นไปได้ ค่อนข้
น างแน่ที่บริ ษัษัทฯและบริ ษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษี ในอนนาคตเพียง
พ ่จะใช้ ประโยยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีที่ใช้ หกั ภาษี และะผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นนั ้
พอที
บ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยจะทบททวนมูลค่าตามมบัญชี ของสินทรั
บริ
ท พย์ ภาษี เงินได้
ไ รอการตัดบัญ
ั ชี ทุกสิ ้นรอบระยะเวลา
ร
รายงานและจะท
ทําการปรับลดมมูลค่าตามบัญชีีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปไได้ ค่อนข้ างแน่วว่าบริ ษัทฯและบบริ ษัทย่อย
จ มีกําไรทางงภาษี เพียงพอต่ต่อการนําสินทรััพย์ภาษี เงินได้ รอการตั
จะไม่
ร
ดบัญชีทัทงหมดหรื
้
อบางงส่วนมาใช้ ประะโยชน์
บ ษั ท ฯและบริรษั ท ย่อ ยจะบันทึ
บริ
น ก ภาษี เงิ น ไ ด้ รอการตัด บัญชี
ญ โ ดยตรงไป ยัง ส่ว นของผู้ถถืื อ หุ้น หากภาษีษี ที่ เกิ ดขึน้
เกีกี่ยวข้ องกับรายยการที่ได้ บนั ทึกโดยตรงไปยั
ก
งส่สวนของผู้ถือหุ้น
5.18 สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่ างปประเทศล่ วงหน้น้ า
บ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยได้ เข้ าทํทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่
บริ
ง
วงหน้ าเพื่อลดความเสี่ยงจากควาามผันผวน
ข ตราแลกเปปลี่ยน บริ ษัทฯแและบริ ษัทย่อยบบันทึกสัญญาซืซื ้อขายเงินตราตต่างประเทศล่ววงหน้ าดังกล่าวด้ วยมูลค่า
ของอั
ยุติธรรม กําไรขาาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากสัสัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้ในส่วนของกํ
ว
าไรหรื ออขาดทุน
5.19 การวั
ก ดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะไได้ รับจากจากกการขายสินทรัพย์
พ หรื อเป็ นราคาที่จะต้ องจ่ายเพื
า ่อโอน
ห ้สินให้ ผ้ อู ื่นโดดยรายการดังกล่
หนี
ก าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นในสสภาพปกติระหหว่างผู้ซื ้อและผูผู้ ขาย (ผู้ร่วมในนตลาด) ณ
วันที่วดั มูลค่า บริ
บ ษัทฯและบริ ษัทย่อยใช้ ราคคาเสนอซื ้อขายยในตลาดที่มีสภาพคล่
ภ
องในกการวัดมูลค่ายุติติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี ้สินซึ่งมาตรฐฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกําหนดให้
ห
ต้องวัดมมูลค่าด้ วยมูลค่คายุติธรรม
ย นในกรณีทีท่ีไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่
ยกเว้
ส
องสําหรับสินทรัพย์หรื
ห อหนี ้สินที่มีลัลกั ษณะเดียวกันั หรื อไม่สามารรถหาราคา
เสสนอซือ้ ขายในนตลาดที่มีสภาาพคล่องได้ บริริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุตติิ ธรรมโดยใช้ เทคนิ
ท คการ
ป นมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่
ประเมิ
แ ละสถานการรณ์ และพยายาามใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตไได้ ที่เกี่ยวข้ องกับั สินทรัพย์
ห อหนี ้สินที่จะววัดมูลค่ายุติธรรรมนันให้
หรื
้ มากที่สุสด
ลําดับชันของมู
้
ล ายุติธรรมที่ใช้
ลค่
ใ วดั มูลค่าและะเปิ ดเผยมูลค่ายุยติธรรมของสินทรั
น พย์และหนีน ้้สินในงบการเงิงินออกเป็ น
ส
สามระดั
บตามปประเภทของข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการวั
น ดมูลค่ายุยติธรรม ดังนี ้
ร บ 1 ใช้ ข้อมู
ระดั
อ ลราคาเสนอซื ้อขายของสินทรัพย์หรื อหนีสิ้สินอย่างเดียวกันั ในตลาดที่มีสสภาพคล่อง
ร บ 2 ใช้ ข้อมู
ระดั
อ ลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ไม่วา่ จะะเป็ นข้ อมูลทางงตรงหรื อทางอ้ อม
อ
ร บ 3 ใช้ ข้อมู
ระดั
อ ลที่ไม่สามารรถสังเกตได้ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับั กระแสเงินในนอนาคตที่กิจกาารประมาณขึ ้น
ทุทกวันสิ ้นรอบระะยะเวลารายงาาน บริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อยจะปประเมินความจจําเป็ นในการโออนรายการระหหว่างลําดับ
ชัน้ ของมูล ค่า ยุติ ธ รรมสํ า หรั บสิ
บ น ทรั พ ย์ แ ละะหนี ส้ ิน ที่ ถื อ อยู่ ณ วัน สิน้ รออบระยะเวลารรายงานที่ มีกา รวัด มูลค่ า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ ้นประจํา
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6.

ก ดุลยพินินิจและประมาณการทางบัญชี
การใช้
ญ ท่ สี าํ คัญ
ใ
ในการจั
ดทํางบกการเงินตามมาตรฐานการรายยงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดลลยพิ
ุ นิจและ กาารประมาณ
ก
การในเรื
่ องที่มีความไม่
ค
แน่นอนนเสมอ การใช้ ดุดลุ ยพินิจและกาารประมาณการรดังกล่าวนี ้ส่งผผลกระทบต่อจํานวนเงิ
า
นที่
แ
แสดงในงบการเงิ
งินและต่อข้ อมูลที
ล ่แสดงในหมาายเหตุประกอบบงบการเงิน ผลทีที่เกิดขึ ้นจริ งอาจจแตกต่างไปจาากจํานวนที่
ป
ประมาณการไว้
ก ดลุ ยพินิจและการประมา
การใช้
จ
าณการที่สําคัญมี
ญ ดงั นี ้
สัญญาเช่ า
ใ
ในการพิ
จารณาปประเภทของสัญญาเช่
ญ าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินินงานหรื อสัญญาเช่
ญ าทางการรเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ย
พินิจในการประะเมินเงื่อนไขแลละรายละเอียดขของสัญญาเพื่อพิ
อ จารณาว่าบริ
บ ิ ษัทฯและบริ ษษัทย่อยได้ โอนหหรื อรับโอน
ค
ความเสี
่ยงและผผลประโยชน์ในสิสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ วหรื อไม่
อ
ค่คาเผื่อหนีส้ งสััยจะสูญของลูลูกหนี ้
ใ
ในการประมาณ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสู
ย ญของลูกหนี
ห ้ ฝ่ ายบริ หารจจําเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการปประมาณการ ผลขาดทุ
ผ
นที่
ค าจะเกิดขึนจากลู
คาดว่
้น
กหนี ้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบกาารณ์การเก็บเงินในอดี
น ต อายุขอองหนี ้ที่คงค้ างแและสภาวะ
เศศรษฐกิจที่เป็ นอยู
อ ใ่ นขณะนัน้ เปป็ นต้ น
มูลค่ าสุทธิท่ จี ะได้
ะ รับของสินค้
น าคงเหลือ
ใ
ในการประมาณ
ณมูลค่าสุทธิที่จะได้
ะ รับของสินค้ าคงเหลือ ฝ่ ายยบริ หารได้ ใช้ ดลยพิ
ลุ นิจในการปประมาณการผลขาดทุนที่
ค าจะเกิดขึ ้นจากสิ
คาดว่
้น
นค้ าเสื่อมสภาพ
อ
โดยคํคํานึงถึงประสบการณ์ การขายใในอดีตและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ใน
ข น้
ขณะนั
มูลค่ ายุตธิ รรมมของเครื่ องมือทางการเงิ
อ
น
ใ
ในการประเมิ
นมูลค่ายุติธรรมขอองเครื่ องมือทางงการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐาานะการเงินที่ไมม่มีการซื ้อขายในนตลาดและ
ไม่สามารถหาราาคาได้ ในตลาดซื ้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในนการประเมินมูลลค่ายุติธรรมขอองเครื่ องมือ
ท
ทางการเงิ
นดังกล่
ก าว โดยใช้ เทคนิคและแบบจจําลองการประะเมินมูลค่า ซึ่งตัตวแปรที่ใช้ ในแแบบจําลองได้ มาจากการ
ม
เทีทียบเคียงกับตัวั แปรที่มีอยู่ในตตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางด้ านเครดิต (ทังของธนาค
้
ารฯ และคู่สญ
ั ญา)
ญ สภาพ
ค อง ข้ อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปปลงของมูลค่าของเครื
คล่
ข
่ องมือทางการเงินในระะยะยาว การเปลี่ยนแปลง
ข
ของสมมติ
ฐานทีที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที
ว ่ใช้ ในการรคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแแสดงฐานะ
ก น และการรเปิ ดเผยลําดับชัชนของมู
การเงิ
้
ลค่ายุติตธิ รรม
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ที่ดนิ อาคารแลละอุปกรณ์ และค่
ล าเสื่อมราคคา
ใ
ในการคํ
านวณค่ค่าเสื่อมราคาขอองอาคารและอุปกรณ์
ป ฝ่ ายบริหารจํ
ห าเป็ นต้ องททําการประมาณ
ณอายุการให้ ประะโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมืมื่อเลิกใช้ งานขอองอาคารและอุปกรณ์
ป และต้ องทบทวนอายุการให้ ประโยชน์แและมูลค่าคงเหลืลือใหม่หาก
มีการเปลี่ยนแปลลงเกิดขึ ้น
น
นอกจากนี
้ ฝ่ ายยบริ หารจํ าเป็ นต้ องสอบทานกการด้ อยค่าของงที่ดิน อาคารแลละอุปกรณ์ ในแแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ข นจากการรด้ อยค่าหากคาาดว่ามูลค่าที่คาดว่
ขาดทุ
า าจะได้ รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิสินทรัพย์นนั ้ ในนการนี ้ฝ่ าย
บ หารจําเป็ นต้ องใช้
บริ
อ ดลุ ยพินิจที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์
ก
รายได้
ร และค่าใช้ช้ จ่ายในอนาคตตซึง่ เกี่ยวเนื่องกับั สินทรัพย์
นัน้
สิทธิในการประะกอบกิจการเหมืองถ่ านหิน
ใ
ในการบั
นทึกและวัดมูลค่าของสิสิทธิในการประกอบกิจการเหมืมืองถ่านหิน ณ วันที่ได้ มา ตลออดจนการทดสออบการด้ อย
ค่คาในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ป็ นต้ องประมาณ
ณการกระแสเงินสดที
น ่คาดว่าจะะได้ รับในอนาคคตจากสินทรัพย์หรื อหน่วย
ข นทรัพย์ที่ก่กอให้ เกิดเงินสดด รวมทังการเลื
ของสิ
้
อกอัตราคิดลดดที่เหมาะสมในกการคํานวณหาามูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
ข
เงิงินสดนัน้ ๆ
สินทรั พย์ ภาษีเงิ
เ นได้ รอการตัตัดบัญชี
บ ษัทฯและบริษัษัทย่อยจะรับรู้สิสนิ ทรัพย์ภาษี เงินได้
บริ
น รอการตัดบัญชีสําหรับผลแแตกต่างชัว่ คราาวที่ใช้ หกั ภาษี และขาดทุ
แ
น
ท
ทางภาษี
ที่ไม่ได้ ใช้ เมื่ อมีความมเป็ นไปได้ ค่อนข้
น างแน่ว่าบริ ษัษัทฯและบริ ษัทย่
ท อยจะมีกําไรรทางภาษี ในอนนาคตเพียง
พ ่จะใช้ ประโยยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวแและขาดทุนนัน้ ในการนี ้ฝ่ ายบริิ หารจําเป็ นต้ อองประมาณการรว่าบริ ษัทฯ
พอที
แ ษัทย่อยคควรรับรู้จํานวนสิสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบับญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจจารณาถึงจํานววนกําไรทาง
และบริ
ภ ที่คาดว่าจะะเกิดในอนาคตใในแต่ละช่วงเวลลา
ภาษี
ผ
ผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานนตามโครงการรผลประโยชน์น์
ห ้สินตามโครงการผลประโยชชน์หลังออกจากงานของพนักงาานประมาณขึนตามหลั
หนี
้น
กคณิตตศาสตร์ ประกันภั
น ย ซึ่งต้ อง
อ ยข้ อสมมติฐานต่
อาศั
ฐ าง ๆ ในกาารประมาณการรนัน้ เช่น อัตราคิคิดลด อัตราการขึ ้นเงินเดือนในนอนาคต อัตรามรณะและ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํ
น
านวนนพนักงาน เป็ นต้
น น
ค ฟ้องร้ อง
คดี
บ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยมีหนี ้สินที
บริ
น ่อาจเกิดขึ ้นจากการถูกฟ้องร้ร้ องเรี ยกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ ายบริรหารได้ ใช้ ดลุ ยพิพินิจในการ
ป นผลของคดีที่ถูกฟ้องร้ องแล้
ประเมิ
อ วและเชื่อมัมน่ ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิกิดขึ ้นจึงไม่ได้ บบันั ทึกประมาณ
ณการหนีส้ ิน
ดังกล่าว ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลลารายงาน
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7.

ราายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในนระหว่างปี บริริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรืื อกิจการที่เกี่ยยวข้ องกัน รายยการธุรกิ จ
ดังั กล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขแลละเกณฑ์ ตามทีที่ตกลงร่ วมกันระหว่
น
างบริ ษัทฯและบุ
ท
คคลหหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เหหล่านัน้ โดยสามารถสรุปได้ ดงนี
งั ้
(หน่วย:
ย ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2
2558

รายการธุรกิ
ร จกับบริษัทย่ อย
อ
(ตัดออกจากกงบการเงินรวมแแล้ ว)
ขายสินค้ า
ขายไฟฟ้า ไอนํ
ไ ้าและนํ ้า
ขายสินทรััพย์
ขายสินทรัพย์
พ ถาวร
รายได้ อ่ นื
ค่าบริ การรับ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
ซือ้ สินค้ า
ซื ้อนํ ้า
ซื ้อไอนํ ้า
ซื ้อวัตถุดิบอื่นในการผลิต
ค่ าบริการแและค่ าใช้ จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าบริ การ
ดอกเบี ้ยจ่าย
น วงหน้ า
ค่าส่วนลดจจ่ายจากการรับเงินล่
ค่าสินค้ า
ซือ้ สินทรัพย์
พ
ซื ้อสินทรัพย์ถาวร
รายการธุรกิ
ร จกับบริษัทร่ วม
ซือ้ สินค้ า
ซื ้อชิ ้นไม้ สบั

งบกาารเงินเฉพาะกิจกาาร

25557

25588

2557

นโยยบายการกําหนดรราคา

-

-

781

ญญาและราคาที่ตกลงร่
ก วมกัน
5220 ราคาตามสัญ

-

-

16

-

-

17
786
48
128

220
8998
2337
9
94

-

-

217
496
58

2007 ราคาตามสัสัญญา
3330 ราคาตามสัสัญญา
6 ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
62

-

-

104
185
13
22

4551
1339
3
36
-

-

-

3

-

2

-

3 ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
30
ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
อัตราที่ประะกาศจ่าย
อัตราร้ อยลละ 5.1 -7.0 ต่อปี
ราคาตามสัญ
ญญาและราคาที่ตกลงร่
ก วมกัน

ราคาตามสัสัญญา
ราคาตามสัสัญญา
อัตราร้ อยลละ 1.6 ถึง 6.4 ต่อปีี
อัตราร้ อยลละ 1.8, ร้ อยละ 6.5 และ
อัตรา MLLR บวกร้ อยละ 1 ต่อปี

1441 ราคาตามสัญ
ญญาและราคาที่ตกลงร่
ก วมกัน

2 ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
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บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หน่วย:
ย ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2
2558
รายการธุรกิ
ร จกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน
ขายสินค้ า
ขายไฟฟ้าไออนํ ้าและนํ ้า
ขายแป้งมันสํ
น าปะหลัง
ขายก๊ าซชีวภาพ
ภ
ขายนํ ้ามันราข้
รํ าวดิบ
ขายสินทรััพย์
ขายสินทรัพย์
พ ถาวร
รายได้ อ่ นื
ค่าบริ การรับ
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
ซือ้ สินค้ า
ซื ้อไฟฟ้า
ซื ้อนํ ้า
ซื ้อนํ ้ามันยาางดํา
ซื ้อรํ าดิบ
ซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิ
้ ง
ซื ้อวัตถุดิบอื่นในการผลิต
ค่ าบริการแและค่ าใช้ จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและคค่าบริ การ
ค่าบริ การจักั รกลหนัก
ค่าแรงงาน
ค่าบริ หารจัดั การขนส่งถ่านหิหิน
เงินปั นผลจ่าย
ค่าส่วนลดจจ่ายจากการรับเงินล่
น วงหน้ า
ค่าสินค้ า
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ซือ้ สินทรัพย์
พ
ซื ้ออะไหล่
ซื ้อสินทรัพย์ถาวร

งบการรเงินเฉพาะกิจการ

25557

25588

2557

นโยยบายการกําหนดรราคา

3,123
380
85
10

3,475
373
10

1,,677
-

2

21

2

192
11
63

374
13
114

46
3
14

ญญาและราคาที่ตกลงร่
ก วมกัน
662 ราคาตามสัญ
4 อัตราร้ อยลละ 6.3 ถึง 7.4 ต่อปีี
19 ราคาที่ตกลลงร่วมกัน

1
4
312
17
127
194

111
330
303
178
280

29
19

4
46
-

97
544
62
213
6
1,445
3

177
631
79
190
17
1,191
31

30
247
1
106
1,,384
3

669
2997
19
9
94
1,0776
3
31

29

28

2

99
282

66
407

39
155

1,6668
-

ราคาตามสัญ
ญญาและราคาที่ตกลงร่
ก วมกัน

ราคาตามสัสัญญา
ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาาด

2 ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
21

ราคาตามสัสัญญา
ราคาตามสัสัญญา
ราคาตามสัสัญญา
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาาด
ราคาตามสัสัญญา
ราคาตามสัญ
ญญาและราคาที่ตกลงร่
ก วมกัน
ราคาตามสัญ
ญญาและราคาที่ตกลงร่
ก วมกัน

ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
ราคาตามสัญ
ญญาและราคาที่ตกลงร่
ก วมกัน

ราคาตามสัสัญญา
อัตราที่ประะกาศจ่าย
อัตรา MLRR บวกร้ อยละ 1 ต่อปี

14 ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
224 ราคาที่ตกลลงร่วมกัน
ญญาและราคาที่ตกลงร่
ก วมกัน
7 ราคาตามสัญ
70
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บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

บริริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยได้ เข้ าทําสั
า ญญากับบริ ษัษทที่เกี่ยวข้ องกกันสําหรับรายกการธุรกิจตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยสั
โ ญญา
ที่สําคัญมีเงื่อนไไขโดยสรุปได้ ดงนี
งั ้
(กก)

สัญญาาขายไฟฟ้าระหหว่างบริ ษัทที่เกี่ยวข้
ย องกัน
บริ ษัทฯและบริ
ฯ
ษัทย่อยได้
อ ทําสัญญาาขายไฟฟ้ากับบริ
บ ษัทที่เกี่ยวข้ องกั
อ นตามจํานนวนและราคาทีที่กําหนดไว้
ในสัญญา
ญ ซึง่ มีรายละะเอียดดังต่อไปนนี ้
บริษัท

คู่สัญญา

วันที่ทาํ สัญญา
ญ

บริษัท เนชั
เ น่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
พ
จํากัด บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
(มหาชชน)
จํากักด (มหาชน)
บริษัท เนชั
เ น่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
พ
จํากัด
(มหาชชน)
บริษัท เนชั
เ น่ แนล เพาเวอร์ แพพลนท์ 5
จํากัด
บริษัท เนชั
เ น่ แนล เพาเวอร์ แพพลนท์ 3
จํากัด
บริษัท เนชั
เ น่ แนล เพาเวอร์ แพพลนท์ 3
จํากัด

อายุสัญญาา
(ปี )

วันสิน้ สุด
สัญญา

กําลังไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์ )

5

30 พฤศจิกายน 2557
(ต่ออายุอตั โนมัตั ิ
คราวละ 5 ปี )
31 กรกฎาคม 25565

52.244

24.000

5.155

30 พฤศจิกายยน
2552

บริษัท แอ๊ ดวานซ์ เปเปอร์
มิลล์ล 3 จํากัด
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จํากักด (มหาชน)
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จํากักด (มหาชน)
บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จํากัดั

1 กุมภาพันธ์ 2555
2

10

1 ธันวาคม 25552

19

1 สิงหาคม 25554

1

5 พฤศจิกายนน
2571
31 กรกฎาคม 25555

1 สิงหาคม 25554

1

31 กรกฎาคม 25555

25.000

3.422

บริ ษัทฯและบริ
ฯ
ษัทย่อยขายไฟฟ
อ
้ าให้ห้ แก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันในราคาตามสัญญ
ญา โดยอ้ างอิงจากตาราง
จ
อัตราคค่าไฟฟ้าของกาารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประกาาศและมีผลบังคั
ง บใช้ ในขณะะทําสัญญา แลละหากการ
ไฟฟ้าสส่วนภูมิภาคมีการประกาศเป
ก
ลี่ยนแปลงอัตราค่
ร าไฟฟ้าที่ซือขายกั
้อ
นจะเปลีลี่ยนไปคิดตามมอัตราใหม่
ตังแต่
้ เดือนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไได้ ออกประกาศเป็ นต้ นไป
(ขข)

สัญญาาขายไอนํ ้าระหวว่างบริ ษัทที่เกี่ยวข้
ย องกัน
บริ ษัทฯและบริ
ฯ
ษัทย่อยได้
ย ทําสัญญาขขายไอนํา้ กับบริริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกั
ง นตามจํ านวนนและราคาที่กําหนดไว้
า
ใน
สัญญาา ซึง่ มีรายละเอียดดั
ย งต่อไปนี ้

บริษัท
บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากั
าด
(มหาชน)
บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํจากัด
บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จํากัด

คู่สัญญา
บริษัท ดับเบิ
บ๊ ้ล เอ (1991)
จํากัด (มมหาชน)
บริษัท ดับเบิ
บ๊ ้ล เอ (1991)
จํากัด (มมหาชน)
บริษัท แอ๊ ดวานซ์ เปเปอร์
มิลล์ 3 จํากัด
บริษัท ดับเบิ
บ๊ ้ล เอ (1991)
จํากัด (มมหาชน)
บริษัท ดับเบิ
บ๊ ้ล เอ (1991)
จํากัด (มมหาชน)

ปริมาณขัน้ ตํ่าตามสัญญา (ตัน
ต่ อป)
ปี
แรงดันตํ่า แรรงดันปานกลาง
553,632
35,040

อายุ
สัญญา
(ปี )
26

วันสิ
น น้ สุดสัญญา
111 มีนาคม 2566

19

5 พฤศจิกายน 2571

-

200,000

1 กุมภาพันธ์ 2555

10

30 มิถนุ ายน 2565

374,000

40,000

2 มิถนุ ายน 2552
26

19

2 ธันวาคม 2571

1 เมษายน 2555

10

6 กรกฎาคม
ก
2565

507,5500
(ปริมาณรวมทัง้ง 2 ประเภท)
610,000
(ปริมาณรวมทัง้ง 2 ประเภท)

วันที่ทาํ สัญญา
10 กุมภาพันธ์
2540
2 มิถนุ ายน 2552
26
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บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

บริ ษัทฯขายไอนํ
ฯ
า้ ให้ แก่
แ บริ ษัทที่เกี่ยวข้
ว องกันในราคามูลฐานซึ่งค่าพลังงานไอนํา้ จะปรับเพิ่มขึนตามราคา
น้
ถ่านหิน อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหหรี ยญสหรัฐฯแลละดัชนีค่าระวาางเรื อ ส่วนราคคามูลฐานของพลังไอนํ ้าจะ
ปรับเพิมขึ
่ ้นตามดัชนีราคาผู
า ้ บริ โภค
ใ แก่บริ ษัทที่เกี
เ ่ ยวข้ องกันในนราคามูลฐานซึซึ่งจะปรั บตามกการเพิ่มขึน้ ของงราคาก๊ าซ
บริ ษัทย่ยอยขายไอนํา้ ให้
ธรรมชาาติ ซึง่ ราคามูลฐานอยู่ที่ 496 บาทต่อตันสําหรั
ห บไอนํ ้าแรงดัดันตํ่า และ 5111 บาทต่อตันสําหรั
า บไอนํ ้า
แรงดันปานกลาง
น
แลละปรับเพิ่มขึน้ ตามดั
ต ชนีราคาผู้บริ โภค ซึ่งราาคามูลฐานอยู่ททีี่ 70,924 บาททต่อตันต่อ
ชัว่ โมงตต่อเดือน
ในกรณี
ณีที่บริ ษัท ดับ๊ เบิบิ ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)) (ผู้ซื ้อ) ซื ้อไอนํนํ ้าในปริ
้
มาณมาากกว่าปริ มาณ
ณ ขันตํ
้ ่า
ที่สญ
ั ญากํ
ญ าหนด บริ ษัษทฯและบริ ษัทย่
ท อยจะให้ ส่วนลดในอั
น
ตราร้ อยละ
อ 2 ถึงร้ อยยละ 6 ของราคาซื ้อขึ ้นอยู่
กับปริ มาณที
ม ่ซื ้อ
(คค)

สัญญาาขายนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรระหว่างบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท นํา้ ใส 304 จํ ากั
า ด ได้ เข้ าทําสัสญญาขายนําเพื
า้ ่อการอุตสาาหกรรมกับบริ ษษั ทที่เกี่ยวข้ องกันรวมทัง้
บริ ษัทอื่น ๆ ในเขตโคครงการจัดสรรทีที่ดิน 304 อินดัดสเตรี ยลปาร์ ค จังหวัดปราจีนบุรี ในราคาอ้อ้ างอิงจาก
ตารางออัตราค่านํ ้าประะปาของการประปาส่วนภูมิภาค
า

(งง)

สัญญาาซื ้อนํ ้ามันยางดํดําระหว่างบริ ษัษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ผลิตกระแสไฟฟฟ้ากับบริ ษัท ดั๊บเบิล้ เอ
บริ ษั ทย่ยอยได้ ทําสัญญาซื
ญ อ้ นํ า้ มันยางดํ
ย าเพื่ อใช้ ในกระบวนการ
น
(1991) จํากัด (มหาชนน)ตามจํานวนแลละราคาที่กําหนนดไว้ ในสัญญา ซึง่ มีรายละเอียยดดังต่อไปนี ้
บริษัท
บริษัท เนชัชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลลนท์ 5 จํากัด

วันที่ทาํ สัญญา
ญ
26 มิถนุ ายน 2552
2

อายุสัญญา
ญ
(ปี )
19

บริษัท เนชัชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลลนท์ 11 จํากัด

26 มิถนุ ายน 2552
2

19

วันสิน้ สุดดสัญญา
5 พฤศจิจิกายน
25771
2 ธันวาคมม 2571

ปริมาณตามสัญญา
(ตันต่ อปี )
530,000
5
540,000
5

บริ ษัทย่ยอยซือ้ นํา้ มันยางดํ
ย าโดยมีการกํ
า าหนดราคาซือ้ ขายอ้ างอิอิงจากราคาก๊ าซธรรมชาติ ปรรับลดตาม
สัดส่วนค่
น าความร้ อนรระหว่างนํ ้ามันยางดํ
ย าเจือจางแและก๊ าซธรรมชาาติ และนํามาหัหักลบกับค่าใช้ จ่จายในการ
ระเหยนนํ ้าออกจากนํ ้ามมันยางดําเจือจาง
จ
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บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

(จจ)

สัญญาาซื ้อเปลือกไม้ ระหว่
ะ างบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่ยอยได้ ทําสัญญาซื
ญ ้อเปลือกไม้ม้ เพื่อใช้ ในกระบบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ากับบบริ ษัทที่เกี่ยวข้ข้ องกันตาม
จํานวนนและราคาที่กําหนดไว้
ห ในสัญญา
ญ ซึง่ มีรายละเอีอียดดังต่อไปนี ้

บริษัท
บริษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
บริษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ
จํากัด
บริษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ
จํากัด

คู่สัญญา
บริิษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (19991)
จํากัด (มหาชน)
บริิษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (19991)
จํากัด (มหาชน)
บริิษัท คันนา จํากัด

วันที่ทาํ สััญญา
26 มิถนุ ายน
25522
1 เมษายนน 2554
26 สิงหาาคม
25566

อายุสัญญา
ญ
(ปี )
19
9
10

วันสิน้ สุดสัญญา
5 พฤศจิกายน
25771
30 มิถนนายน
ุ
25666
30 มิถนนายน
ุ
25666

ปริมาณ
ณขัน้ ตํ่าตาม
สัญญาา (ตันต่ อปี )
1665,000
3550,000
8550,000

บริ ษัทย่ยอยซื ้อเปลือกไม้ โดยมีการกําหนดราคาซือขายอ้
้อ
างอิงจาากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสสัดส่วนค่า
ความร้รอนระหว่างเชือเพลิ
้อ งเปลือกไม้ม้ และถ่านหิน และนํ
แ ามาปรับลดกั
ล บความด้ อยยค่าของเปลือกไม้
ก
(ฉฉ)

(ชช)

สัญญาาที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่งถ่านหิหินระหว่างบริษัษทที่เกี่ยวข้ องกักัน
1.

บริ ษัทฯได้ ทําสัสญญาจ้ างบริ การขนส่
ก
งถ่านหิหินโดยเรื อลําเลีลียงและเรื อยนนต์ลากจูงกับบริิ ษัท ทะเล
ไทย ขนส่ง จํ ากั
า ด และบริ ษั ท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จํ ากัด โดยคิ
โ ดค่าบริ กการตามอัตราทีที่ระบุไว้ ใน
สัญญาลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เป็ นระยะเเวลา 1 ปี สิ ้นสุดสั
ด ญญาวันที่ 331 มีนาคม 25559

2.

บริ ษัทฯได้ ทําสัสญญาจ้ างบริ หารจั
ห ดการขนสส่งถ่านหินทางเเรืื อกับ EverskyyShipping Lim
mited โดย
คิดค่าบริ หารจัดั การตามอัตราาที่ระบุไว้ ในสัญญาลงวันที่ 1 กรรกฎาคม 2554 เป็ นระยะเวลา 8 ปี และจะ
สิ ้นสุดสัญญาววันที่ 30 มิถนุ ายยน 2562

3.

บริ ษัท เอ็นพีเอส
เ โอเชี่ยน สตตาร์ จํากัด และบริ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จจํากัดได้ ทําสัญญาให้
ญ
เช่า
เรื อเดินสมุทรแแก่ Eversky Company Limitted เพื่อนําเรื อดัดงกล่าวไปใช้ ใในการขนส่งถ่านหิ
น นให้ กบั
บริ ษัทฯ โดยคิคิดค่าบริ การตามมอัตราที่ระบุไว้ ในสั
ใ ญญาลงวันทีท่ 1 กรกฎาคม 22554 และ 1 มีนาคม
น 2556
ตามลํ าดับ สััญญามี อายุ 8 ปี และ 3 ปี และจะสิ
แ
น้ สุดสััญญาวันที่ 30 มิ ถุ นายน 25662 และ 29
กุมภาพันธ์ 25559 ตามลําดับ

สัญญาาให้ บริ การในกาารวิจยั และพัฒนาระหว่
ฒ
างบริษัษทที่เกี่ยวข้ องกักัน
บริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซซ็นเตอร์ จํ ากัด ได้ ทําสัญญาให้ บริ การในกาารวิจัยและพัฒ
ฒนากับบริ ษัท ดั๊บเบิล้ เอ
(1991)) จํากัด (มหาชชน) และบริ ษัท อะโกร ไฟเบออร์ จํากัด สัญญาทั
ญ ง้ 2 ฉบับเริริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2556 เป็
เ นระยะเวลา 3 ปี โดยระยะะเวลาการทํางาานและการส่งมอบรายงานผลกการวิจยั ในแต่ละโครงการ
ล
จะเป็ นไปตามระยะเวล
ไ
ลาที่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
งั ้
ายตกลงงร่วมกัน

(ซซ)

สัญญาาจ้ างบริ การงานนซ่อมบํารุงโรงไไฟฟ้าและระบบบจ่ายพลังงานรระหว่างบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯและบริ
ฯ
ษัทย่อยได้
อ ทําสัญญาาจ้ างบริ การงานนซ่อมบํารุ งโรงงไฟฟ้าและระบบบจ่ายพลังงานนกับบริ ษัท
โปรมีโก้ เซอร์ วิส จํากัดั โดยคิดค่าบริริ การตามที่กําหนดไว้
ห ในสัญญา ซึง่ มีรายละเอีอียดดังต่อไปนี ้
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

บริษัท

วันที่ทาํ สัญญา

อาายุสัญญา
(ปี )

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชนน)

1 พฤศจิกายน
25557
1 กรกฎาคคม 2557
1 พฤษภาคคม 2553
1 เมษายนน 2554
1 สิงหาคมม 2554
1 สิงหาคมม 2554

10

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาาเวอร์ แพลนท์ 11
1 จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

(ญ
ญ)

5
18
10
9
9

วันสิน้ สุดสัญญา

31 กรกฎาคมม
2567
330 มิถนุ ายน 25562
2 ธันวาคม 25771
6 กรกฎาคม 25565
31 มีนาคม 25663
31 มีนาคม 25663

สัญญาาเช่าพื ้นที่อาคาารสํานักงานระหหว่างบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯได้
ฯ ทําสัญญาใให้ เช่าพื ้นที่อาคารสํานักงานกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้
ย องกันหลายแห่ง โดยคิดค่คาเช่าและ
ค่าบริ การตามอั
ก
ตราทีที่ระบุไว้ ในสัญญา
ญ สัญญาทังห
้ หมดเริ่ มในปี 25556 และมีอายุยุ 3 ปี จะสิ ้นสุดสั
ด ญญาใน
ปี 25599

น ่ มีอายุ 1 ปี จะมี
จ ข้อกํ าหนดดเกี่ ยวกับระยะะเวลาของ
สััญญาในส่วนขของบริ ษั ทฯแลละบริ ษัทย่อยทัทัง้ หมดข้ างต้ นที
สัญ
ั ญาโดยระบุเงื่อนไขไว้ ว่า หากคู
ห ่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่
า
ายหนึ่งไม่
ไ แสดงเจตนาาเป็ นลายลักษณ
ณ์ อกั ษรว่า ไม่ประสงค์
ป
จะ
ต่อสัญญาล่วงหหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน สัญญาดั
ญ งกล่าวจะมีมีผลบังคับใช้ ต่ตอไปอีกคราวลละ 1 ปี ทังนี
้ ้ ณ วันสิ ้นสุด
ั ญาแต่ละฉบบับ คู่สญ
ั ญาทุกบริ
ก ษัทไม่มีหนันงสือแสดงเจตตนาเป็ นลายลักษณ์
ก อกั ษรว่า ไม่ประสงค์จะต่อสัญญา
สัญ
ส่งผลให้ สญ
ั ญาใในส่วนของบริ ษัษทฯและบริ ษัทย่
ท อยดังกล่าวมีมีผลบังคับใช้ จนถึ
น งปั จจุบนั
ยอดคงค้ างระหวว่างบริ ษัทฯและะบริ ษัทที่เกี่ยวข้ข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หน่วย:
ว ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิกิจการ
2558
2557

งบกาารเงินรวม
2558
ลูกหนีก้ ารค้ค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื - กิจการที่เกี่ยวข้
ว องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมาายเหตุ 9)
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 5 เอ จํากัด
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 11 จํากัด
บริ ษัท ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์ จี จํากั
าด
(เดิมชื่อ “บบริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด”)
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 5 จํากัด
บริ ษัทย่อยอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้
ย องกัน
(มีผ้ บู ริ หารร/กรรมการบริ ษัทร่วมกัน)
บริ ษัท ดับ๊ เบิบิ ้ล เอ (1991) จํากักด (มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์
ว เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด
บริ ษัท อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด
บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ร์ ค จํากัด
บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ร์ ค 2 จํากัด
บริ ษัทที่เกี่ยวข้
ว องกันอื่น
รวมลูกหนี ้กาารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีอ้ ่ นื - กิจการที่เกี่ยวข้ข้ องกัน (หมายเหหตุ 9)
บริษัทย่ อย
บริ ษัท ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์ จี จํากั
าด
(เดิมชื่อ “บบริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จํากัด”)
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 5 เอ จํากัด
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 3 จํากัด
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 2 จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
บริ ษัทย่อยอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้
ย องกัน
(มีผ้ บู ริ หารร/กรรมการบริ ษัทร่วมกัน)
บริ ษัท ดับ๊ เบิบิ ้ล เอ (1991) จํากักด (มหาชน)
บริ ษัท บุ๊คทาาวเวอร์ (ไทยแลนนด์) จํากัด
บริ ษัท ไอทาาวน์ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทที่เกี่ยวข้
ว องกันอื่น
ว องกัน
รวมลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้
รวมลูกหนี ้กาารค้ าและลูกหนีอื้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้
ว องกัน

2557

-

-

19
14

7
2

-

-

12
1
3
49

23
8
40

1600
577
422
233
155
255
3222
3222

99
31
88
33
16
31
298
298

63
54
17
16
15
165
214

29
21
43
18
10
121
161

-

-

44
11
6
9
70

2
13
11
10
12
48

266
9
8
11
544
544
3766

18
15
6
13
52
52
350

2
9
11
81
295

3
15
10
28
76
237
158

รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หน่วย:
ว ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิกิจการ
2558
2557

งบกาารเงินรวม
2558
เงินปั นผลค้ค้ างรับจากกิจกาารที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท นํ ้าใสส 304 จํากัด
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ แก่ กจิ การที
ก ่ เกี่ยวข้ องกััน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 3 จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาาร์ จํากัด
บริ ษัท เอส.เเอ็น.บี. ผลิตผลกาารเกษตร จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
บริ ษัท ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์ จี จํากั
าด
(เดิมชื่อ “บบริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด”)
บริ ษัท ซีเอชพี 7 จํากัด
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 2 จํากัด
บริ ษัท แอช ลีชชิ่ง จํากัด
บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลลยี จํากัด
บริ ษัท นํ ้าใสส 304 จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
บริ ษัท ไอพีพีพี ไอพี 2 จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้
ย องกัน
(มีผ้ บู ริ หารร/กรรมการบริ ษัทร่
ท วมกัน)
บริ ษัท ไอทาาวน์ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไฟฟ้าชี
า วมวล จํากัด
รวมเงินให้ ก้ ยืยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที
จ ่เกี่ยวข้ องกันั
หัก: ค่าเผื่อหนี
ห ้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ ก้ ยืยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที
จ ่เกี่ยวข้ องกันั - สุทธิ

2557

-

-

49

-

-

-

47
39
34
4

787
15
577

-

-

3
1
128

3
1
160
96
76
76
32
24
1,847

900
900
900
900

102
52
154
154
154

128
(4)
124

52
52
1,899
1,899

เงินให้
น ก้ ยู ืมข้ างต้ นมีกําหนดชําระคื
ร นเมื่อทวงถถามโดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.1 ถึงร้ อยลละ 7.4 ต่อปี (25557: ร้ อย
ละะ 6.2 ถึงร้ อยละะ 7.4 ต่อปี )
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หหน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะะกิจการ

งบกาารเงินรวม
2558

25577

22558

2557

เงินจ่ ายล่ วงหน้
ว าค่ าสินค้ าและบริ
แ
การแก่ กจการที
จิ
่ เกี่ยวข้ องกั
ง น
บริษัทที่เกี่ยวข้
ว องกัน
(มีผ้ บู ริ หาร/กกรรมการบริ ษัทร่ วมกั
ว น)
บริ ษัท อินเตอร์ ไทย ดีเวลล็อปเมมนท์ จํากัด
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ข้ องกันอื่น

137
1

37

-

35

รวมเงินจ่ายล่วงหน้
ว าค่าสินค้ าและบริ
แ
การแก่
เกี่ยวข้ องกัน

138

37

-

35

เงินมัดจําจ่ ายเพื
ย ่ อซือ้ ที่ดนิ แกก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้
ว องกัน
(มีผ้ บู ริ หาร/กกรรมการบริ ษัทร่ วมกั
ว น)
บริ ษัท 304 อินดั
น สเตรี ยล ปาร์ ค 2 จํากัด
บริ ษัท 304 อินดั
น สเตรี ยล ปาร์ ค 7 จํากัด
บริ ษัท 304 พัลั พ์ จํากัด

1,1881
897
-

1,181
897
93

-

-

รวมเงินมัดจําจ่จายเพื่อซื ้อที่ดินแก่
แ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

2,078

2,171

-

-

กิจการที่

เงิ นมัดจํ
ด าจ่ายเพื่ อซือที
อ้ ่ดินแก่กิจกาารที่ เกี่ ยวข้ องกักันข้ างต้ นแสดงรายละเอี ยดไไว้ ในหมายเหตตุประกอบ
งบการเงินข้ อ 19
(หนน่วย: ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิกิจการ

งบกาารเงินรวม
2558
เจ้ าหนีก้ ารรค้ าและเจ้ าหนีอือ้ ่ นื - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนีก้ ารรค้ า - กิจการที่เกี่ยี วข้ องกัน(หมมายเหตุ 22)
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชันั่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์
แ
5 เอ จํากัดั
บริ ษัท เนชันั่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์
แ
3 จํากัด
บริ ษัทย่อยอือื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
(มีผ้ บู ริ หาร/กรรมการบริ
า
ษัทร่
ท วมกัน)
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากั
า ด (มหาชน)
บริ ษัท บีดบบลิ
บั ว เพาเวอร์ ซัพั พลาย จํากัด
บริ ษัทที่เกี่ยวข้
ย องกันอื่น
รวมเจ้ าหนี ้การค้
้ า - กิจการทีที่เกี่ยวข้ องกัน

2557

2558

2557

-

-

24
24
2

22
10

-

-

50

32

366
8

34
24
16

-

2
1

444

74

-

3

444

74

50

35

เจ้ าหนีอ้ ่ นื - กิจการที่เกี่ยวข้
ว องกัน(หมายเเหตุ 22)
บริษัทย่ อย
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บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หนน่วย: ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิกิจการ

งบกาารเงินรวม
2558
บริ ษัท อี 855 จํากัด
บริ ษัท เนชันั่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์
แ
5 จํากัด
บริ ษัทย่อยอือื่น

2557

2558

2557

-

-

27
6
6

7

-

-

39

7

333
288
133
122
11
100
11

10
1
13
4
26
13
10

21
12
4
2
4
3
3

4
6
1
1

1188

77

49

12

รวมเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้
ย องกัน

1188

77

88

19

รวมเจ้ าหนี ้การค้
้ก าและเจ้ าหนีนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

1622

151

138

54

-

-

97
74

73
-

-

-

171

73

-

131
56

-

130
56

-

187

-

186

-

187

171

259

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
(มีผ้ บู ริ หาร/กรรมการบริ
า
ษัทร่
ท วมกัน)
บริ ษัท อินเตอร์ ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท โปรมีมีโก้ เซอร์ วิส จํากัดั
บริ ษัท เลิศนภา
น บริ การ จํากัดั
บริ ษัท เอส.. วี. โพรเกรสซีพ จํจากัด
บริ ษัท บี โปปรเฟสชัน่ นอลคอนซัลแทนท์ จํากัด
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากั
า ด (มหาชน)
ย องกันอื่น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้

เงินรับล่ วงหน้
ง าค่ าซือ้ สินค้ าและบริ
า
การจากกกิจการที่เกี่ยวข้ องกั
อ น
บริษัทย่ อย
บริ ษัท อี 855 จํากัด
บริ ษัท เนชันั่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์
แ
5 จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
(มีผ้ บู ริ หาร/กรรมการบริ
า
ษัทร่
ท วมกัน)
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)จํากักด (มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์
ด
เปเปอร์ มิลล์
ล 3 จํากัด
น าและบริ การ
รวมเงินรับล่ลวงหน้ าค่าซื ้อสินค้
กิจการทีที่เกี่ยวข้ องกัน

จาก

ยออดคงเหลือของงเงินรับล่วงหน้ าค่
า าซื ้อสินค้ าและบริ
แ
การจากกิจการที่เกี่ยวข้ข้ องกันของบริ ษษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
25558 จํ านวนรวม 171 ล้ านบาาท (2557: จํานวน
น 259 ล้ านบาท)
น
(งบการรเงินรวม ณ วันนที่ 31 ธันวาาคม 2557:
จํานวน
า 187 ล้ านบาท)
น
เป็ นเงินรั
น บล่วงหน้ าค่าซื
า ้อไฟฟ้าและไอนํ ้าสําหรับเดืดือนมกราคมถึถึงเดือนมิถนุ ายยน 2559 ที่
บริริ ษัทฯรับมาจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้
ว องกันในระหหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันั ยายน 2558 โดยบริ ษัทฯจะะให้ ส่วนลด
สําหรั
า บค่าสินค้ าจากการรับเงินล่
น วงหน้ าดังกล่าวในอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะยาวบว
ม
กร้ อยละ 0.255 ต่อปี และ
อัตราดอกเบี
ต
้ยเงินฝากประจํ
น
า 122 เดือนบวกร้ อยละ
ย 0.25 ต่อปปี (2557: อัตราเฉลี่ย MLR บววกร้ อยละ 1 ต่อปีี )
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บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หน่วย:
ว ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิจการ
จ

งบการเงินรวม
2558

2557

เงินกู้ยืมระยะสั
ร
น้ จากกิจการที
ก ่ เกี่ยวข้ องกััน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์
แ
12 จํากัด
บริ ษัท เอ็นพี
น เอส โซลาร์ รูฟท็ทอป จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษัท เอ็น พี เออส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด”)
บริ ษัท ซีเอชพี
อ 3 จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี
อ 1 จํากัด
บริ ษัท แอชช ลีชชิ่ง จํากัด
บริ ษัท เนชัชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์
แ
5 จํากัด
รวมเงินกู้ยืยืมระยะสันจากกิ
้
จ ่เกี่ยวข้ องกักัน
จการที

25558

2557

-

-

278

129

-

-

32
21
19
5
-

37
453

-

-

355

619

เงินกู้ยืมข้ างต้ นจัดทําขึ ้นในรู ปของตั
ข ว๋ สัญญาใใช้ เงินมีกําหนดดชําระคืนเมื่อทวงถาม
ท
โดยมีออัตราดอกเบี ้ยร้ร้ อยละ 1.2
ถึงร้
ง อยละ 1.6 ต่อปี
อ (2557: ร้ อยละ
ย 1.6 ถึงร้ อยละ
ย 6.2 ต่อปี )
ในนระหว่างปี ปั จจุบนั เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั
ม
นแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกั
อ นและเงินกู้ยืมระยะสันจา
้ ากกิจการที่เกี่ยวข้
ย องกันมี
กาารเคลื่อนไหวดังั ต่อไปนี ้
(หนน่วย: ล้ านบาท)
งบบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558

เพิ่มขึ ้นระหว่าง ปี
ปั จจุบนั

ลดลงระหหว่าง ปี
ปั จจุบุ นั

ยออดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันั วาคม 2558

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั
ร
น้ แก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้
ย องกัน
(มีผ้ บู ริ หาร/กรรมการบริ ษัทร่รวมกัน)
บริ ษัท ไอทาววน์ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
(
บริ ษัท ไฟฟ้าชี
า วมวล จํากัด
รวมเงินให้ ก้ ยืยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที
จ ่เกี่ยวข้ องกันั

102
52

-

(12)
(52)

90
-

154

-

(64)

90

162

รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หนววย: ล้ านบาท)
งบการรเงินเฉพาะกิจการร
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558

เพิ่มขึ ้นระหว่าง ปี

ลดลงระหหว่าง ปี

ปั จจุบนั

ปั จจุบุ นั

ยออดคงเหลือ
ณ วันที่31
ธันวาคม
ว 2558

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั
ร
น้ แก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตารร์ จํากัด
บริ ษัท เอส.เเอ็น.บี. ผลิตผลกาารเกษตร จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
บริ ษัท ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์ จี จํากั
าด
(เดิมชื่อ “บบริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด”)
บริ ษัท ซีเอชพีพี 7 จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด
บริ ษัท แอช ลีชชิ่ง จํากัด
บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยียี จํากัด
บริ ษัท นํ ้าใส 304 จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
บริ ษัท ไอพีพีพี ไอพี 2 จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด
บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ ง 5 จํากั
าด

787
15
577

328
99
19
-

(1,068)
(60)
(573)

47
39
34
4

3
1
160
96
76
76
32
24
-

14
105
57
20
10
2

(174)
(96)
(181)
(133)
(32)
(24)
(20)
(10)
(2)

3
1
-

1,847

654

(2,373)

128

52

-

(52)

-

52

-

(52)

-

้ กิจการที
ก ่เกี่ยวข้ องกัน
รวมเงินให้ ก้ ยืยู ืมระยะสันแก่
หัก: ค่าเผื่อหนี
ห ้สงสัยจะสูญ

1,899
-

654
(4)

(2,425)
-

128
(4)

รวมเงินให้ ก้ ยืยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที
ก ่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ

1,899

650

(2,425)

124

129

154

(5)

278

37
-

21
19

(5)
-

32
21
19

บริษัทที่เกี่ยวข้
ย องกัน
(มีผ้ บู ริ หาร/กรรมการบริ ษัทร่รวมกัน)
า วมวล จํากัด
บริ ษัท ไฟฟ้าชี

เงินกู้ยืมระยยะสัน้ จากกิจการรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 12 จํากัด
บริ ษัท เอ็นพีพเอส โซลาร์ รูฟท็อป จํากัด
(เดิมชื่อ “บบริ ษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากั
า ด”)
บริ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด
บริ ษัท ซีเอชพี 1 จํากัด
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บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หนน่วย: ล้ านบาท)
งบบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558

เพิ่มขึ ้นระหว่าง ปี
ปั จจุบนั

ลดลงระหหว่าง ปี
ปั จจุบุ นั

ยออดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันั วาคม 2558

บริ ษัท แอช ลีชชิ่ง จํากัด
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 5 จํากัด
บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยียี จํากัด
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 3 จํากัด
บริ ษัท เนชันแนล
น่
เพาเวอร์ แพพลนท์ 2 จํากัด
บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ ง 5 จํากั
าด

453
-

5
20
170
76
59
14

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

5
-

รวมเงินกู้ยืมระยะสั
ม
นจากกิ
้
จการที
ก ่เกี่ยวข้ องกัน

619

538

(802)

355

ค่คาตอบแทนกรรรมการและผู้บรหาร
ริ
ใในระหว่างปี สินสุ
้น ดวันที่ 31 ธันวาคม
น
2558 และ
แ 2557 บริ ษัษัทฯและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์์พนักงานที่
ใ แก่กรรมการแและผู้บริ หาร ดังั ต่อไปนี ้
ให้
(หนน่วย: ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเเงินรวม
2558

2557

25558

2557

ผลประโยยชน์ระยะสัน้
ผลประโยยชน์หลังออกจากงงาน

56
4

59
2

34
1

33
1

รวม

60

61

35

34

8.

เงิงินฝากธนาคาารที่มีข้อจํากัดในการเบิ
ด
กใช้ช้
ยอดคงเหลือนีคื้คือ บัญชีเงินฝาากธนาคารที่บริ ษัทย่อยสองแหห่งได้ ทําสัญญาจดจํานําสิทธิ และโอนสิทธิในบั
ใ ญชีเงิน
้า
นวงเงินสินเชื่อของบริษัษัทย่อยทังสองแ
้ แห่งตามที่กล่าววไว้ ใน หมายเหหตุประกอบ
ฝากธนาคารไว้ กักบั ผู้ให้ ก้ ู เพื่อคํ ้าประกั
้ แห่ง
งบบการเงินข้ อ 255โดยมีเงื่อนไขกการใช้ จ่ายตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริ ษษัทย่อยทังสอง
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลู
แ กหนีอ้ ่ ืน
ยอดคงเหลือของงลูกหนี ้การค้ าและลู
แ กหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว 2558 แลละ 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย:
ย ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิจการ
จ

งบการรเงินรวม
2558
ลูกหนี ้การค้ค้ า-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อายุหนี ้คงคค้ างนับจากวันที่ถึถงึ กําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้ างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
อ
6 - 12 เดืดือน
รวมลูกหนี ้การค้
้ก า - กิจการทีที่เกี่ยวข้ องกัน

2557

2558

2557

275

2
202

188

115

42
5
-

81
8
7

21
5
-

46
-

322

2
298

214

161

934

1,2265

449

520

ลูกหนี ้การค้ค้ า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
อายุหนี ้คงคค้ างนับจากวันที่ถึถงึ กําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้ างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
อ
รวมลูกหนี ้การค้
้ก า - กิจการทีที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน

187
-

2228
6

124
-

131
-

1,121

1,4499

573

651

รวมลูกหนี ้การค้
้ก า - สุทธิ

1,443

1,7797

787

812

ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกั
อ น
ลูกหนี ้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้
ว องกัน

54
24

52
25

81
7

76
4

รวมลูกหนี ้อื่น

78

77

88

80

1,521

1,8874

875

892

รวมลูกหนี ้การค้
้ก าและลูกหนีน ้อื้ ่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัษทย่อยได้ โอนสิสิทธิการรับเงินจากลูกหนี ้การค้ าจํานวนเงินรรวม 108 ล้ านบบาท (2557:
จํานวน 258 ล้ านบาท)
น
ให้ แก่บริ
บ ิ ษัทลีสซิ่งเพื่อชํชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่ากาารเงิน
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

10.

สินค้ าคงเหลือ
ยอดคงเหลือของงสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันั วาคม 2558 และ
แ 2557 มีรายละเอี
า
ยดดังนี ้
(หนน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ราายการปรับลดเป็ น
มูลค่
ล าสุทธิที่จะได้ รับ
25588
2557

ราาคาทุน
2558
วัตถุดิบ
ถ่านหิน
ชีวมวล
มันสําปะหลลัง
นํ ้ามันดีเซล
อื่น ๆ
งานระหว่างทํา
สินค้ าสําเร็จรูป
เอทานอล
นํ ้ามันรํ าข้ าวดิบและ
กากรํ าสกักัด
แป้งมันสําปะหลั
ป ง
สินค้ าระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

2557

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557

186
333
14
48
61
642
23

3006
2336
3
39
4
41
5
50
6772
3
35

(1)
(1)
-

(2)
(2)
-

186
333
13
48
61
641
23

306
236
37
41
50
670
35

25

8

-

-

25

8

16
63
104
13
269
1,051

333
5
50
9
91
215
1,013

(1)
(1)
(37)
(39)

(1)
(1)
(26)
(29)

15
63
103
13
232
1,012

32
50
90
189
984
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หนน่วย: ล้ านบาท)
งบกการเงินเฉพาะกิจการ
ก
ราายการปรับลดเป็ น
มูลค่
ล าสุทธิที่จะได้ รับ
25588
2557

ราาคาทุน
2558
วัตถุดิบ
ถ่านหิน
ชีวมวล
อื่น ๆ

2557

186
214
8
408

งานระหว่างทํา
สินค้ าระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

9
11
142
570

3440
31
7
378
4
1
125
5
507

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557

-

-

186
214
8
408

340
31
7
378

(26)
(26)

(24)
(24)

9
11
116

4
101
483

544

ในนระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษัทฯแและบริ ษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุ
บ
นของสิ
ข นค้ าคงเหหลือให้ เป็ นมูลค่คาสุทธิ ที่จะ
ไดด้ รับเป็ นจํ านวนน 18 ล้ านบาทท (2557: จํ านววน 2 ล้ านบาท)) (งบการเงิ นเฉฉพาะกิ จการ: จํ านวน 2 ล้ านบบาท 2557:
จํานวน 1 ล้ านบาท) โดยแสดงเเป็ นส่วนหนึ่งขอองต้ นทุนขาย และมี
แ การกลับรายการปรั
ร
บลดดมูลค่าสินค้ าคงเหลื
ค อเป็ น
ข นค้ าคงเหหลือที่รับรู้ เป็ นค่ค่าใช้ จ่ายใน
จํานวน 7 ล้ านบบาท (2557: จํานวน 30 ล้ านบบาท) โดยนําไปปหักจากมูลค่าของสิ
ระะหว่างปี
11.

สินทรั พย์ หมุนเวี
เ ยนอื่น
ยอดคงเหลือของงสินทรัพย์หมุนเวี
น ยนอื่น ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2558 และ 25557 มีรายละเอีอียดดังนี ้
(หน่วย:
ย ล้ านบาท)
งบกการเงินเฉพาะกิจการ
ก

งบการรเงินรวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอรับคืน
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
ภาษีซื ้อรรอเรี ยกคืน
ภาษีเงินได้
น ถกู หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้
น นิติบคุ คลรอรับคื
บ น
อื่นๆ
รวมสินทรั
ท พย์หมุนเวียนอื่น

2558
181
77
36
5
50
42

25557
1
111
58
21
5
18
31

2558
31
9
16
-

391

2
244

56

2557
32
7
39
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

12.

เงิงินฝากธนาคาารที่ตดิ ภาระคํคํา้ ประกัน
บ ิษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารที
บริ
ฝ
่ติตดิ ภาระคํ ้าประกกัน ณ วันที่ 31 ธัธนวาคม 2558 และ 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์ดัดงนี ้
(หน่วย:
ย ล้ านบาท)
งบบการเงินรวม

หลักประะกันตามสัญญากูกู้ยืมเงินระยะยาว
หลักประะกันการออกหนังสือคํ ้าประกันตามมสัญญาซื ้อขายเคครื่ องจักร
หลักประะกันการออกหนังสือคํ ้าประกันตามมสัญญาขอรับเงินสนั
น บสนุน
จากกองงทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
อื่น ๆ
รวม

13.

22558
12
-

2557
13
34

3
6

12
5

221

64

เงิงินลงทุนระยะะยาวอื่น
ในนเดือนมีนาคมม 2557 บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ด้ ซื ้อเงินลงทุนในพั
ใ นธบัตร
รัฐบาล
ฐ เพื่อคํ ้าปประกันการปฏิบับติตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าทีที่ทําไว้ กบั การไฟฟฟ้าฝ่ ายผลิตแแห่งประเทศไทยย พันธบัตร
รัฐบาลดั
ฐ
งกล่าวมีมีอายุ 15 ปี โดยจะครบกําหนนดไถ่ถอนในเดือนมิ
อ ถนุ ายน 25572
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))

14.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ด งต่อไปนี ้
14.1 เงินลงทุนในบบริิ ษัทย่อยตามที่แสดงงอยูใ่ นงบการเงินเฉพพาะกิจการ ณ วันที่ 311 ธันวาคม 2558 และะ 2557 มีรายละเอียดดั

บริษัท

บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา
อ
จํากัด
บริษัท อี 85 จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนลเพพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนลเพพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนลเพพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด
บริษัท เอ็นพีเอส โออเชี่ยน สตาร์ จํากัด
บริษัท อินเตอร์ สตีตีวีโดริ่ง 5 จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนลเพพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนลเพพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
บริษัท นํ ้าใส 304 จํากัด
บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตรจํากัด
บริษัท ดี.เอ.รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท ซีเอชพี 1 จํจากัด
บริษัท ไอพีพี ไอพีพี 2 จํากัด
บริษัท แอช ลีชชิง่ จํากัด
บริษัท ฟิ วเจอร์ กรีีนเนอร์ จี จํากัด (เดิมชื่อ
“บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด”)
บริษัท เนชัน่ แนลเพพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด
บริษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด
บริษัท เอ็นพีเอส โซซลาร์ รูฟท็อป จํากัด(เดิมชื่อ
“บริษัท เอ็น พี เออส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด”)
บริษัท ซีเอชพี 3 จํจากัด
บริษัท ซีเอชพี 5 จํจากัด
บริษัท ซีเอชพี 7 จํจากัด
บริษัท ไอพีพี ไอพีพี 7 จํากัด
บริษัท โซนิส สตาาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด

ทุนเรียกชําระแล้ ว
2558

2557

100
3,853
1,520
950
1,558
310
68
362
1,640
375
30
30
130
1,310
155

1100
3,8511
1,5200
9500
1,2044
3100
688
1500
3500
1600
300
300
1111
1,2788
455

1,829
379
1

1,2855
2255
1

37
250
333
1
596
270

337
2299
3000
1
5966
1799

หน่วยเงินตรา

สัดส่วนเงินลงทุน

ผลต่างจากการจัดโครงสสร้ าง
การดําเนินธุรกิจของง
กลุม่ บริษัท

ราคาทุน

2558

25557

(หน่วย: ล้ านบาท)
ค่าเผื่อการด้ อยค่า
ของเงินลงทุทุน

2558

2557

2558

2557

2558

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

ร้้ อยละ
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
51.00
50.00
99.99
99.99
99.99

ร้ อยละ
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
51.00
50.00
99.99
99.99
99.99

100
3,853
1,525
960
1,558
310
72
362
1,640
391
28
15
130
1,310
155

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

(54)
(9)
14
12
42
-

((54)
(9)
14
12
42
-

(138)
(49)
-

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

1,829
379
1

1,285
225
1

-

-

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

37
250
333
1
596
289

37
229
300
1
596
198

14

14

มูลค่าตาามบัญชี
ตามวิธีราคาาทุน - สุทธิ

2557

เงินปั นผลที่บริษัทฯ
รับระหว่
บ างปี

2558

2557

2558

2557

(138)
(49)
-

100
3,799
1,525
960
1,558
310
63
224
1,591
405
40
57
130
1,310
155

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

35
13
620
61
-

66
86
66
161
403
116
-

(1)

-

1,829
379
-

1,285
225
1

-

-

-

-

37
250
333
1
596
303

37
229
300
1
596
212

57

-
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
PT Utami Jaya Mulia
M
Ocean Star Holding Company Limited
รวมเงินลงทุนในนบริษัทย่ อย

22,600
31

17,0000
-

ล้ านรูเปี ย
ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริกา

99.00
100.00

99.00
100.00

468
1,035

454
-

-

-

-

-

468
1,035

454
-

-

-

17,627

13,501

19

19

(188)

(187)

17,458

13,333

786

898
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14.2 ราายละเอียดของงบริ ษัทย่อยซึง่ มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคั
า ญ
(หน่วย: ล้ านบบาท)

บริ ษัท

บริ ษัษท ดี.เอ. รี เซิร์ช
เซ็ซ็นเตอร์ จํากัด

สัดส่วนที
น ่ถือโดย
ส่วนได้
น เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุ
น
ม

ส่วนได้ เสียที่ไม่
ไ มีอํานาจควบคุม
ในบริ ษัษทั ย่อยสะสม

กําไรหรื อขาดทุ
ข นที่แบ่งให้ กบั
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคคุม
ในบริ ษทย่
ทั อยในระหว่างปี

เงินปั นผลลจ่ายให้ กบั ส่วนได้ด้ เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุ
น
มในระหวว่างปี

2558
(ร้ อยละ)

2557
(ร้ อยละ)

2558

2557

2558

2557

2558

25577

50

50

32

36

57

80

61

116

14.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบบริ ษัทย่อยที่มีส่สวนได้ เสียที่ไม่มีมีอํานาจควบคุคุมที่มีสาระสําคัญ ซึง่ เป็ นข้ อมูลก่อนการ
ตัดั รายการระหวว่างกัน
สรุปรายการฐานนะทางการเงินของบริ
ข ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตออร์ จํากัด
25588
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวีวียน
ห ้สินหมุนเวียน
หนี
ห ้สินไม่หมุนเวียน
หนี

35
50
10
14

(หน่วย : ล้ านบาาท)
2557
43
62
21
31

สรุปรายการกําไรขาดทุ
ไ
นเบ็ดเสสร็จของบริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์
น จํากัด
(หน่วย : ล้ านบาาท)
สําหรั
ห บปี สิ ้นสุดวันที่ 331 ธันวาคม
รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสสร็จรวม

2558
331
114
(5)
109

25577
447
4
160
1
160
1

สรุปรายการกระะแสเงินสดของบบริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
(หน่วย : ล้ านบาาท)
สําหรั
ห บปี สิ ้นสุดวันที่ 331 ธันวาคม
กกระแสเงินสดจากกิกิจกรรมดําเนินงาาน
ก
กระแสเงิ
นสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรรมลงทุน
ก
กระแสเงิ
นสดใช้ ไปในกิ
ป จกรรมจัดหาาเงิน
เงิงินสดและรายการรเทียบเท่าเงินสดเเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

2558
129
(8)
(127)

25557
222
2
27
(212)

(6)

37
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ราายการเปลี่ยนแปลงของเงิ
น
น นในบริษัษทย่ อยสําหรัั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคมม 2557 มีดังนี ้
นลงทุ
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท อี 85 จํากัด
ในระหว่างไตรมมาสที่ หนึ่งของงปี ปั จจุบัน บริ ษั ท อี 85 จํ ากััด ได้ เรี ยกชํ าระค่
ร าหุ้นเพิ่มเติติมอี กร้ อยละ 0.1ของหุ
0
้น
ส ญที่จดทะเบีบียนจํานวน 1555.3 ล้ านหุ้น มูลู ค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิ
สามั
เ ิน 2 ล้ านบาท
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท เนชัน่ แนล เพาเวอร์
เ
แพลนนท์ 5 เอ จํากัด
เมืมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
น
2558 ที่ประชุมวิสามัญผู
ญ ้ ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ของบบริ ษัท เนชัน่ แนนล เพาเวอร์ แพลนท์
พ 5 เอ
จํ ากัด ได้ มีมติพิพิเศษอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะะเบี ยนของบริ ษัษัทย่อยจากเดิมจํ านวน 1,2118 ล้ านบาท เป็ป็ นจํ านวน
1,618 ล้ านบาทท โดยการออกจํจําหน่ายหุ้นสามมัญจํานวน 40 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ
า ้ นละ10 บาทท เพื่อเสนอขายยให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายเดิม และะเรี ยกชํ าระค่าหุ
า ้ นเพิ่มทุนดังกล่
ก าวในอัตราร้ร้ อยละ 89 รวมมเป็ นเงิ น 354 ล้ านบาท บริ ษัษทย่อยได้
ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกักบกระทรวงพาาณิชย์แล้ วเมื่อวัวนที่ 23 ธันวาคคม 2558
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท เนชัน่ แนล เพาเวอร์
เ
แพลนนท์ 2 จํากัด
เมืมื่อวันที่ 30 พฤฤษภาคม 25588 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัรัง้ ที่ 1/2558 ขอองบริ ษัท เนชันนแนล
่
เพาเวอร์ แพลนท์ 2
จํากัด ได้ มีมติพิพิเศษอนุมตั ิให้ เพิ
เ ่มทุนจดทะเบบียนของบริ ษัทย่
ท อยจากเดิมจํจานวน 150 ล้ านบาท เป็ นจํานวน
า 370
ล้ านบาท โดยกาารออกจําหน่ายหุ
ย ้ นสามัญจํานวน
น 22 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสสนอขายให้ แก่ผูผ้ ถู ือหุ้นราย
เดิดิม และเรี ยกชําระค่
า าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตั ราร้ อยละ 88 รวมเป็ นเงิน 1994 ล้ านบาท บริริ ษัทย่อยได้ ดําเนิ
เ นการจด
ท ยนเพิ่มทุนกั
ทะเบี
น บกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวั
อ นที่ 4 มิถนุ ายยน 2558
ต่ตอมาในระหว่างไตรมาสที่สามมและไตรมาสทีที่สี่ของปี ปั จจุบับน บริ ษัทย่อยไได้ เรี ยกชําระค่าาหุ้นเพิ่มเติมอีกร้
ก อยละ 8
ข ้ นสามัญที่จดทะเบียนจํานวน 22 ล้ านหุหุ้น มูลค่าหุ้นละะ 10 บาท รวมเปป็ นเงิน 18 ล้ านนบาท
ของหุ
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท เนชัน่ แนล เพาเวอร์
เ
แพลนนท์ 3 จํากัด
เมืมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
ว 2557 ที่ประชุ
ป มวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
1
ของบริ ษัษท เนชัน่ แนล เเพาเวอร์ แพลนนท์ 3 จํากัด
ได้ มีมติพิเศษอนนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบี
จ
ยนของงบริ ษัทย่อยจากกเดิมจํานวน 350 ล้ านบาท เป็ป็ นจํานวน 6800 ล้ านบาท
โดยการออกจําหน่
า ายหุ้นสามัญ
ั จํ านวน 33 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ
า ้ นละ 10 บาท เพื่อเสนอขาายให้ แก่ ผู้ถือหุห้้ นรายเดิม
แ ยกชําระคค่าหุ้นเพิ่มทุนดังั กล่าวเต็มจํานวน
และเรี
น รวมเป็ นเงิงิน 330 ล้ านบาาท บริ ษัทย่อยไได้ ดําเนินการจจดทะเบียน
เพพิ่มทุนกับกระททรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 6 มกราคม
ม
2558
ต่ตอมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมม 2558 ที่ประชชุมวิสามัญผู้ถือหุ
อ ้ นครัง้ ที่ 1/25558 ของบริ ษัท เนชัน่ แนล เพพาเวอร์ แพ
ล 3 จํากัด ได้ด้ มีมติพิเศษอนุนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบี
ลนท์
จ
ยนของงบริ ษัทย่อยจากกเดิมจํานวน 6680 ล้ านบาท เป็ นจํานวน
1,640 ล้ านบาทท โดยการออกจํจําหน่ายหุ้นสามมัญจํานวน 96 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทท เพื่อเสนอขายยให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายเดิ ม และเรี ยกชํ าระค่าหุ
า ้ นเพิ่ มทุนดังกล่าวในอัตราร้้ อยละ 86 รวมมเป็ นเงิ น 827 ล้ านบาท บริ ษัษท ย่อ ยได้
ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกักบกระทรวงพาาณิชย์แล้ วเมื่อวัวนที่ 4 มิถนุ ายนน 2558
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แ
และในระหว่
างไไตรมาสที่สามของปี ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ
น ่มเติมอีกร้ ออยละ 14 ของหุหุ้นสามัญที่
จดดทะเบียนจํานววน 96 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิ
น น 133 ล้ านบาท
น
เงิงินลงทุนใน บริรษัท นํ ้าใส 304 จํากัด
เมืมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามมัญผู้ถือหุ้นครังที
ง้ ่ 1/2558 ของบริ ษัท นํ ้าใส 304 จํากัด ได้ มีมติอนุมตั ิ
ใ ห้ เ พิ่ ม ทุน จดททะเบี ย นของบบริ ษั ท ย่ อ ยจากกเดิ ม จํ า นวน 160
1 ล้ า นบาทท เป็ นจํ า นวน 462 ล้ า นบาทท โดยการ
อ าหน่ายหุ้นสามั
ออกจํ
น ญจํานวนน 30.2 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสสนอขายให้ แก่ผผู้ถือหุ้นรายเดิม และเรี ยก
ชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในนอัตราร้ อยละ 25
2 รวมเป็ นเงิน 76 ล้ านบาท บริ
บ ษัทย่อยได้ ดําาเนินการ จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมืมื่อวันที่ 24 กรกกฎาคม 2558
ตต่อมาในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี ปั จจุบนั บริ
บ ิ ษัทย่อยได้ เรี ยกชํ
ย าระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้ อยยละ 46 ของหุ้นสามั
น ญที่จด
ท ยนจํานวนน 30.2 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิ
ทะเบี
น น 139 ล้ านบาท
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท ซีเอชพี 1 จํากัด
ในระหว่างไตรมมาสที่สองของปีปี ปั จจุบนั บริ ษัษัท ซีเอชพี 1 จํากั
า ด ได้ เรี ยกชําระค่
า าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้ อยละ 15
1 ของหุ้น
ส ญที่จดทะเบีบียนจํานวน 133 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ
สามั
า ้ นละ 10 บาทท รวมเป็ นเงิน 19 ล้ านบาท
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด
เมืมื่อวันที่ 18 กุมภาพั
ม นธ์ 25588 ที่ประชุมสามมัญผู้ถือหุ้นปรระจําปี 2558 ของบริ
ข
ษัท ไอพีพีพี ไอพี 2 จํ ากัด ได้ มีมติ
พิเศษอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบบียนของบริ ษัทย่
ท อยจากเดิมจํจานวน 1,278 ล้ านบาท เป็ นนจํานวน 1,3800 ล้ านบาท
โดยการออกจําหน่ายหุ้นสามัญ
ั จํานวน 10.22 ล้ านหุ้น มูลค่คาหุ้นละ 10 บาาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุห้้ นรายเดิม
แ ยกชํ าระคค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราร้
และเรี
ร อยละ 27 รวมเป็ นเงิ น 277 ล้ านบาท บริ ษษั ทย่อยได้ ดําเนนินการจด
ท ยนเพิ่มทุนกั
ทะเบี
น บกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวั
อ นที่ 23 กุมภาาพันธ์ 2558
ตต่อมาในระหว่างไตรมาสที
า
่สองถึงไตรมาสที่สีส่ีของปี ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยได้ด้ เรี ยกชําระค่าหหุ้นเพิ่มเติมอีก ร้ อยละ 5
ข ้ นสามัญที่จดทะเบียนจํานวน 10.2 ล้ านหุ
ของหุ
น ้ น มูลค่าหุ้นละ
ล 10 บาท รวมมเป็ นเงิน 5 ล้ านนบาท
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท แอช ลีชชิ่ง จํากัด
เมืมื่อวันที่ 18 กุมภาพั
ม นธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามมัญผู้ถือหุ้นครังที
ง้ ่ 1/2558 ของงบริ ษัท แอช ลีชชิ่ง จํากัด ได้ มีมีมติพิเศษ
อ มัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบี ยนขของบริ ษัทย่อยจากเดิ
อนุ
ย
มจํ านววน 45 ล้ านบาาท เป็ นจํ านวนน 155 ล้ านบาท โดยการ
อ าหน่ายหุ้นสามั
ออกจํ
น ญจํานวน 11 ล้ านหุ้น มูลค่
ล าหุ้นละ 10 บาท
บ เพื่อเสนอขขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดิม และะเรี ยกชําระ
ค่คาหุ้นเพิ่มทุนดังั กล่าวในอัตราาร้ อยละ 99 รวมเป็ นเงิน 109 ล้ านบาท บริ ษัษัทย่อยได้ ดําเนินนการจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันั ที่ 6 มีนาคม 2558
ตต่อมาในระหว่างไตรมาสที่สองงของปี ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้ ออยละ 1 ของ หุ้นสามัญที่
จ
จดทะเบี
ยนจํานวน
น 11 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
1 บาท รวมเป็ปนเงิน 1 ล้ านบาาท
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เงินลงทุนในบริ ษัษัท ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์
น จี จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพีพี 9 จํากัด”)
เมืมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
ง
2558 ทีท่ประชุมวิสามัมัญผู้ถือหุ้นครังที
ง้ ่ 1/2558 ขอองบริ ษัทย่อยมีมีมติอนุมัติการรเปลี่ยนชื่ อ
บ ษัทจาก “บริษัษท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด” เป็ป็ น “บริ ษัท ฟิ วเเจอร์ กรี นเนอร์ร์ จี จํากัด” โดยบบริ ษัทย่อยได้ จดทะเบี
บริ
จ
ยน
เปปลี่ยนชื่อกับกรระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยได้
อ เรี ยกชําระะค่าหุ้นเพิ่มเติมร้
ม อยละ 27 ขอองหุ้นสามัญที่จจดทะเบียนจํานวน
น 179.9
ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิ
น น 489 ล้ านบาท
น
ต่ตอมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 25558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั
น ง้ ที่ 2/2558 ของบริ ษัทย่อยยได้ มีมติอนุมติตั ใิ ห้ เพิ่มทุน
จ
จดทะเบี
ยนของบริ ษัทย่อยจากกเดิมจํานวน 1,,825 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 1,,970 ล้ านบาท โดยการออกจําหน่ายหุ้น
ส ญจํานวน 14.5
สามั
1 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนนอขายให้ แก่ผ้ ถืถู ือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระะค่าหุ้นเพิ่ม
ทุน ดังกล่า วในออัต ราร้ อยละ 37.5
3 รวมเป็ น เงิ น 54 ล้ า นบบาท บริ ษัท ย่อ ยได้
ย ดํา เนิ นกา รจดทะเบี ยนเเพิ่ มทุน กับ
ก
กระทรวงพาณิ
ช แล้ วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
ชย์
2
เงิงินลงทุนในบริ ษัษัท เนชัน่ แนล เพพาเวอร์ แพลนทท์ 12 จํากัด
เมืมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
ห 2558 ที่ประชุ
ป มวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558
2
ของบริ ษัษท เนชัน่ แนล เพพาเวอร์ แพลนทท์ 12 จํากัด
ได้ มีมติอนุมตั ิให้หเพิ่มทุนจดทะะเบียนของบริ ษัษทย่อยจากเดิมจํานวน 900 ล้ านบาท เป็ นนจํานวน 1,5155 ล้ านบาท
โดยการออกจําหน่ายหุ้นสามัญ
ั จํานวน 61.55 ล้ านหุ้น มูลค่คาหุ้นละ 10 บาาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุห้้ นรายเดิม
แ ยกชําระคค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราร้ อยละ 25 รววมเป็ นเงิน 1544 ล้ านบาท บริ ษษัทย่อยได้ ดําเนินการจด
และเรี
ท ยนเพิ่มทุนกั
ทะเบี
น บกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์์ เอ็ม จํากัด”)
เมืมื่อวันที่ 11 มิถุถนายน 2558 ที่ประชุมวิสามมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ขอองบริ ษัทย่อยมีมีมติอนุมัติการรเปลี่ยนชื่ อ
บ ษัทจาก “บริ ษัษทเอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด” เป็ น “บบริ ษัท เอ็นพีเอสส โซลาร์ รู ฟท็ออป จํากัด” โดยบบริ ษัทย่อย
บริ
ได้ จดทะเบียนเปปลี่ยนชื่อบริ ษัทกั
ท บกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2558
2
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท ซีเอชพี 3 จํากัด
ในระหว่างไตรมมาสที่หนึ่งและไไตรมาสที่สองขของปี ปั จจุบนั บริ
บ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด ได้ เรี ยยกชําระค่าหุ้นเพิ
เ ่มเติมอีก
ร้ อยละ 9 ของหุหุ้นสามัญที่จดททะเบียนจํานวนน 24.9 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 21 ล้ าน
บ
บาท
เงิงินลงทุนในบริ ษัษท ซีเอชพี 5 จํากัด
เมืมื่อวันที่ 18 กุมภาพั
ม นธ์ 25588 ที่ประชุมวิสามั
า ญผู้ถือหุ้นครัรัง้ ที่ 1/2558 ของบริ ษัท ซีเอชชพี 5 จํากัดได้ มีมีมติพิเศษ
อ มตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบี
อนุ
น
ยนขของบริ ษัทย่อยจากเดิมจํ านวน 300 ล้ านบาาท เป็ นจํานวนน 350 ล้ านบาท โดยการ
อ าหน่ายหุ้นสามั
ออกจํ
น ญจํานวนน 5 ล้ านหุ้น มูลค่
ล าหุ้นละ 10 บาท
บ เพื่อเสนอขขายให้ แก่ผ้ ถู ือห้หุ้นรายเดิมและะเรี ยกชําระ
ค่คาหุ้นเพิ่มทุนดังกล่
ง าวในอัตราร้้ อยละ 66 รวมมเป็ นเงิน 33 ล้ านบาท
า
บริ ษัทย่ยอยได้ ดําเนินกการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
ก
กระทรวงพาณิ
ช แล้ วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 25558
ชย์
174

รายงานประจําปี
า 2558
่
บริษัท เนชันแนล
แ เพาเวอร์ ซัพ
ั พลาย จํากัด (มมหาชน)

เงิงินลงทุนในบริ ษัษทโซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากัด
ใในระหว่างไตรมาาสที่หนึง่ ของปี ปัปจจุบนั บริ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จํากักด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมอี
ม กร้ อยละ
7 ของหุ้นสามัญที
75
ญ ่จดทะเบียนจจํานวน 122,0000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
น 1,000 บาทท รวมเป็ นเงิน 991 ล้ านบาท
เงิงินลงทุนใน PTT Utami Jaya Mulia
M
ใในระหว่างไตรมาาสที่สองและไตตรมาสที่สามของปี ปั จจุบนั PT Utami Jaya Mulia
M ได้ เรี ยกชําาระค่าหุ้นเพิ่มเติ
เ มอีกร้ อย
ล 16 ของทุนจดทะเบี
ละ
จ
ยน 344,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นจํานวน 5,554 หุ้น มูลค่
ล าหุ้นละ 1 ล้ านรู เปี ย เป็ นจํจํ านวนเงิน
5 ล้ านรูเปี ย (เทียบเท่าประมาณ 14 ล้ านบาท)
5,554
น
ซึง่ บริ ษัทฯได้
ท จ่ายชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมดดังกล่าวในเดือนเมษายน
อ
แ อนกรกฎาคม 2558 เป็ นจํ
และเดื
น านวนเงินปรระมาณ 0.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ
ฐ กา (เทียบบเท่ากับ 5,201 ล้ านรู เปี ย
ต ตราแลกเปปลี่ยน ณ วันเกิกิดรายการ)
ตามอั
เงิงินลงทุนใน Occean Star Holding Company Limited
เมืมื่อวันที่ 17 กุมภาพั
ภ นธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญ
ั ผู้ถือหุ้นของ Ocean Star Hoolding Compaany Limited ได้ มีมติพิเศษ
อ มัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบี
อนุ
น
ยนขของบริ ษัทย่อยจจากเดิมจํ านวนน 5,000 เหรี ยญสหรั
ญ ฐอเมริ กกา เป็ นจํ านวน 31.3 ล้ าน
เหหรี ยญสหรัฐอเมมริ กา โดยการอออกจําหน่ายหุ้นสามั
น ญจํานวนน 31.3 ล้ านหุ้น มูมลค่าหุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
เสสนอขายให้ แก่ผูผ้ ถือหุ้นรายเดิม และเรี ยกชําระะค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราร้
ร อยละ 35 รววมเป็ นเงิน 11 ล้ านเหรี ยญ
ส ฐอเมริ กา (เทีทียบเท่าประมาาณ 349 ล้ านบาาท) บริ ษัทย่อยไได้ ดําเนินการ จดทะเบี
สหรั
จ
ยนเพิม่มทุนกับหน่วยงาานราชการ
ที่เกี่ยวข้ องแล้ วเมื
เ ่อวันที่ 9 มิถนายน
นุ
2558
แและในระหว่างไไตรมาสที่สองของปี ปั จจุบนั บริิ ษัทย่อยได้ เรี ยกชํ
ย าระค่าหุ้นเพิพิ่มเติมอีกร้ อยลละ 65 ของหุ้นสามั
ส ญที่จด
ท ยนจํ านวนน 31.3 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัรั ฐอเมริ กา รวมมเป็ นเงิ น 20 ล้ านเหรี ยญสหรรั ฐอเมริ กา
ทะเบี
(เทียบเท่าประมาาณ 686 ล้ านบาท)
บ ษัทย่ อยที่บริิษัทฯลงทุนโดดยถือหุ้นผ่ าน Ocean Star Holding Com
บริ
mpany Limited
เงิงินลงทุนใน Alizay 2 Shippinng S.A.
ใในระหว่างเดือนมี
น นาคม 25588 Ocean Star Holding Company Limiteed ซึง่ เป็ นบริ ษษัทย่อยของบริ ษัษทฯได้ เข้ า
ล นใน Alizayy2 Shipping S.A.
ลงทุ
S ซึง่ จดทะเบีบียนจัดตังบริ
้ ษัษัทในสาธารณรัรัฐปานามาเมื่ออวันที่ 9 มีนาคมม 2558 ใน
สัดส่วนการลงททุนร้ อยละ 1000 บริ ษัทย่อยดัดังกล่าวมีทุนจดดทะเบี ยนจํ านวน
น 10,000 เหหรี ยญสหรั ฐอเเมริ กา(หุ้น
ส ญจํานวน 100
สามั
1 หุ้น มูลค่าหุห้้ นละ 100 เหรีรยญสหรัฐอเมริรกา) และเรี ยกชํชําระค่าหุ้นดังกกล่าวเต็มจํานวนน
เงิงินลงทุนใน NPPS Cape Shipping S.A.
ใในระหว่างเดือนพฤษภาคม
น
25558 Ocean Sttar Holding Company Limitted ซึง่ เป็ นบริ ษษัทย่อยของบริ ษัษทฯได้ เข้ า
ล นในหุ้นสามมัญของ NPS Cape Shipping S.A. ในนสัดส่วนการลงงทุนร้ อยละ 1000 บริ ษัทย่อยดัดังกล่าวจด
ลงทุ
ท ยนจัดตัง้ บริ
ทะเบี
บ ษั ทในสาธาารณรั ฐปานามมาเมื่ อ วัน ที่ 9 มีมนาคม 25588 โดยมี ทุนจดททะเบี ยนจํ านวน 10,000
เหหรี ยญสหรัฐอเเมริ กา (หุ้นสามมัญจํานวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
น 100 เหรี ยญสหรั
ย
ฐอเมริ กกา) และเรี ยกชํชําระค่าหุ้น
ดังกล่าวเต็มจํานวน
น
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15.

เงิงินลงทุนในบริริษัทร่ วม

15.1 ราายละเอียดของงบริ ษัทร่วม
(หน่
( วย: ล้ านบาท))
งบการเงินรวม
จัดตังขึ
้ น้น
บริ ษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัท คันนา จํากั
า ด

ส่งเสริ มการปลู
ก ก
ต้ นกระะดาษแก่เกษตรกรร

ในประเทศศ

ไทย

มูลค่
ล าตามบัญชี
สัดส่วนเเงินลงทุน
2558

2557

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

48

48

ราคาทุน

ตามมวิธีสว่ นได้ เสีย

2558

2557

25588

2557

254

2254

1622

198

(หน่
( วย: ล้ านบาท))
ง
งบการเงิ
นเฉพาะกิกิจการ
จัดตังขึ
้ ้น

มูลค่
ล าตามบัญชี

ในประเทศศ

ตาามวิธีราคาทุน

ลักั ษณะธุรกิจ

บริ ษัท

บริ ษัท คันนา จํากัด

ส่งเสริ มการปลูก
ต้ นกระดาษแก่เกษตรกรร

สัดส่วนเเงิินลงทุน

ไทย

2558

2557

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

48

48

ราคาทุน
2558

2557

25588

2557

254

2254

2544

254

15.2 ส่วนแบ่งกําไรขาาดทุนเบ็ดเสร็จและเงิ
แ นปั นผลรัรับ
ในนระหว่างปี บริ ษัทฯรับรู้ สว่ นแแบ่งกําไร/ขาดทุทุนจากการลงทุนในบริ ษัทร่ วมในงบการเงิ
ม
นรรวมและรับรู้ เงินปั
น นผลรับ
จากบริ ษัทร่วมดังั กล่าวในงบกาารเงินเฉพาะกิจการ
จ ดังนี ้

บริ ษัท

บริ ษัท คันนา
น จํากัด

งบการรเงินรวม
ส่วนแบ่งขาดดทุนจาก
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุ
ไ
นเบ็ดเสร็ จอื
จ ่น
เงินลงทุนในบบริ ษัทร่วม
จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ในระหวว่างปี
ในนระหว่างปี
2558
2557
2558
2557
(38)

(100)

2

-

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิจการ
จ
เงิงินปั นผลที่บริ ษัทฯรับ
ในระหว่างปี
2558
2557
-
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15.3 ข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทร่วมที่มีสาระสําคัญ
ั
ข ษัท คันนา
น จํากัด
สรุปรายการฐานนะทางการเงินของบริ

34
2,000
(1,617)
(79)

(หน่วย: ล้ านบาท)
2557
41
2,040
(1,581)
(87)

338
48

413
48

162

198

2558
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวีวียน
ห ้สินหมุนเวียน
หนี
หหนี ้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน(ร้ร้ อยละ)
มูลค่าตามบัญชีของส่
อ วนได้ เสียของกิิจการในบริ ษัทร่วม

สรุปรายการกําไรขาดทุ
ไ
นเบ็ดเสสร็ จของบริ ษัท คัคนนา จํากัด
(หน่วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดววันที่ 31 ธันวาคม
2558
รายได้
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสสร็จรวม

16.

2557
224
(209)
(209)

(79)
4
(75)

อ งหาริมทรั พย์ เพื่อการลงททุน
อสั
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรั
ม พย์เพื่อการรลงทุนที่เป็ นที่ดิดินและอาคารสสํานักงานให้ เชช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 25577แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก
2
2558

2557

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

363
(18)

525
(16)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

345

509
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รายงานประจําปี
า 2558
่
บริษัท เนชันแนล
แ เพาเวอร์ ซัพ
ั พลาย จํากัด (มมหาชน)

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรั
ม พย์เพื่อการรลงทุนสําหรับปี 2558 และ 25557 แสดงได้ ดงนี
งั ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม / งบการรเงินเฉพาะกิจการ
25558
มูลค่าตามบัญชต้
ชี นปี
บวก: ซื ้อเพิ่ม
หัก: โอนเป็ นที่ดินิ และอาคาร
ค่าเสื่อมราคา
ชี
มูลค่าตามบัญชปลายปี

2557
509
(157)
(7)

514
2
(7)

345

509

ในนระหว่างปี 25558 บริ ษัทฯได้ ปรั
ป บปรุงพื ้นที่บางส่
า วนภายในออาคารสํานักงานนให้ เช่าเพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานันกงานของ
บ ิ ษัทฯเพิ่มเติม และโอนที่ดินและอาคารสํ
บริ
แ
านักงานให้ เช่าสําหรั
า บส่วนที่มีการใช้
ก งานภายใในบริ ษัทฯดังกลล่าวไปเป็ น
ที่ดิน อาคารและะอุปกรณ์ ด้วยมมูลค่าตามบัญชีที่ราคาทุนจํานวน
น 162 ล้ านบาท
น และค่าเสืสื่อมราคาสะสมมจํานวน 5
ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว 2558 และ 2557 มูลค่ายุติธรรมขของที่ดินและอาาคารสํานักงานนให้ เช่าซึ่งประะเมินโดยผู้
ป นราคาอิสระโดยใช้
ประเมิ
ส
เกณ
ณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Inncome Approoach) มีมลู คค่าใกล้ เคียงกับมูมลค่าตาม
บัญชีที่แสดงไว้ ในงบแสดงฐาน
ใ
นะการเงิน ข้ อสมมมติฐานหลักที่ใช้ ในการประเเมินมูลค่ายุติธรรรมดังกล่าวปรระกอบด้ วย
อัตั ราผลตอบแททน อัตราคิดลด และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
ในนระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษัทฯไได้ รับรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจากอสั
ก
งหาาริ มทรัพย์เพื่อกการลงทุนเป็ นจจํานวน 43
ล้ านบาท (25577: จํานวน 60 ล้ านบาท)
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))

17.

ที่ดนิ อาคารรและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้ านบบาท)
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

ที่ดิน

โรงไฟฟ้า อาคาร
และเครื่ องจักร

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่
อ
ง
เครื่ องมือ
ติดตังแ
้ และอุปกรณ์
แ ปกรณ์
และอุ
สํานั
า กงาน

ยานพพาหนะ

สินทรัพย์ ระะหว่าง
ติดตังแ
้ ละ
ก่อสร้ าาง

รวม

ราาคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื ้อเพิ
้อ ่ม
จําหน่
า าย/ตัดจําหน่าย
โออนเข้ า (ออก)
ต้ นทุ
น นการกู้ยืม
ผลลต่างจากการแปลงค่างบบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25577
ซื ้อเพิ
้อ ่ม
จําหน่
า าย/ตัดจําหน่าย
โออนเข้ า (ออก)
รับโอนจากอสั
บ
งหาริ มทรัพย์ยเพื่อการลงทุน
ต้ นทุ
น นการกู้ยืม
ผลลต่างจากการแปลงค่างบบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25588
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื
า ่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื
า ่อมราคาสําหรับส่วนทีที่จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25577
ค่าเสื
า ่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื
า ่อมราคาสําหรับส่วนทีที่จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื
า ่อมราคาสําหรับส่วนทีที่รับโอน

1,755
421
2,176
107
115
2,398

384
2
70
456
1
90
547

20,909
9
(234)
714
21,398
70
(16)
3,180
47
24,679

964
53
21
1,038
77
(3)
5
1,117

59
5
5
69
7
7
83

2,432
492
(292)
40
1
2,673
400
(65)
3
74
3,085

4,736
3,823
(850)
149
7,858
2,155
(33,285)
287
7,015

31,239
4,805
(5526)
149
1
35,668
2,817
(
(84)
162
287
74
38,924

-

158
15
173
18
-

8,233
1,075
(137)
9,171
1,108
5

555
86
641
87
(1)
-

36
8
44
9
-

595
257
(67)
785
295
(61)
-

-

9,577
1,441
(2204)
10,814
1,517
(
(62)
5
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
(หน่วย: ล้ านบบาท)
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

ที่ดิน
จากอสั
จ
งหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ
ก
น
ผลลต่างจากการแปลงค่างบบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25588

-

191

โรงไฟฟ้า อาคาร
และเครื่ องจักร
10,284

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่
อ
ง
เครื่ องมือ
ติดตังแ
้ และอุปกรณ์
แ ปกรณ์
และอุ
สํานั
า กงาน
727

53

ยานพพาหนะ
4
1,023

สินทรัพย์ ระะหว่าง
ติดตังแ
้ ละ
ก่อสร้ าาง
-

รวม
4
12,278
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
(หน่วย: ล้ านบบาท)
งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่
อ
ง
เครื่ องมือ
ติดตังแ
้ และอุปกรณ์
แ ปกรณ์
และอุ
สํานั
า กงาน

สินทรัพย์ ระะหว่าง
ติดตังแ
้ ละ
ก่อสร้ าาง

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

โรงไฟฟ้า อาคาร
และเครื่ องจักร

-

-

396
396
(2)
394

-

-

-

-

3996
3996
(2)
3994

2,176
2,398

283
356

11,831
14,001

397
390

25
30

1,888
2,062

7,858
7,015

24,4558
26,2552

ที่ดิน

ยานพพาหนะ

รวม

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25577
บันั ทึกลดลงสําหรับส่วนที่ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25588
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25577
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25588
ค่ าเสื่อมราคาสําหรั บปี

น รวมอยู่ในต้ นทุนกาารผลิต ส่วนที่เหลือรวมออยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขายยและบริ หาร)
25557 (จํานวน 1,428 ล้ านบาท
25558 (จํานวน 1,473 ล้ านบาท
น รวมอยู่ในต้ นทุนกาารผลิต ส่วนที่เหลือรวมออยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขายยและบริ หาร)

1,4441
1,5117
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
(หน่วย: ล้ านบาท)
น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

โรงไฟฟ้า อาคารและ

เครื่ องมือ

เครื่ องตกแต่งติดตั ้ง

เครื่ องจักร

และอุปกรณ์

ป สํานักงาน
และอุปกรณ์

สินทรัพย์ระหวว่างติดตั ้ง
ยานพพาหนะ

และก่อสสร้ าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื ้อเพิม่
จําหน่
ห าย/ตัดจําหน่าย

1,267
-

171
-

11,294
(1)

471
1
-

26
1
-

508
36
(127)

188
330
-

133,925
368
(128)

-

61

297

21

1

33

(413)

-

1,267
9
115

232
47
-

11,590
83
16
47

493
21
-

28
1
-

450
(61)
3
-

105
66
(16)
(66)
-

144,165
180
(77)
162

1,391

279

11,736

514

29

392

89

144,430

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย/ตั
ย ดจําหน่าย

-

76
7

5,396
465

222
27

13
4

242
88

-

55,949
591

-

-

-

-

-

(50)

-

(50)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย/ตั
ย ดจําหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่รับโอนจจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

83
10
-

5,861
423
5

249
27
-

17
3
-

280
70
(58)
-

-

66,490
533
(58)
5

-

93

6,289

276

20

292

-

6
6,970

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,267

149

5,729

244

11

170

105

7
7,675

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,391

186

5,447

238

9

100

89

7
7,460

โอนนเข้ า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื ้อเพิม่
จําหน่
ห าย/ตัดจําหน่าย
โอนนเข้ า (ออก)
รับโอนจากอสั
โ
งหาริมทรัพย์เพื่อการรลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่
ล าสุทธิตามบัญชี
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
(หน่วย: ล้ านบาท)
น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

โรงไฟฟ้า อาคารและ

เครื่ องมือ

เครื่ องตกแต่งติดตั ้ง

เครื่ องจักร

และอุปกรณ์

ป สํานักงาน
และอุปกรณ์

สินทรัพย์ระหวว่างติดตั ้ง
ยานพพาหนะ

และก่อสสร้ าง

รวม

ค่ าเสื่อมราคาสําหรั บปี
25557 (จํานวน 565 ล้ านบาท รวมออยู่ในต้ นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขายแลละบริหาร)

591

25558 (จํานวน 529 ล้ านบาท รวมออยู่ในต้ นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขายแลละบริหาร)

533
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รายงานประจจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ในนระหว่างปี สิ ้นสสุดวันที่ 31 ธันวาคม
น
2558 บริ
บ ษัทย่อยได้ รวมต้
ว นทุนการกู้ยืยืมเข้ าเป็ นราคาทุนของโครงกการจํานวน
287 ล้ านบาท (2557: จํานวนน 149 ล้ านบาาท) เงินกู้ยืมดังกล่
ง าวมีอตั ราดดอกเบี ้ยร้ อยละะ 6.2 ถึงร้ อยละะ 6.8 ต่อปี
ย 6.4 ถึงร้ อยละ
ย 6.9 ต่อปี )
(22557: อัตราร้ อยละ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว 2558 บริรษัทฯและบริ ษัทย่
ท อยมียอดคงงเหลือของเครื่ องจั
อ กร ยานพาหหนะและอุปกรณ์ ซึ่งได้ มา
ภ สญ
ภายใต้
ั ญาเชช่าซือ้ และสัญญาเช่
ญ าทางการรเงิน โดยมีมลู ค่คาสุทธิ ตามบัญชี
ญ เป็ นจํ านวนน 1,912 ล้ านบาท (2557:
จํานวน 2,427 ล้ านบาท) (งบกาารเงินเฉพาะกิจการ:
ก จํานวน 377 ล้ านบาท 25557: จํานวน 1433 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว 2558 บริริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีอาคารรและอุปกรณ์ จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ ว
แต่ยงั ใช้ งานอยู่มูมลค่าตามบัญชีีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมมและค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวมี
า จํานวน
า 848 ล้ านนบาท 2557: จํานวน
า 776
1,172 ล้ านบาท (2557: จํานวนน 978 ล้ านบาท) (งบการเงินเฉฉพาะกิจการ: จํานวน
ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558 บริษัษทฯและบริ ษัทย่ยอยได้ จดจํานอองที่ดินพร้ อมสิงปลู
่ กสร้ างที่มีออยู่หรื อที่จะก่อสร้ างขึ ้นใน
อนาคตและเครื่ องจั
อ กรส่วนหนึนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ จํจํานวน 18,303 ล้ านบาท (2557: จํานวน 177,613 ล้ าน
บ (งบการเงินเฉพาะกิจการร: จํานวน 5,6779 ล้ านบาท 25557: จํานวน 6,014
บาท)
6 ล้ านบาทท) เพื่อใช้ เป็ นหลักประกัน
วงงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจากธธนาคารพาณิชย์ยในประเทศ ตาามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุ
น
ประะกอบงบการเงินข้
น อ 25
18.

สิทธิในการประะกอบกิจการเเหมืองถ่ านหิน
ในนวันที่ 8 มิถนายน
นุ
2554 บริรษัทฯเข้ าลงทุนใน
น PT Utamii Jaya Muliaa ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ได้ รับใบอนุญาตในการ
ญ
ป
ประกอบกิ
จการเหมืองถ่านหินในประเทศอิ
น
นโดนี
โ เซีย โดยได้ด้ ทําสัญญาโอนนสิทธิและภาระะผูกพันตามสัญญาซื
ญ ้อหุ้น
ซึงทํ
่ าไว้ เดิมระหหว่างผู้ถือหุ้นเดิมของบริ
ม
ษัทดังกล่าวกับ PT Advance
A
andd Marketing SServices ซึง่ เป็ป็ นบริ ษัทที่
น
ญญาเท่
ญ ากับ 13 ล้ านเหรี ยญสหรััฐอเมริ กา (เทียบเท่าประมาณ
ณ 396 ล้ าน
เกีกี่ยวข้ องกัน โดยยมีมลู ค่าซื ้อหุ้นรวมตามสั
บ
บาท)
การเข้ าทํารายกการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้
อ าลงทุนในกิกิจการเหมืองถ่ถ่านหินในประเททศอินโดนีเซียเพื่อใช้ เป็ น
แ งเชื ้อเพลิงในการดํ
แหล่
ใ
าเนินกิจการโรงไฟฟ
จ
้ าของบริ ษัทฯ บริิ ษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในกาารซื ้อหุ้นจํานวนนประมาณ
396 ล้ านบาทข้ างต้
า นเป็ น “สิทธิ
ท ในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน” ไว้
ไ ในงบแสดงฐฐานะการเงินรววม โดยจะ
า าสิทธิ ดงั กล่าวเป็ นค่าใช้ จ่จายตลอดอายุยุสิทธิ ในการปรระกอบกิจการเหมืองถ่านหิน บริ ษัทฯใช้
ทยอยตัดจําหน่ายค่
น
ตในนการตัดจําหน่ายค่
า าสิทธิ ดงั กลล่าวเป็ นค่าใช้ จจ่ายในส่วนของงกําไรหรื อ
วิธีี การตัดจําหนน่ายตามวิธีจํานวนผลผลิ
ขาดทุน ทังนี
้ ้ จะเริ่ มตัดจําหน่ายเมื
ย ่อบริ ษัทย่อยดั
ย งกล่าวเปิ ดดําเนิ
า นการกิจการรเหมืองถ่านหิน
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19.

เงิงินมัดจําจ่ ายเพื่อซือ้ ที่ดนิ แกก่ กจิ การที่เกี่ยวข้
ย องกัน
ยอดคงเหลือขอองเงิ นมัดจํ าจ่ายเพื
า ่ อซือ้ ที่ ดินแก่
น กิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558 แลละ 2557 มี
ราายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกาารเงินรวม
2558
25557
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี
ไ 2 จํากัด
1,1811
1,181
บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด
3100
310
บริ ษัท ไอพีพี ไอพี
ไ 7 จํากัด
5877
587
บริ ษัท เนชัน่ แนนล เพาเวอร์ แพพลนท์ 12 จํากัดั
93
รวมเงินมัดจําจ่จายเพื่อซื ้อที่ดนแก่
นิ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
2,0788
2,171
ราายการเปลี่ยนแปลงของบั
น
ญ เงิ น มัดจํ าจ่ ายเพื
ญชี
า ่ อ ซือ้ ที่ ดินแก่
น กิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันในรระหว่างปี สิน้ สุดวัน ที่ 31
ธันั วาคม 2558 และ 2557 สรุปได้
ป ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกาารเงินรวม
2558
25557
ยอดคงเหลือต้ นปี
บวก: เงินมัดจํจาจ่ายเพื่อซื ้อทีที่ดินแก่กิจการทีที่เกี่ยวข้ องกัน
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
หัก: โอนเป็ นที
น ่ดินในระหว่างปี
า
ยอดคงเหลือปลายปี
ป

2,1711

1,786

(93)
2,0788

689
(304)
2,171

บ ษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด
บริ
ในนระหว่างปี 2555 บริ ษัท ไอพีพีพี ไอพี 2 จํากัด ได้ รับโอนกิจการบางส่
จ
วนจจากบริ ษัท เนชันนแนล
่
เพาเวอร์ร์ ซัพพลาย
ไออพีพี จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเดิ
ย ม รวมถึงรับโอนสั
บ ญญาจะะซื ้อจะขายที่ดินจํ
น านวนสามฉบบับกับบริ ษัท 304
3 อินดัส
เตตรี ยล ปาร์ ค 2 จํจากัด ซึง่ เป็ นบบริิ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อซื ้อที่ดิดนิ จํานวน 1,2007 ไร่ ในราคาไไร่ ละ 0.8 ล้ านบบาทและไร่
ละ 1.5 ล้ านบาทท มูลค่ารวมทังสิ
ง้ ้น 1,221 ล้ านบาท โดยมีวตถุ
ตั ประสงค์เพื่อใช้
อ เป็ นพื ้นที่สร้้ างโรงไฟฟ้า (ทังนี
้ ้ ราคา
้ เป็ นไปตามราคาประเมิมินที่ดินโดยผู้ประเมิ
ป นอิสระ ณ เวลานัน้ แต่ไม่
ไ เกินกว่า
ที่ดินที่จะซื ้อจะขขายในอนาคตนนันให้
ท อยได้ ชําระเงิงินมัดจําตามสัสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน
ราาคาที่ดินที่ระบบุไว้ ในสัญญาจจะซื ้อจะขายที่ดิดิน) โดยบริ ษัทย่
ดังั กล่าวคิดเป็ นจํจานวนรวม 1,1181 ล้ านบาท ให้
ใ แก่บริ ษัทย่อยเดิ
ย มแล้ ว
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ในนปั จจุบัน บริ ษั ทย่อยอยู่ในระะหว่างการสํารวจปริ มาณพืนที
น้ ่ใช้ จริ งและดํดําเนินการตามมเงื่ อนไขที่ระบุในสัญญา
ได้ด้ แก่ การจัดให้ มีมีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระ การลงนามในหหนังสือขายไฟฟฟ้ ากับการไฟฟฟาฝ่
้ ายผลิต
แหห่งประเทศไทยและการได้ รับใบอนุญาตจากหหน่วยงานราชกการเพื่อดําเนินการต่
ก าง ๆ ในกการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า เป็ น
ต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัท 304
3 อินดัสเตรี ยล
ย ปาร์ ค 2 จํากัด ซึง่ เป็ นคู่สญญาได้
ญ
ั
มีหนังสือยืนยันเกี่ยวกกับการชําระคืนเงิ
น นมัดจํา
ในนกรณีที่มีการคืนที
น ่ดินหรื อในกกรณีที่มีการคืนส่สวนต่างระหว่างราคาประเมิ
า
น บราคาที่ดินนตามสัญญา แลละบริ ษัทที่
นกั
เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่งซึง่ เป็ นบริ ษัษทใหญ่ของคูสัส่ ญญาได้ จํานําหุ
า ้ นสามัญจํานวน
น 63.9 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
ล 10 บาท
ขอองบริ ษัทย่อยแแห่งหนึ่งของบริริ ษัทดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักปรระกันการชําระะคืนเงินมัดจําตตามสัญญาจะะซื ้อจะขาย
ที่ดิดนิ ของคูส่ ญ
ั ญา
บริริ ษัท ซีเอชพี 5 จํจากัด
ในนเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ซีเอชพี 5 จํากักด ได้ ทําสัญญาจะซื ้อจะขายทีที่ดินกับบริ ษัท 3304 อินดัสเตรี ยล
ย ปาร์ ค 7
จํากั
า ด ซึง่ เป็ นบริ ษัษทที่เกี่ยวข้ องกักัน เพื่อซื ้อที่ดินจํจานวน 128 ไร่ ในราคาไร่ ละ 2.5
2 ล้ านบาท มูลค่ารวมจํานวนน 320 ล้ าน
บาาท โดยบริ ษัทย่อยได้ ชําระเงินมัมดจํา ณ วันทําสัญญาแล้ วจํานวน
น 310 ล้ านบบาท และจะทําการชําระราคาทีที่ดินส่วนที่
เหหลือในวันโอนกรรรมสิทธิ์ที่ดิน ในการซื
ใ
้อที่ดินนี ้มีวตั ถุประสงค์ค์เพื่อใช้ เป็ นพืนที
้น ่สร้ างโรงไฟฟ้าในเขตอุตสาหหกรรม 304
อินดั
น สเตรี ยล ปาร์ร์ ค (จังหวัดปราาจีนบุรี) ในปั จจุบนั บริ ษัทย่อยอยู
ย ่ระหว่างการรดําเนินการขอใบอนุญาตจากกหน่วยงาน
ราาชการเพื่อดําเนินินการต่าง ๆ ในนการก่อสร้ างโรรงไฟฟ้าทังนี
้ ้ ราาคาที่ดินที่จะซืซื ้อจะขายในอนนาคตให้ เป็ นไปปตามราคา
ปรระเมินที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระะ ณ เวลานันแต
้ ต่ไม่เกินกว่าราคคาที่ดินที่ระบุไว้ ในสัญญาจะซืซ ้้อจะขายที่ดิน
บริริ ษัท ไอพีพี ไอพีพี 7 จํากัด
ในนระหว่างปี 25557 บริ ษัท ไอพีพีพี ไอพี 7 จํากัด ได้ ทําสัญญาจจะซื ้อจะขายที่ดินกับบริ ษัท 3304 อินดัสเตรี ยล
ย ปาร์ ค 7
จํากั
า ด ซึ่งเป็ นบริ ษัษทที่เกี่ยวข้ องกักัน เพื่อซื ้อที่ดินจํ
น านวน 243 ไร่ร่ ในราคาไร่ ละ 2.5 ล้ านบาท มูลค่ารวมทังสิ
้ น้น 609 ล้ าน
บาาท (ทังนี
้ ้ ราคาทีที่ดินที่จะซื ้อจะะขายในอนาคตให้ เป็ นไปตามรราคาประเมินที่ดินโดยผู้ประเมิมินอิสระ ณ เวลลานันแต่
้ ไม่
เกินกว่าราคาที่ดนที
นิ ่ระบุไว้ ในสัญญาจะซื
ญ
้อจะขาายที่ดนิ ) โดยบริริ ษัทย่อยได้ ชําระเงิ
ร นมัดจําตามมสัญญาจะซื ้อจจะขายที่ดิน
ง าวแล้ วจํานวน
น 587 ล้ านบบาท ในการซื ้อทีที่ดินนี ้มีวตั ถุประะสงค์เพื่อใช้ เป็ นพื
น ้นที่สร้ างโรงงไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม
ต
ดังกล่
3004 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (จังหวัดปราจี
ด นบุรี)
ในนปั จจุบัน บริ ษัทย่
ท อยอยู่ระหว่ว่างการดําเนินการขอใบอนุ
ก
ญาตจากหน่
ญ
วยงงานราชการเพื่ อดําเนินการต่างๆในการ
ก่อสร้
อ างโรงไฟฟ้า ทังนี
้ ้ บริ ษัท 3004 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 7 จํากัด ซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้
ญ มีหนังสือยืนยันเกี่ยวกับการชําระคืน
เงินมั
น ดจําในกรณีที่มีการคืนที่ดนหรื
นิ อในกรณีที่มีมีการคืนส่วนต่างระหว่
า
างราคาปประเมินกับราคคาที่ดินตามสัญญา
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บริริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนนท์ 12 จํากัด
ในนเดือนพฤศจิกายน 2557 บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด ได้ ทําสั
า ญญาจะซื ้อจจะขายที่ดินกับบริ
บ ษัท 304
พัลพ์
ล จํากัด ซึ่งเป็ป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้
ว องกัน เพื่อซื ้อที
้อ ่ดินจํานวน 39
3 ไร่ ในราคาไไร่ ละ 2.5 ล้ านบบาท มูลค่ารวมจํานวน 97
ล้ านบาท
า
โดยบริ ษัทย่อยได้ ชําระเงิ
ร นมัดจํา ณ วันทําสัญญาแแล้ วจํานวน 93 ล้ านบาท ต่อมมาในเดือนธันวาคม 2558
บริริ ษัทย่อยได้ ชําระราคาที
ร
่ดินส่วนที
น ่เหลือจํานวนน 4 ล้ านบาท และรั
แ บโอนกรรมมสิทธิ์ในที่ดินดังงกล่าวแล้ ว ในกการซื ้อที่ดิน
นีมี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นพื ้นทีที่สร้ างโรงไฟฟ้าในเขตอุ
า
ตสาหหกรรม 304 อินดั
น สเตรี ยล ปาร์ร์ ค (จังหวัดปราาจีนบุรี) ใน
ปั จจุ
จ บนั บริ ษัทย่อยอยู
อ ร่ ะหว่างกาารดําเนินการขออใบอนุญาตจากหน่วยงานราชชการเพื่อดําเนินนการต่าง ๆ ในกการก่อสร้ าง
โรงงไฟฟ้า
20.

ค่ าใช้
า จ่ายรอตัดบัญชี
ยออดคงเหลือของค่าใช้ จ่ายรอตัดบั
ด ญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2 และ 2557 มีรายละเอียดดดังนี ้
(หน่วย: ล้ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบกการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
25558
2557
2

ส จ่ายไฟฟ้า
ต้ นทุนสถานี
- ต้ นทุทนอุปกรณ์สถาานีจ่ายไฟฟ้า
- ที่ดนิ
ต้ นทุนในนการสํารวจเหมืองถ่านหิน
รวม
ั ชีสะสม
หัก: ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญ
า่
ดบัญชี - สุทธิ
ค่าใช้ จายรอตั

131
9
466
1866
(77))

1131
9
33
1
173
(772)

131
9
15
155
(77)

131
9
15
155
(72)

1099

1
101

78

83

ราายการเปลี่ยนแปปลงของบัญชีค่คาใช้ จ่ายรอตัดบัญชีสําหรับปี สิิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25588 และ 2557 สรรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ลานบาท)
งบกการเงินเฉพาะกิจการ
25558
2557
2

งบการเงินรวม
2558
2557
ชี นปี
มูลค่ าสุทธิตามบัญชต้
บวก: ต้ นทุนในการสํารวจเหมืองถ่านหิ
น นเพิ่มขึ ้น
ระหว่างปี
หัก: ตัดจําหน่ายระหหว่างปี
มูลค่ าสุทธิตามบัญชปลายปี
ชี

101

1
104

83

87

133
(5))
1099

1
(4)
1
101

(5)
78

(4)
83
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รายงานประจจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ต้ นทุ
น นสถานีจ่ายไฟฟ
ย ้า
บบริ ษัทฯมีข้อตกลลงกับการไฟฟ้าฝ่
า ายผลิตแห่งประเทศไทย
ป
(“กกฟผ.”) ในการโโอนกรรมสิทธิ์ใในต้ นทุนอุปกรณ
ณ์สถานีสงั่
จ่จา ยไฟฟ้าและทที่ ดิน ตามข้ อตกลงที่ ทํา ไว้ กับ กฟผ. และไดด้ ดํา เนิ นการโออนกรรมสิท ธิ์ เ สร็ จ สิน้ แล้ ว เมืมื่ อวัน ที่ 28
พ
พฤษภาคม
25551 และวันที่ 300 กันยายน 2551 อย่างไรก็ตาม
า บริ ษัทฯยังคงสามารถใช้
ค
ออุปุ กรณ์ และที่ดิดินดังกล่าว
ได้ ในการดําเนินงานตามปกติ
น
น นของรายการดังกล่าวตามอายุการให้ ประะโยชน์ของ
ธุรกิจ บริ ษัทฯตตัดจําหน่ายต้ นทุ
ร
รายการโดยอ้
างอิ
ง งกับอายุการใให้ ประโยชน์ของโรงไฟฟ
อ
้ าและะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้
ว อง
ต้ นทุนในการสํารวจเหมื
า
องถ่านหิ
น น
บบริ ษัทฯได้ ทําสัญญาลงวั
ญ
นที่ 26 เมษายน 25554 ว่าจ้ าง PT Advance Maarketing and Services ซึง่ เป็ป็ นบริ ษัทที่
เกีกี่ยวข้ องกัน ทําการสํ
า ารวจพืนที
้น ่เพื่อทําเหมืองถ่านหินของ PT
P Utami Jayya Mulia ซึ่งเป็ป็ นบริ ษัทย่อยขของบริ ษัทฯ
โดยจะทยอยตัดจํ
ด าหน่ายค่าใช้
ใ จ่ายดังกล่าวโดยใช้
ว
วิธีการรตัดจํ าหน่ายตามวิธีจํานวนผผลผลิตเป็ นต้ นทุ
น นในการ
ป
ประกอบกิ
จการรเหมืองถ่านหินในงบกํ
น
าไรขาดดทุนเบ็ดเสร็ จรววม ทังนี
้ ้ จะเริ่ มตั
ม ดจําหน่ายเมืมื่อบริ ษัทย่อยดังั กล่าวเปิ ด
ดําเนินการกิจกาารเหมืองถ่านหิหิน
21.

เงิงินเบิกเกินบัญชี
ญ และเงินกู้ยืยมื ระยะสัน้
ย
ยอดคงเหลื
อของเงินเบิกเกินบัญ
ั ชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคคม 2558 และ 22557 มีรายละเเอียดดังนี ้
อัอตราดอกเบี ้ย

(ร้ อยละต่อปี )
น ญชี
MOR
เงินเบิกเกินบั
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
M 3.5 - 4.2
MLR,
3.5 - 4.2
หนี ้สินจากกการทําทรัสต์รีซีซีทส์
ตัว๋ สัญญาแลกเงิน-สถาบันั การเงิน
3.2 - 3.5
ตัว๋ สัญญาแลกเงิน - ผู้ลงททุนทัว่ ไป
3.2
้
เงินกู้ยืมระะยะสันจากสถา
บันการเงิน
5.5
รวม

(หน่วย:
ย ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะะกิจการ

งบการเงินรวม
2558

25577

2558

2557

694
6
234
2
2,4451
199
2,2250

24
146
117
-

542
234
2,451
199
2,250

95
117
-

5,8828

287

5,676

212

บบริิ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยมีเงินกู้ยืยืมระยะสันจาก
้ กสถาบันการเงินในประเทศ
น
ซึงบริ
่ ษัทฯและบบริ ษัทย่อยต้ องปปฏิบตั ิตาม
เงืงื่อนไขและจัดให้
ใ มีหลักทรัพย์์คํ ้าประกันวงเงิงินกู้ยืมระยะสันเช่
น้ นเดียวกับที่ระบุไว้ ในสัญญ
ญาเงินกู้ยืมระยยะยาวจาก
สถาบันการเงินของบริ
ข ษัทฯและะบริ ษัทย่อยตามมที่ได้ กล่าวไว้ ในหมายเหตุ
ใ
ประกอบงบการเงิ
ร
งินข้ อ 25
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รายงานประจจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

22.

เจจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้
แ าหนีอ้ ่ ืน
ยอดคงเหลือของงเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
น
2558 และ
แ 2557 มีรายยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ลานบาท)
งบกาารเงินเฉพาะกิจการ
จ
25588
2557
2

งบการเงิงินรวม
2558
2557
เจ้ าหนี ้การค้ า- กิจการทีที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ า- กิจการทีที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
น จการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น-กิ
เจ้ าหนี ้อื่น-กิ
น จการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้
ย างจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
น ้ าค้ างจ่าย
เงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ
เงินประกกันผลงานค้ างจจ่าย
รวมเจ้ าหนี
ห ้การค้ าและเจจ้ าหนี ้อื่น
23.

44
302
118
209
264
111
20
49
1,117

774
4007
7
77
2337
1006
1005
2
26
4
41
1,0773

50
134
88
46
26
100
19
463

35
250
19
42
39
97
25
507

ห ส้ นิ หมุนเวียนอื
หนี
ย ่น
ยอดคงเหลือของงหนี ้สินหมุนเวียนอื
ย ่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 25577 มีรายละเอียดดดังนี ้
(หน่วย: ล้ลานบาท)
งบกาารเงินเฉพาะกิจการ
จ
25588
2557
2

งบการเงิงินรวม
2558
2557
ภาษี ขายยที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชํ
ห าระ
ภาษี มลู ค่คาเพิ่มค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้
ว าจากกองงทุนเพื่อส่งเสริ ม
การอนุนุรักษ์ พลังงาน
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายค้
ย างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนีสิ้สินหมุนเวียนอื่น

71
53

880
2
28

44
23

44
9

13
10
4

15
8
8

6
2

4
6

151

1339

75

63
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รายงานประจจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

24.

เจจ้ าหนีเ้ ช่ าซือ้ และหนี
แ
ส้ นิ ตามมสัญญาเช่ ากาารเงิน
ยอดคงเหลื อ ขอองเจ้ า หนี เ้ ช่ า ซื อ้ และหนี ส้ ิ น ตามสั
ต ญ ญาเช่าการเงิ น ณ วัว น ที่ 31 ธั น วาาคม 2558 แลละ 2557 มี
ราายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกการเงินเฉพาะกิจการ
งบกาารเงินรวม
2558
2557
25558
2557
2

เจ้ าหนี ้เชช่าซื ้อและหนี ้สินตามสัญญาเเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี ้ยรอการตัดบั
ด ญชี
รวม
น ่ถงึ กําหนดชํชําระภายในหนึงปี
ง่
หัก: ส่วนที
เจ้ าหนี ้เชช่าซื ้อและหนี ้สินตามสัญญาเเช่าการเงิน สุทธิจากส่
จ วนที่ถึงกําหนดชํ
า
าระภายยในหนึง่ ปี

1,1033
(699)
1,0344
(3399)

1,9919
(167)
1,7752
(5553)

19
(1)
18
(14)

86
(4)
82
(64)

6955

1,199

4

18

เจจ้ าหนีเ้ ช่ าซือ้
เจ้จ้ าหนี ้เช่าซื ้อปรระกอบด้ วยสัญญาเช่
ญ
าซื ้อยานนพาหนะ ซึ่งมีสัสญญาเช่าซื ้อหหลายสัญญาโดดยมีเงื่อนไขชําระหนี
า
้เป็ น
ราายเดือนรวม 366-60 งวด
ห ส้ นิ ตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี
บบริิ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยได้ ทําสัญญาเช่
ญ
าการเงินกั
น บบริ ษัทลีสซิ่งหลายแห่งเพื่อเช่าเครื่ องจักร อุปกรณ์ และยยานพาหนะ
สําหรับใช้ ในการดดําเนินงานของกิกิจการ โดยมีกําหนดการชํ
ห
าระค่าเช่าเป็ นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเมื่อครบกําหนด
ั ญา บริ ษัทฯและบริ
ฯ
ษัทย่อยสามารถใช้ สิสิทธิ ขอซื ้อเครื่ องจั
อ กร อุปกรณ์
ณ์ และยานพาหหนะดังกล่าวได้ด้ ในราคาที่
สัญ
กําหนดในสัญญา
ญ
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รายงานประจจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคคม 2558 และ 2557
2 บริ ษัทฯแและบริ ษัทย่อยมีมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าขันตํ
้ ่าตามสสัญญาเช่า
ซื ้อแและสัญญาเช่าการเงิ
ก นดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ไม่เกิ
เ น 1 ปี
2558
2557
ผลรวมขอองจํานวนเงินขันตํ
นั ้ ่าที่ต้องจ่าย
ทังสิ
้ ้นตตามสัญญาเช่า
ดอกเบี ้ยตตามสัญญาเช่ารอการตั
า
ดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่
ญ
า
ต้ องจ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่

1 ถึง 5 ปี
2558
2557

รวม
2558

2557

3933
(544)

645
(92)

710
(15)

1,274
(75)

1,103
(69)

1,919
(167)

3399

553

695

1,199

1,034

1,752

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉฉพาะกิจการ
ไม่เกิ
เ น 1 ปี
2558
2557
นั ้ ่าที่ต้องจ่าย
ผลรวมขอองจํานวนเงินขันตํ
ทังสิ
้ ้นตตามสัญญาเช่า
ดอกเบี ้ยตตามสัญญาเช่ารอการตั
า
ดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่
ญ
า
ต้ องจ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่

1 ถึง 5 ปี
2558
2557

รวม
2558

2557

155
(1)

67
(3)

4
-

19
(1)

19
(1)

86
(4)

144

64

4

18

18

82
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))

25.
2

เงินกู้ยืมระยะะยาวจากสถาบันกาารเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
น
2558 และ 25557 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่
ท อยมีสญ
ั ญาเงินกู้ยืยืมระยะยาวกับธนาคคารพาณิชย์ดงั นี ้
2558

เงินกู้ยืม
วงเงิน
วันที่ทําสัญญา
บริษัท เนชั่นแนล
น
เพาเวอร์ ซัพพลลาย จํากัด (มหาชน)
TrancheH
3,000 ล้ านบาท
18 กันยายน 2546
แก้ ไขครัง้ ที่ 1 - 6
ในระหว่างปี 2549
ถึง 2553 และแก้ ไข
ครัง้ ที่ 7
ณ
วันที่ 26 มิถนุ ายน
2558

หัก: ค่าธรรมเเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
รวมเงินกู้ยมระยะยาวของบริ
ืม
ษัทฯ - สุทธิ
บริษัทย่ อย
บริษัท เนชั่นแนล
น
เพาเวอร์ แพลนนท์ 11 จํากัด

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )
FDR + 3.50

กําหนดชําระ
ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดออกเบี ้ยทุก
ครึ่งปี โดยชําระงวดแรกเดือน
มิถนุ ายน 2553 และงววดสุดท้ ายใน
เดือนธันวาคม 2559

(หนน่วย: ล้ านบาท)

2557

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ
า
ส่วนที่ถึง
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
ปี
เกินหนึง่ ปี

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ ส่วนที่ถึง
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
ปี
เกินหนึง่ ปี

รวม

6
600

-

600

600

600

(3)
5
597

-

(3)
597

((3)
597

(2)
598

รวม

สินทรัพย์ยคํ ้าประกัน

1,200 จดจํานองทีที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างที
ง ่มีอยู่หรื อที่จะ
ก่อสร้ างขึขึ ้นในอนาคต
และเครื่ องจั
อ กรส่วนหนึง่
รวมทังกา
้ ารโอนสิทธิตาม
สัญญาขายไฟฟ้าและซื ้อ
ร
าง
ไฟฟ้าสํารองระหว่
บริ ษัทฯแและการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
(5)
1,195
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
2558

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม

วงเงิน
1,200 ล้ านบาท

วันที่ทําสัญญา
20 พฤษภาคม 25533
แก้ ไขครัง้ ที่ 1 ณ
วันที่ 19 มิถนุ ายน
2557

หัก: ค่าธรรมเเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
ท
บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จํากัด
TrancheA
600 ล้ านบาท
18 พฤษภาคม 25533

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )
MLR - 0.50

MLR

เงินกู้ยืม
บริษัท เนชั่นแนล
น
เพาเวอร์ แพลนนท์ 5 เอ จํากัด
วงเงินที่ 1
602 ล้ านบาท
27 สิงหาคม 2556

MLR - 1.00

กําหนดชําระ
ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดออกเบี ้ยทุก
สามเดือน โดยชําระงวดแรกเดือน
พฤศจิกายน 2553 และะตังแต่
้ เดือน
สิงหาคม 2557 เป็ นต้ นไป
น ชําระ
เงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยทุทุกเดือนและ
งวดสุดท้ ายในเดือนพฤฤษภาคม
2560

ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดออกเบี ้ยทุก
สามเดือน โดยชําระงวดแรกเดือน
ตุลาคม 2553 และงวดดสุดท้ ายใน
เดือนเมษายน 2560

ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดออกเบี ้ยทุก
เดือน
รวม 72 งวด และต้ อง
จ่ายชําระเงินต้ นทังหม
้ ดในเดือน
กันยายน 2562

(หนน่วย: ล้ านบาท)

2557

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ
า
ส่วนที่ถึง
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
ปี
เกินหนึง่ ปี
1
178
104

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ ส่วนที่ถึง
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
รวม
ปี
เกินหนึง่ ปี
282
178
281

รวม

สินทรัพย์ยคํ ้าประกัน
459 จดจํานองทีที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างและเครื
ง
่ องจักร
รวมทังกา
้ ารโอนสิทธิตาม
สัญญาซื ้อขายไฟฟ
้
้ าของ
โครงการ

(1)
1
177

104

(1)
281

((1)
177

(1)
280

(2)
457

1
133

-

133

8
89

133

222 จดจํานองเรืรื อเดินทะเล

1
133

-

133

8
89

133

222

95

262

357

95

357

452 จดจํานองทีที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างที
ง ่มีอยู่หรื อที่จะ
เกิดขึ ้นในนอนาคต
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

193

รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
2558

อัตราดอกเบี ้ย
วันที่ทําสัญญา
(ร้ อยละต่อปี )
กําหนดชําระ
27 สิงหาคม 2556 ก) MLR
ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดออกเบี ้ยทุก
สําหรับเงินกู้ยืม เดือน
รวม 84 งวด และต้ อง
แก้ ไขเพิ่มเติม ณ
วันที่ 8 มิถนุ ายน
ก่อนเปิ ด
จ่ายชําระเงินต้ นทังหม
้ ดในเดือน
ดําเนินงาน
มิถนุ ายน 2566
2558
ข) MLR - 0.50
สําหรับเงินกู้ยืม
หลังเปิ ด
ดําเนินงาน
หัก: ค่าธรรมเเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
ท
บริษัท อินเตตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จํากัด
เงินกู้ยืม
150 ล้ านบาท
21 สิงหาคม
BIBOR +
ชําระคื
า นเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยทุกเดือน
2555
3.25
โดยชํ
โ าระงวดแรกเดือนกันั ยายน
2555
2 และ
งวดสสุดท้ ายใน
เดือนสิงหาคม 2560
หัก: ค่าธรรมเเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
ท
บริษัท อี 85 จํากัด
8 ธันวาคม 2554
เงินกู้ยืม
2,300 ล้ านบาท
MLR - 0.50
ชําระคืนดอกเบี ้ยทุกเดือนและชําระ
แก้ ไขครัง้ ที่ 1 และ
คืน เงินต้ นทุกสามเเดือน โดย
2 ในปี 2555 และ
ชําระงวดแรก เดือนมีนาคม
น 2557
2557
และงวดสุดท้ ายในเดือนมิถนุ ายน
แก้ ไขครัง้ ที่ 3 ณ
2564
วันที่ 28 ธันวาคม
2558
เงินกู้ยืม
วงเงินที่ 2

วงเงิน
886 ล้ านบาท

(หนน่วย: ล้ านบาท)

2557

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ
า
ส่วนที่ถึง
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
ปี
เกินหนึง่ ปี
63
636

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ ส่วนที่ถึง
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
รวม
ปี
เกินหนึง่ ปี
699
492

รวม

492

สินทรัพย์ยคํ ้าประกัน
การโอนสิสิทธิตามสัญญา
ซื ้อขายไฟฟฟ้าและไอนํ ้า
และสัญญาโครงการที
ญ
่
เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ เงินฝาก
ธนาคาร

(1)
1
157

(6)
892

(7)
1,049

((1)
94

(6)
843

(7)
937

33

19

52

29

57

86 จดจํานองเเรืื อทุ่นและ
อุปกรณ์ประกอบ
ป

33

(1)
18

(1)
51

29

(1)
56

(1)
85

3
332

1,235

1,567

939

-

939 จดจํานองทีที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างและเครื
ง
่ องจักร
รวมทังเงิ
้ นฝากธนาคาร
น
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
2558

เงินกู้ยืม
วงเงิน
วันที่ทําสัญญา
หัก: ค่าธรรมเเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
ท
บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด
เงินกู้ยืม
87 ล้ านบาท
24 มิถนุ ายน 2556

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )

MLR

เงินกู้ยืม
บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
เงินกู้ยืม
11 ล้ านบาท
5 มีนาคม 2556

อัตราดอกเบี ้ย
เงินฝากประจํา
12 เดือน บวก
ด้ วยร้ อยละ
2.25 ต่อปี หาร 2

เงินกู้ยืม
บริษัท ฟิ วเจจอร์ กรี นเนอร์ จี จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด”)

กําหนดชําระ

ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดออกเบี ้ยทุก
สามเดือน โดยชําระงวดแรกเดือน
ธันวาคม 2556

ชําระเงินต้ นพร้ อมดอกเบีบี ้ยทุกเดือน
เริ่ มตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2556
จนถึง
เดือนกุมภาพั
ม นธ์
2559

(หนน่วย: ล้ านบาท)

2557

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ
า
ส่วนที่ถึง
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
ปี
เกินหนึง่ ปี
(1)
(3)
3
331
1,232

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ ส่วนที่ถึง
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
รวม
ปี
เกินหนึง่ ปี
(4)
(
(5)
1,563
934
-

รวม

สินทรัพย์ยคํ ้าประกัน
(5)
934

48

-

48

17

48

65 จดจํานองเเรืื อเดินทะเล
รวมถึงสิทธิ
ท ในกรมธรรม์
ประกันภัยั
65

48

-

48

17

48

-

-

-

4

1

5 จดจํานองทีที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ าง

-

-

-

4

1

5
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
2558

เงินกู้ยืม
Tranche A

วงเงิน
3,600 ล้ านบาท

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ
า
ส่วนที่ถึง
อัตราดอกเบี ้ย
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
วันที่ทําสัญญา
ปี
เกินหนึง่ ปี
(ร้ อยละต่อปี )
กําหนดชําระ
31 กรกฎาคม 2556 ก) MLR
ชําระคืนดอกเบี ้ยทุกเดือนและชําระ
2991
2,626
สําหรับเงินกู้ยืม คืน เงินต้ นทุกสามเเดือน โดย
แก้ ไขเพิ่มเติม ณ
วันที่ 11 เมษายน
ก่อนเปิ ด
ชําระงวดแรกเดือนธันวาคม
ว 2558
ดําเนินงาน
2557
และงวดสุดท้ ายในเดือนมีนาคม
ข) MLR - 0.50
2566
สําหรับเงิน
กู้ยืมหลังเปิ ด
ดําเนินงาน

หัก: ค่าธรรมเเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
เงินกู้ยืม - สุทธิ
ท
รวมเงินกู้ยมระยะยาวของบริ
ืม
ษัทย่ อย - สุทธิ
รวมเงินกู้ยมระยะยาวของบริ
ืม
ษัทฯและบริษัทย่ อย - สุทธิ

(หนน่วย: ล้ านบาท)

2557

ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระ ส่วนที่ถึง
ภายในหนึนึง่ กําหนดชําระ
รวม
ปี
เกินหนึง่ ปี
2,917
103
2,216

(3)
2
288

(11)
2,615

(14)
2,903

((4)
99

(14)
2,202

1,1167
1,7764

4,861
4,861

6,028
6,625

1,443
2,040

3,563
4,161

รวม
สินทรัพย์ยคํ ้าประกัน
2,319 จดจํานองทีที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างและเครื
ง
่ องจักร
รวมทังกา
้ ารโอนสิทธิตาม
สัญญาเชช่าที่ดิน สิทธิใน
สัญญาโคครงการ รวมถึง
สิทธิในกรรมธรรม์
ประกันภัยั ของสินทรัพย์
ที่เกี่ยวข้ องและสั
อ
ญญา
โอนสิทธิในบั
ใ ญชีเงินฝาก
(18)
2,301
5,006
6,201
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รายงานปรระจําปี 2558
บริษัท เนชัชั่นแนล เพาเวอร์ร์ ซัพพลาย จํากััด (มหาชน)

กาารเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรั
า บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคคม 2558 และ 22557 มีรายละเเอียดดังนี ้
งบการเงินรวม
25588
25557
ยอดคงเหลือต้ นปี
บวก: กู้ยืมเพิ่มขึ ้นระหหว่างปี
ค่คาธรรมเนียมทาางการเงินตัดจําหน่
า ายระหว่างปี
ง
หัก: จ่จายคืนเงินกู้ระหหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะะกิจการ
22558
2557

6,201
1,735
9
(1,3320)

5,937
1,662
11
(11,409)

1,195
2
(600)

1,793
2
(600)

6,625

6,201

597

1,195

เงินกู้ยืมระยะยาาวของบริษัทฯ
ั ญาเงิงินกู้ยืม บริ ษัทฯต้
ฯ องปฏิบตั ิตามเงื
า ่อนไขตามที่ระบุไว้ ในสัญญารวมถึ
ญ
งเงื่ออนไขทางการเงิงินเกี่ยวกับ
ภาายใต้ สญ
กาารดํ า รงอั ต รา ส่ ว นหนี ส้ ิ น ต่ อส่
อ ว นของผู้ ถื อหุ้ นอั ต ราส่ วนหนี
ว
ส้ ิ น ระย ะยาวต่ อ ส่ ว นนของผู้ ถื อ หุ้ นออั ต ราส่ ว น
คววามสามารถในนการชําระหนี ้ (Debt Servicee Coverage Ratio)
R
และอัตราส่
ต วนหนี ้สินตต่อกําไรสุทธิก่อนดอกเบี
อ
้ย
จ่าย
า ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคาแและค่าตัดจําหนน่าย (Debt to Earnings Beffore Interest, Tax, Depreciation and
Am
mortisation Raatio) ให้ เป็ นไปตตามอัตราที่กําหนดในสั
ห
ญญา
เงินกู้ยืมระยะยาาวของบริษัทย่ยอย
ั ญาเงิงินกู้ยืม บริ ษัทย่ยอยแห่งต้ องปปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามที
น
่ระบุไว้
ไ ในสัญญารววมถึงเงื่อนไขททางการเงิน
ภาายใต้ สญ
เกี่ ยวกับการดํารงอัตราส่วนหนีนส้ ินต่อส่วนของงผู้ถือหุ้นและอัอัตราส่วนของคความสามารถใน การชําระหนีนี ้ (Debt
Seervice Coveraage Ratio) ให้ เป็ปนไปตามอัตราที่กําหนดในสัสัญญา
บริริ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ร์ช เซ็นเตอร์ จํากั
าด
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพั
ภ นธ์ 2558 บริ
บ ษัทดี.เอ.รี เซิร์ร์ชเซ็นเตอร์ จํากักด ซึง่ เป็ นบริ ษัษัทย่อยมีหนังสืออแจ้ งความจํานงขอชํ
น าระ
น นต้ นตามสัญญาเงิ
ญ
นกู้ยืมระยะยาวลงวั
ร
น ่ 5 มีนาคม 2556
นที
2 คืนก่อนกํกําหนดแก่ธนาคคารพาณิชย์ผ้ ให้
ใู ก้ ู โดยใช้
คืนเงิ
เงิ นจากกระแสเเงิิ นสดจากการรดํ า เนิ น งานขอองบริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ย่อ ยได้้ ชํา ระคื น เงิ น ต้ น พร้ อมดอกเบี ย้ และได้
า นการปลดหหลักประกันตามมสัญญาแล้ วในนวันที่ 19 มีนาคคม 2558
ดําเนิ
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รายงานปรระจําปี 2558
บริษัท เนชัชั่นแนล เพาเวอร์ร์ ซัพพลาย จํากััด (มหาชน)

บริริ ษัท อี 85 จํากัดั
เมืมื่อวันที่ 8 ธันวาาคม 2554 บริ ษั ท อี 85 จํากััด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเเงิินระยะยาวกัับธนาคาร
พาาณิชย์ในประเททศแห่งหนึ่ง ในนวงเงินกู้ยืมระยยะยาวทังสิ
้ ้นไมม่เกิน 2,300 ล้ านบาท
า
เพื่อลงทุนในโครงการรผลิตเอทา
นออล โรงแป้ง โรงงานก๊ าซชีวภาพพและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ภาายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม บริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดต่าง ๆ และเงื่อนไขทางการเงิ
อ
งินบางประการรตามที่ระบุ
ในนสัญญา รวมถึถึงการเข้ าทําสัญ
ั ญาเงินกู้ด้อยสิทธิ สําหรั บเงิ
เ นกู้ยืมระยะสสันจากบริ
้
ษัทฯ อย่างไรก็ตามม ในเดือน
พฤฤศจิกายน 25557 บริ ษัทย่อยไได้ จ่ายชําระคืนเงิ
น นกู้ยืมระยะสสันภายใต้
้
สญ
ั ญาเงิ
ญ นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ
เพืพื่อเป็ นการเพิ่มทุทนของบริ ษัทย่อย จากเหตุการณ์
า ดงั กล่าวข้ างต้
า นถือได้ วา่ บริ
บ ษัทย่อยไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที
อ
่ระบุ
ในนสัญญาเงินกู้ยืยืมและมีผลให้ เจ้
เ าหนี ้เงินกู้ยืมอาจใช้ สิทธิบางประการตามทีที่ระบุในสัญญาาซึ่งรวมถึงการรเรี ยกชําระ
หนีนี ้เงินกู้ยืมคงเหหลือจํานวน 939 ล้ านบาทคืนจากบริ
น
ษัทย่อย ดังนัน้ เพื่อให้ห้ เป็ นไปตามมาาตรฐานการราายงานทาง
กาารเงิน บริ ษัทย่อยจึ
อ งแสดงรายยการ ยอดคงเหหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว
ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นหหนี ้สินที่ถึง
กําหนดชํ
า
าระภายยในหนึง่ ปี
ต่อมา
อ เมื่อวันที่ 28
2 ธันวาคม 25558 บริ ษัทย่อยได้
ย ลงนามในสัสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเงิงินกู้ยืมฉบับดังกล่าว โดย
ได้ด้ แก้ ไขเปลี่ยนแแปลงข้ อกําหนดดต่าง ๆ และเงื่อนไขทางการเ
อ
เงิินที่สําคัญบางประการ เช่น อัตราส่วนควาามสามารถ
ในนการชําระหนี ้ เป็
เ นต้ น รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายชํ
ย าระคืนเงินกู้ยืมระยะสันภา
้ ายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ด้อยสิทธิ จากการเข้ า
ทําสั
า ญญาดังกล่าวมีผลให้ เหตุผิิดนัดภายใต้ สัสญ
ั ญาเงินกู้ยืมฉบั
ม บเดิมตามที่กล่าวข้ างต้ นนเป็ นอันยุติ ดังนัน้ บริ ษัท
ย่อยจึ
อ งแสดงรายยการยอดคงเหหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558 ภายใต้ เงื่อนไขกาารชําระเงิน
ตาามปกติ
บริริ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จํากัด และ บริรษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด
เมื่อวันที่ 18 พฤษษภาคม 2553 และวั
แ นที่ 24 มิถุถนายน 2556 บริ
บ ษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาาร์ จํากัด และ บริ
บ ษัท เอ็น
พีเอส
เ ออรานา จํากัด ซึง่ เป็ นบริริ ษัทย่อยได้ เข้ าทํ
า าสัญญากู้ยืมเงิ
ม นระยะยาวกกับธนาคารพาณ
ณิชย์ ในประเททศแห่งหนึง่
ในนวงเงินกู้ยืมระยยะยาวจํานวน 600
6 ล้ านบาท และจํานวน 877 ล้ านบาท ตามมลําดับ
ภาายใต้ สญ
ั ญาเงินกู
น ้ ยืม บริ ษัทย่ยอยดังกล่าวต้ องปฏิ
อ บตั ิตามข้ข้ อกําหนดต่าง ๆ และเงื่อนไขขทางการเงินบางประการ
ตาามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม
ต ณ วันที่ 311 ธันวาคม 25558 บริ ษัทย่อยไไม่สามารถดํารงงอัตราส่วนควาามสามารถ
ในนการชําระหนี ้จาากเหตุการณ์ดงั กล่าวถือได้ วาบริ
า่ ษัทย่อยไม่ได้
ไ ปฏิบตั ิตามเงืงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและมี
ม
ผล
ทําให้
า เจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมอาจใช้ สิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญาซึ
ญ ง่ รวมถึงการเรี
ก ยกชําระหหนี ้เงินกู้ยืมคงเหหลือ
จํานวน
า 133 ล้ านบาท
น และจํานวน
น 48 ล้ านบาท คืนจากบริ ษัท เอ็นพีเอส โออเชี่ยน สตาร์ จําากัด และบริ ษัท เอ็นพีเอส
อออรานา จํากัด ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ในเดือนพพฤศจิกายน 25558 บริ ษัทย่อยได้ สง่ หนังสือขขอผ่อนผันการรผิดเงื่อนไข
ดังกล่
ง าวแก่ธนาคคารซึง่ ปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างกาารพิจารณาของงธนาคาร ดังั นัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตตรฐานการ
ราายงานทางการเเงิินบริ ษัทย่อยจึจึงแสดงรายการรยอดคงเหลือของเงิ
ข นกู้ยืมระยยะยาวดังกล่าววเป็ นหนี ้สินที่ถงกํ
งึ าหนด
ชําระภายในหนึ
า
ง่ ปีี
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))

26.
2

หุ้นกู้ระยะยาาวสกุลเงินบาท
ยอดคงเหลือของหุ
ข ้ นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ณ วันที่ 311 ธันวาคม 2558 และะ 2557 มีรายละเอียดดั
ด งนี ้
(หน่วย: ล้ านบบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิ
น
จการ
2558

หุ้นกู้

อายุ
หุ้นกู้

ออกจจําหน่าย
หุห้้ นกู้

ครบกําหหนด
ไถ่ถอนน

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )

1/22555

3 ปี

29 มิถนายน
นุ
2555

29 มิถนุ ายนน 2558

1/22557

3 ปี

16 มกราคม 2557

16 มกราคมม 2560

2/22557
ชุดที
ด ่1

3.5 ปี

22 ตุลาคม
า 2557

22 เมษายนน 2561

2/22557
ชุดที
ด ่2

5 ปี

22 ตุลาคม
า 2557

22 ตุลาคม 2562

5.55

1/22558

2 ปี

7 ตุลาคม 2558

10 ตุลาคม 2560

3.88

กําหนดชําระดอกเบีบี ้ย

5.50 และ 6.40 ชําระดอกเบี ้ยทุกสามเดือน
เริ่ มตังแต่
้ กนั ยายน 25555 ถึง
มิถนุ ายน 2558
5.30
ชําระดอกเบี ้ยทุกสามเดือน
เริ่ มตังแต่
้ เมษายน 25577 ถึง
มกราคม 2560
5.10
ชําระดอกเบี ้ยทุกสามเดือน
เริ่ มตังแต่
้ มกราคม 25588 ถึง
เมษายน 2561

ส่วนที่ถึงกําหนดด
ชําระภายในหนึง่ ปี

25557

ส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระเกินหนึง่ ปี

ส่วนที
น ่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ
ร
ง่ ปี

รวม

ส่วนที่ถถึึงกําหนด
ชําระเกิกินหนึง่ ปี

รวม

-

-

-

3,000

-

3
3,000

-

3,718

3,718

-

3,718

3
3,718

-

1,000

1,000

-

1,000

1
1,000

ชําระดอกเบี ้ยทุกสามเดือน
เริ่ มตังแต่
้ มกราคม 25588 ถึง
ตุลาคม 2562

-

4,000

4,000

-

4,000

4
4,000

ชําระดอกเบี ้ยทุกหกเดือน
เริ่ มตังแต่
้ เมษายน 25599 ถึง
ตุลาคม 2560

-

250

250

-

-

-

หัก: ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้ รอตัดบัญชี

-

(30)

(30)

5

(42)

(37)

หุ้นกูก้้ - สุทธิจากค่าใช้ จ่ายในกาารออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

-

8,938

8,938

3,005

8,676

111,681
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

หุ้นกู
น ้ ครัง้ ที่ 1/25555 ครัง้ ที่ 1/2557 และครัง้ ที่ 2/22557 มีมลู ค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท และเป็ นหุ้นกู้ชนิ
ช ดระบุชื่อ
ผู้ถืถือประเภทไม่ด้ อยสิทธิ ไม่มีหลัลกประกันและมมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู
น้
สําหรั
า บหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1/2555 มีอตราดอกเบี
ตั
้ยร้ อยละ
อ 5.5 ต่อปี และตังแต่
้ ปีที่ 3 จนถึงวันคครบกําหนดไถ่ถอนหุ
ถ ้ นกู้มี
อัตราดอกเบี
ต
ย้ ร้ อยละ
อ 6.4 ต่อปี ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นกู
น ้ ไ ม่มีสิทธิ ขอให้
อ บริ ษั ทฯทํ าการไถ่
า
ถอนหุ้นนกู้ในส่วนนี ก้ ่อนวั
อ นครบ
กําหนดไถ่
า
ถอนหุ้นกู
น้
สําหรั
า บหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1/2557 และะครัง้ ที่ 2/2557 บริ ษัทฯมีสิทธิไถ่ถอนหรื อชําระคื
ร นเงินต้ นหุ้นนกู้ทงจํ
ั ้ านวนหรืรื อบางส่วน
แลละไม่วา่ ในคราววเดียวหรื อหลายยคราวก่อนวันครบกํ
ค าหนดไถ่ถอนหุ
อ ้ นกู้ได้ โดยการไถ่ถอนสามมารถเริ่ มจากวันครบรอบปี
น
ที่ 1 ของวันที่ออกกหุ้นกู้ และตรงกกับวันครบกําหนดชํ
ห าระดอกเบีบี ้ย ในการไถ่ถอนนั
อ น้ บริ ษัทฯจจะต้ องชําระค่าธรรมเนียม
น ตราร้ อยละ 0.5
0 และร้ อยละ 0.375 ของจํานวนเงิ
น นต้ นของหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอน ตามลําดับ และผู้ถือ
ให้ห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในอั
หุ้นกู
น ้ มีสิทธิขอให้ บริ
บ ษัทฯทําการไไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวั
น นครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ดเพียงครัง้ เดียววในวันใช้ สิทธิไถ่ถถอนหุ้นกู้
ก่อนวั
อ นครบกํ าหนดตามที่บริ ษัษัทฯกํ าหนด ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯจะกํกํ าหนดวันดังกลล่าวภายใน 755 วัน นับจากวันที
น ่บริ ษัทฯ
จําหน่
า าย จ่าย โอนน สินทรัพย์ภายยใต้ โรงไฟฟ้า 7 และโรงไฟฟ้า 8 ของบริ ษัทฯเข้ ากองทุนรวมโคครงสร้ างพื ้นฐานน
สําหรั
า บหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1/2558 มีมลู ค่คาที่ตราไว้ หน่วยละ
ว 1,000 บาาท โดยเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถถืือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มีหลั
ห กประกัน ไมม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิ ในการไถ่
น
ถอนหุ้นกู
น ้ ก่อนกําหนดด และเป็ นหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผูผ้ ลู งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง
ภาายใต้ ห้ ุนกู้ของบบริ ษัทฯมี ข้อกํ าหนดว่
า
าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู
ข ้ ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้หลายประการซึ่งบริ ษัทฯ
จะะต้ องปฏิบตั ิตาม เช่น การดํารงอั
ร ตราส่วนทางการเงิน ข้ อจํากั
า ดเกี่ยวกับกาารจ่ายเงินปั นผผลในกรณี ที่บริ ษัษทฯผิดนัด
ชําระหนี
า
้ตามหุ้นกูก้้ และการทําธุรกรรมระหว่
ร
างบบริ ษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกักันซึ่งระบุให้ ต้องมีเงื่อนไขที่สมเหตุ
ม สมผล
เป็ นต้ น
กาารเปลี่ยนแปลงของบัญชีห้ นุ กู้สําหรับปี สิ ้นสุดวั
ด นที่ 31 ธันวาาคม 2558 และะ 2557 มีรายละะเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ลานบาท)
งบกาารเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการร
2558
25557
ยอดคงเหลือต้ นปี
บวก: ออกหุ้นกู้ในระหหว่างปี
ตัดจําหน่ายค่าใช้
า จ่ายในการออกหุ้นกู้รอการตตัดบัญชี
น ้ ในระหว่างปี
หัก: จ่ายชําระคืนหุ้นกู
ค่าใช้ จ่ายในกาารออกหุ้นกู้รอตตัดบัญชีเพิ่มขึนในระหว่
้น
างปี
ยอดคงเหลือปลายปีป

11,6881
2550
7
(3,0000)
8,9338

5,995
8,718
18
(3,000)
(50)
11,681
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

27.

สํารองผลประโโยชน์ ระยะยาววของพนักงานน
จํ านวนเงิ นสํารองผลประโยชน์ ระยะยาวขอองพนักงานซึ่งเป็ นเงิ นชดเชยยพนักงานเมื่ อ ออกจากงานณ
ณ วันที่ 31
ธันั วาคม 2558 และ 2557 แสดดงได้ ดงั นี ้
(หน่นวย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ

งบการเงินรวม

25588

25557

ยอดคงเหลือต้
อ นปี
ส่วนที่รับรู้ในกํ
น าไรหรื อขาดทุน:
ต้ นทุนบริการในปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบบี ้ย
ส่วนที่รับรู้ในกํ
น าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ร็จอื่น:
ขาดทุนจากการรประมาณการตามหลลักคณิตศาสตร์ ประกักันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปปลงข้ อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชนน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
อ

22558

2557

102

(ปรับปรุรุงใหม่)
86

37

(ปรัรับปรุงใหม่)
25

10
3

11
3

5
1

3
1

1
4
(4)

8
(6)

116

102

-

4
7
(3)

43

37

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับั ผลประโยชน์ระยะยาวของพน
ร
นักงานรับรู้ในราายการต่อไปนีในส่
้ใ วนของกําไรรหรื อขาดทุน
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกการเงินเฉพาะกิกิจการ

งบกาารเงินรวม
2558

ต้ นทุนขาาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายแลละการบริ หาร
รวมค่าใชช้ จ่ายที่รับรู้ในกํกําไรหรื อขาดทุน

2557
(ปรับปรุงใหม่
ใ )
7
6
133

4
10
14

25558

2557
บ งใหม่)
(ปรับปรุ
2
4
6

1
3
4

บบริิ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยคาดว่าจะจ่
า ายชําระผลประโยชน์ ระยะยาวของพนันักงานภายใน 1 ปี ข้ างหน้ า เป็ป็ นจํานวน
ป
ประมาณ
0.4 ล้ านบาท (25577: จํานวน 3.6 ล้ านบาท) (งบบการเงินเฉพาะกิจการ: จํ านนวน 0.2 ล้ านบบาท 2557:
จํานวน 0.1 ล้ านบาท)
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว 2558 ระะยะเวลาเฉลี่ยถ่ถวงนํ ้าหนักในกการจ่ายชําระผผลประโยชน์ระะยะยาวของพนันักงานของ
บ ิ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยประมาณ
บริ
ณ 19 ปี (2557:20 ปี ) (งบการรเงินเฉพาะกิจการ:
ก 19 ปี 25577:20 ปี )
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

สมมติฐานนที่สําคัญในกาารประมาณการรตามหลักคณิตศาสตร์
ต
ประกันภั
น ย ณ วันประเมินสรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ร้ อยละต่อปี )
2558
2557
3.7
3.7
4.0 - 9.0
4.0 - 9.0

อัตราคิคิดลด
อัตรากการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต(ขึ
น
นกั
้น บช่วงอายุของพนักงาน)

ผลกระทบของกการเปลี่ยนแปลลงสมมติฐานทีที่สําคัญต่อมูลค่คาปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลลประโยชน์ระยยะยาวของ
พ กงานณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
พนั
2 สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
น

อัตราคิคิดลด
อัตรากการขึ ้นเงินเดือน
28.

เพิ่มขึ
ม ้น 1%

ลดลง 1%

เพิ่มขึ ้น 1%

ลดลลง 1%

((14.1)
16.3

16.8
(14.0)

(5.1)
5.9

6.1
6
(55.1)

สํารองตามกฎหหมาย
ภภายใต้ บทบัญญั
ญติของมาตรา 116 แห่งพระรราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากักด พ.ศ. 25355 บริ ษัทฯต้ องจัดั สรรกําไร
สุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ
ว ่งไว้ เป็ นททุนสํารองตามกกฎหมายไม่น้อยกว่
อ าร้ อยละ 5 ของกําไรสุททธิ ประจําปี หักั ด้ วยยอด
จดทะเบียน สํารอง
ขาดทุนสะสมยกกมา (ถ้ ามี) จนกกว่าทุนสํารองนีน ้้จะมีจํานวนไม่น้ อยกว่าร้ อยละะ 10 ของทุน
ง าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ตามกฎหมายดังกล่
ง
ชย์ บริ
บ ษัทย่อยที่จดตั
ดั งขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยต้ องจั
ง ดสรรทุน
ตามมาตรา 12002 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ
ไ ง่ บริ ษัททํามาหาได้
ม
ทกุ คราาวที่จ่ายเงินปั นผลจนกว่
น
า
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของงจํานวนผลกําไรซึ
ทุนสํารองนัน้ จะะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละะ 10 ของทุนจดดทะเบียนของบบริ ษัท สํารองตตามกฎหมายดัดังกล่าวไม่
สามารถนําไปจ่ายเงิ
า นปั นผลได้ด้

29.

ผ างจากการรจัดโครงสร้ างการดํ
ผลต่
ง
าเนินธุรกิ
ร จของกลุ่มบริ
บ ษัท
ยอดคงเหลือขอองผลต่างจากกการจัดโครงสร้ างการดํ
า
าเนินธุรกิจของกลุ่มบริ
บ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2 และ
2557 มีรายละเอีอียดดังนี ้

ง
้อเงินลงทุ
น นในบริษัทย่
ท อย
ผลต่างจากการซื
ผลต่างจากการซื
ง
้อทรัพย์
พ สนิ และธุรกิจโรงไฟฟ
จ
้า
รวม

งบกาารเงินรวม
2558
2557
(19)
(19)
3
353
3533
3344

3
334

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกาารเงินเฉพาะกิจการ
จ
25558
2557
(19)
(19)
(19)

(19)
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

บริริ ษัทฯได้ สะท้ อนผลต่
น างจากกาารซื ้อเงินลงทุนในบริ
ใ ษัทย่อยในนงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นรายการในส่วนขของผู้ถือหุ้น
ภาายใต้ หวั ข้ อ “ผลลต่างจากการจัดโครงสร้
ด
างการดดําเนินธุรกิจของงกลุม่ บริ ษัท” เชช่นเดียวกับงบการเงินรวม ซึง่ เป็ป็ นการปรับ
ใช้ช้ “แนวปฏิบตั ิทางการบั
า
ญชีสําหรั
ห บการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน”
ผลลต่ างจากการซืซือ้ เงินลงทุนในบริ
ใ ษัทย่ อย
(หน่วย:
ย ล้ านบาท)
งบการเงินรวม/
ร งบการเงินเฉฉพาะกิจการ

บริ ษัทย่อย

วันที่ซื ้อ
บริ ษัทย่อย

ต้ นทุนในนการ
ซื ้อเงินลงทุน

มูลค่าสุ
า ทธิ
ตามบัญชี
ญ ตาม
ส่วนได้ เสียของ
บริ ษัษทฯ

ผลลต่างจากการจัดโครงสร้
โ
าง
การรดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
22558

2557

ณ วันที่ซื ้อ
บริ ษัท อี 85
8 จํากัด
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
บริ ษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ ง 5 จํากัด
บริ ษัท นํ ้าใใส 304 จํากัด
บริ ษัท เอสส.เอ็น.บี. ผลิตผลกการเกษตร จํากัด
บริ ษัท ดี.เออ. รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษัท โซนินิส สตาร์ ช เทคโนนโลยี จํากัด

28 ตุลาคม 25552
30 กรกฎาคม 2553
2
12 ธันวาคม 2553
16 สิงหาคม 2554
16 สิงหาคม 2554
9 ธันวาคม 25554
25 มีนาคม 25557

412
612
72
176
28
4
167

20
34
9
(14)
(12)
(42)
(14)
(19)

392
578
63
190
40
46
181

รวม

20
34
9
(14)
(12)
(42)
(14)
(19)

ผลลต่ างจากการซืซือ้ ทรั พย์ สนิ และธุ
แ รกิจโรงไไฟฟ้า
(หน่วย:
ว ล้ านบาท)
งบการเงินรวมม

บริ ษัทย่อย

วันที่เข้ าทํา
รายการ

ราคาจ่ายซื
า ้อ
ทรัพย์สนและ
ิน
ธุรกิจโรงงไฟฟ้า

มูลค่คาสุทธิ
ตามบับัญชีของ
ทรัพย์สินและ
ธุรกิจโรงไฟฟ
โ
้า

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด

1 สิงหาคม 2554
2

ณ วันที่ซื ้อ
162

บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

1 สิงหาคม 2554
2

526

รวม

ผผลต่างจากการจัดโครงสร้ าง
การดําเนินธุรกิจของงกลุม่ บริ ษัท
2558
4

331

2557
158
195

158
195

353

353
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

30.

ค่ จ่ายตามลลักษณะ
คาใช้
ราายการค่าใช้ จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้
ษ
ด้ วยรายการค่าใช้
ใ จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี ้
(หน่วย:
ว ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
25558

งบการเงินเฉพาะะกิจการ

25557

2558

2557

(ปรับปรุ
ป งใหม่)
วัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองใช้
อ ไป
ค่าเสื่อมราคา
ม
ค่าตัดจําหน่
ห ายและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย
ซื ้อไฟฟ้า นํ ้าและไอนํ ้า
เงินเดือน ค่าแรงและผลปประโยชน์อื่นของพพนักงาน
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ษ
ค่าเดินทางจ่
ท าย
ค่าขนส่งและค่
ง
าระวาง
การเปลีลี่ยนแปลงในสินค้ าสํ
า าเร็จรูปและงานระหว่างทํา

31.

6,611
1,549
611
906
929
217
174
1

7,558
1,483
835
981
1,008
221
235
(240)

(ปรับปรุงใหม่)
2,827
555
864
310
362
209
49
5

3,247
625
710
296
381
213
78
4

ภ เงินได้
ภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้
ป ดงั นี ้
(หน่วย:
ย ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
25588

งงบการเงินเฉพาะกิกิจการ

25557

22558

2557

(ปรับปรรุงใหม่)
ภาษีเงินได้
น ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้
ไ นิติบคุ คลสําหรัรับปี
รายการปปรับปรุงค่าใช้ จ่ายภภาษีเงินได้ นิติบคุ คลของปี
ค
ก่อน
ภาษีเงินได้
น รอการตัดบัญชี
ญ :
ภาษีเงินได้
ไ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแแตกต่างชัว่ คราวแลละ
การกลับรายการผลแตตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ท่ แสดงอยู
แี
่ ในงบกําไรขาดทุ
า
นเบ็ดเสสร็จ

(ปรัับปรุงใหม่)

148
(26)

227
-

112
(16)

188
-

(12)

(72)

20

6

110

155

116

194

จํ านวนภาษี เงินได้
น ที่เกี่ ยวข้ องกั
ง บส่วนประกอบแต่ละส่วนขของกํ าไรขาดททุนเบ็ดเสร็ จอื่นนสําหรั บปี สิน้ สุสดวันที่ 31
ป ดงั นี ้
ธันั วาคม 2558 และ 2557 สรุปได้
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(
(หน่วย:
ย ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
25588

งงบการเงินเฉพาะกิกิจการ

25557

22558

2557

(ปรับปรรุงใหม่)
ภาษีเงินได้
ไ รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับผลลขาดทุนจากการ
ประมมาณการตามหลักคณิ
ก ตศาสตร์ ประะกันภัย

1

(ปรัับปรุงใหม่)

2

-

2

ราายการกระทบยยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบค่
บั าใช้ จ่ายภาษีษเงินได้ มีดงั นี ้
(หน่นวย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะะกิจการ

งบบการเงินรวม
2558
กําไรทางบัญชี
ญ ก่อนภาษีเงินได้ด้ นิติบคุ คล

616
6

2557
(ปรับปรุงใหม่
ง )
1,920

อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (ร้ อยละ)
อ
กําไรทางบัญชี
ญ ก่อนภาษีเงินได้ด้ นิติบคุ คลคูณอัตราภาษี
ต
รายการปรับปรุงค่าใช้ จ่ายภาษษี เงินได้ นิติบคุ คลลของปี ก่อน
แ ไม่เคยรับรู้เป็ น
ขาดทุนทางภภาษีที่ถกู ใช้ ประโยยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่
สินทรัพย์์ภาษีเงินได้ รอการรตัดบัญชี
ผลกระทบทาางภาษีสําหรับ:
การส่งเสริริ มการลงทุน (หมายเหตุ 32)
รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ถือเป็
อ นรายได้ และค่ค่าใช้ จ่ายทางภาษีษ
ค่าใช้ จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้ เพิ่มขึ
ม ้น
ส่วนแบ่งขาดทุ
ข นจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ขาดทุนทาางภาษีปีปั จจุบนั ที่ยงั ไม่ได้ ใช้
อื่น ๆ

20
123
(26)
(

รวม
ค่าใช้ จ่ายภาาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดททุนเบ็ดเสร็ จ

22558
1,633

2557
(ปปรับปรุงใหม่)
2,035

20
385
-

20
327
(16)

20
407
-

(1)

(2)

-

-

(135)
(26)
(
(49)
(
8
181
35
14

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

(156)
(39)
(195)

(178)
(35)
(213)

110

155

116

194
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

ส่วนประกอบขอองสินทรัพย์ภาษษี เงินได้ รอการรตัดบัญชีและหหนี ้สินภาษี เงินได้
ไ รอการตัดบัญ
ญชี ประกอบด้้ วยรายการ
ดังั ต่อไปนี ้
(หหน่วย:ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะะกิจการ

งบบการเงินรวม
2558
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลลดลงของมูลค่าสินค้
น าคงเหลือ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวขของพนักงาน
ผลต่างของสิสินทรัพย์และหนีสิ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กําไรที่ยงั ไมม่เกิดขึ ้นจริ งจากรายการขายสินค้ าระหว่างกัน
ขาดทุนทางงภาษีที่ยงั ไม่ได้ ใช้
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบับญชี
หุ้นกู้ระยะยยาวสกุลเงินบาท
กําไรที่ยงั ไมม่เกิดขึ ้นจริ งจากกาารเปลี่ยนแปลงในมมูลค่ายุติธรรมของง
สัญญาซือขายเงิ
้อ
นตราต่างปประเทศล่วงหน้ า
รวม
สินทรัพย์ (หหนีส้ ิน) ภาษีเงินได้
ไ รอการตัดบัญชี
ญ - สุทธิ

25557

22558

2557

6
21
22
85

5
20
54
22
-

5
9
-

5
7
-

134

101

14

12

(6)

(7)

(6)

(7)

(23)

-

(23)

-

(29)

(7)

(29)

(7)

105

94

(15)

5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว 2558 บริรษัทย่อยมีรายกการผลแตกต่างชั
ง ว่ คราวที่ใช้ หัหกั ภาษี และขาดดทุนทางภาษี ทีท่ียงั ไม่ได้ ใช้
จํานวน 939 ล้ านบาท (2557: จํานวน 864 ล้ านบาท) ที่บริษัษทย่อยไม่ได้ บนั ทึกสินทรัพย์ภภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ท อยพิจารณาาแล้ วเห็นว่าบริรษัทย่อยอาจไมม่มีกําไรทางภาาษี ในอนาคตเพีพียงพอที่จะ
เนืนื่องจากฝ่ ายบริริ หารของบริ ษัทย่
นํ
นาผลแตกต่
างชัวั่ คราวและขาดดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ ใช้ ข้างต้ นมาใช้ ประโยยชน์ได้
ราายละเอียดวันสิ ้นสุดระยะเวลาาการให้ ประโยชชน์ของรายการรขาดทุนทางภาาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย:ล้ านบาทท)
งบการเงินรวม
2558

2557

3 ธันวาคม 25599
31

77

77

3 ธันวาคม 25600
31

103

103

3 ธันวาคม 25611
31

94

94

3 ธันวาคม 25622
31

116

116

3 ธันวาคม 25633
31

490

-

880

390
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

32.

ก งเสริมการลงทุน
การส่
บบริิ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยได้ รับสิทธิ
ท พิเศษทางภาาษี จากคณะกรรรมการส่งเสริ มการลงทุ
ม
นภายยใต้ เงื่อนไขและะข้ อกําหนด
ในนบัตรส่งเสริ มการลงทุนสิทธิประโยชน์
ร
ที่สําคัญบางประการส
ญ
สามารถสรุปได้้ ดงั ต่อไปนี ้

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหหาชน)
การผลิตไฟฟ้าจากไอนํ ้า
บริษัท นํา้ ใส 304
3 จํากัด
การผลิตนํ ้าประปา
การผลิตนํ ้าปรระปา
บริษัท ดี.เอ. รเซิ
รี ร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
โครงการวิจยั แลละพัฒนา
บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จํากัด
การขนถ่ายสินค้ าสําหรับเรื อเดินทะะเล
บริษัท เอ็นพีเอส
อ โอเชี่ยน สตาร์ร์ จํากัด
การขนส่งทางเรืรอประเภทขนส่งมวลชนและสินค้ าขนาาดใหญ่
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด
การผลิตไอนํ ้าจาากเชื ้อเพลิงชีวมวลล
การผลิตไฟฟ้าจากไอนํ ้าเชื ้อเพลิงชี
ง วมวล
บริษัท เอ็นพีเอส
อ ออรานา จํากััด
การขนส่งทางเรืรอประเภทขนส่งมวลชนและสินค้ าขนาาดใหญ่
บริษัท อี 85 จํากั
า ด
การผลิตแอลกออฮอล์และเชื ้อเพลิงจากผลผลิ
จ
ตการเกษษตร
การผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซชีวภาพ
การผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซชีวภาพ
ส ช เทคโนโลยียี จํากัด
บริษัท โซนิส สตาร์
การผลิตแป้งแแปรรู ป
การผลิตก๊ าซชีวภาพ
ช ่ ง จํากัด
บริษัท แอช ลีชชิ
การผลิตโซเดียมซั
ม ลเฟตจากขี ้เถ้ า
บริษัท ฟิ วเจอร์ร์ กรีนเนอร์ จี จํากักด
(เดิมชื่อ “บริษัษท เอ็นพีเอส พีพี
พี 9 จํากัด”)
การผลิตไฟฟ้าแและไอนํ ้า
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด
การผลิตไฟฟ้าและไอนํ ้า

เลขที่บตั รส่งเสสริิ ม
การลงทุน

การยกเว้ว้ นภาษี เงินได้
นิติบคุ คลสสําหรับ กําไร
สุทธิเป็ นเวลา
น 8 ปี นับ
จาากวันที่

การลดหย่อนภาษี
น เงินได้
นิติบคุ คลร้ อยละห้
อ
าสิบ
ของอัตราปกติเป็ นเวลา 5 ปี
นับจากกวันที่

1752(2)/25557

31 กรกกฎาคม 2557

31 กรกฎาาคม 2565

2193(2)/25448
58-2006-000-1-0

30 มิถนายน
นุ
2550
ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน

30 มิถนุ ายน 2558
ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน

1794(4)/25550

22 กุมภาพั
ภ นธ์ 2553

ไม่ได้ รับสิทธประโยชน์
ธิ
นี ้

1485(2)/25552

30 เมษษายน 2553

ไม่ได้ รับสิทธประโยชน์
ธิ
นี ้

1375(2)/25553

13 เมษษายน 2553

ไม่ได้ รับสิทธประโยชน์
ธิ
นี ้

2365(9)/อ./25553
2641(1)/25556

25 กรกกฎาคม 2555
30 มิถนายน
นุ
2558

25 กรกฎาคม 2563
ไม่ได้ รับสิทธประโยชน์
ธิ
นี ้

2248(2)/25555

18 กันยายน 2555

ไม่ได้ รับสิทธประโยชน์
ธิ
นี ้

1043(9)/25551
2091(1)/25557
2092(2)/25557

6 ธันวาคม
ว 2555
ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน
ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน

6 ธันวาคคม 2563
ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน
ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน

1462(2)/25550
1153(1)/25556

1 สิงหาคม
ห 2554
1 เมษษายน 2556

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์นี ้
1 เมษายยน 2564

2682(2)/25555

30 มิถนายน
นุ
2558

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์นี ้

1987(9)/อ./25556

ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน

ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน

58-2145-0-00--1-0

ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน

ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

ราายได้ ของบริ ษัทฯ
ท จําแนกตามมกิจการที่ได้ รับการส่
บ
งเสริ มการลงทุ
ก
นและไไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนสํ
น าหรับปี
สินสุ
้น ดวันที่ 31 ธันวาคม
น
2558 และ
แ 2557 สามมารถสรุปได้ ดงั ต่ตอไปนี ้

กิจการที่ได้
ไ รับการส่งเสริ ม
กิจการที่ไม่
ไ ได้ รับการส่งเสริิ ม

1551
6,8006

(หน่วย: ล้ านบาท)
25557
98
7,334

รวม

6,9557

7,432

2558

ราายได้ ทงหมดขอ
ั้
องบริ ษัทฯเกิดจาากรายได้ จากกการขายภายในปประเทศเท่านัน้
33.

กําไรต่
า อหุ้น
กําไรต่
า อหุ้นขันพื
้ นฐานคํ
้น
านวณโดยการหารกําไรสํ
ไ าหรับปี ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ
ข ษัทฯ (ไมม่รวมกําไรขาดทุทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น)
น ด้ วยจํานวนถัถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหหนักของหุ้นสามัมัญที่ออกอยูใ่ นรระหว่างปี
(หน่วย:ล้
ย านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาารเงินรวม
2558

2557

25558

(ปรับปรุงใหมม่)
กําไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
จํานวนหหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่
ย วงนํ ้าหนัก (ล้ านหุ
น ้ น)
กําไรต่อหุ
อ ้ น (บาทต่อหุ้น)

34.

454
935
0.49

2557
2
(ปรับปรุ
บ งใหม่)

1,6771
9335
1.779

11,517
935
1.62

1,841
935
1.97

เงินปั นผล

เงินปั นผล
ผ
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรั
ห บปี 2557

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ
ค
ษัษทฯ เมื่อ
วันที่ 199 กุมภาพันธ์ 2557

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 25557

เงินปั นผลจ่าย

(หน่วย: ล้ลานบาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น

1,0766

1.15

1,0766

1.15

1,2166

1.30

1688

0.18

1,3844

1.48

เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรั
ห บปี 2558
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 25558

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ
ค
ษัษทฯ เมื่อ
วันที่ 177 มิถนุ ายน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ
ค
ษัษทฯ เมื่อ
วันที่ 166 ธันวาคม 2558
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

35.

ข้ อมู
อ ลทางการเงิงินจําแนกตามมส่ วนงาน
ข้ อมู
อ ลส่วนงานดําเนิ
า นงานที่นําเสนอนี
เ
้สอดคล้ องกั
อ บรายงานภภายในของบริ ษัษทฯที่ผ้ มู ีอํานาาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการ
ดําเนิ
า นงานได้ รับและสอบทาน
บ
นอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ ในการรตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กับส่วนงานและ
ปรระเมินผลการดําเนินงานของสส่วนงาน
เพืพื่อวัตถุประสงคค์ในการบริ หารรงาน บริ ษัทฯแและบริ ษัทย่อยจจัดโครงสร้ างอองค์กรเป็ นหน่ววยธุรกิจตามปรระเภทของ
ผลิลิตภัณฑ์และบริริ การบริ ษัทฯแลละบริ ษัทย่อยมีส่สวนงานที่รายงงานทังสิ
้ ้นหกส่วนงานดั
ว
งนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ส่วนงานผลิลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ
ย
้ า ไอนํ
ไ ้าและนํ ้า
ส่วนงานผลิลิตและจําหน่ายเอทานอล
ย
ส่วนงานผลิลิตและจําหน่ายผลิ
ย ตภัณฑ์จากกมันสําปะหลัง
ส่วนงานผลิลิตและจําหน่ายนํ
ย ้ามันรํ าข้ าว
ส่วนงานขนนส่ง
ส่วนงานวิจัจยั และพัฒนา

า นงานเป็ นส่วนงานที
ว
่รายงาานข้ างต้ น
บริริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่มีการรรวมส่วนงานดําเนิ
ผู้มีมีอํานาจตัดสินใจสู
น งสุดสอบททานผลการดําเนิ
า นงานของแแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันนเพื่อวัตถุประสสงค์ในการ
ตัดสิ
ด นใจเกี่ยวกับการจั
บ
ดสรรทรัรัพยากรและกาารประเมินผลกการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทฯประเมิมินผลการปฏิบับตั ิงานของ
ส่วนงานโดยพิ
ว
จารณาจากกํ
า
าไรหหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาานซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้
โ เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในกการวัดกําไร
หรืรื อขาดทุนจากกการดําเนินงานใในงบการเงิน
กาารบัน ทึกบัญ ชี สํ าหรั บ รายกาารระหว่า งส่ว นงานที
น
่ รายงานนเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับบการบัน ทึกบัญชี
ญ สํา หรั บ
ราายการธุรกิจกับบุบคคลภายนอกก
บริริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยใช้ เกณฑ์ฑ์ในการกําหนดดราคาระหว่างกกันตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตตุประกอบงบกาารเงินข้ อ 7
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))

ข้ อมูลรายได้ และกํ
ล าไรของส่วนงานขของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่
ท อยสําหรับปี สิ ้นสุดวั
ด นที่ 31 ธันวาคม 25558 และ 2557 มีดงั ต่ตอไปนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
า
2558
ส่วนงานผลิต
และจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
ไอนํ ้าและนํ ้า
รายไดด้
รายได้ด้ จากภายนอก
รายได้ด้ ระหว่างส่วนงาน
รวมราายได้

ส่วนงานผลิต
และจําหน่าย
เอทานอล

ส่วนงานผลิ
ว
ต
แลละจําหน่าย
ผลิตภั
ต ณฑ์จาก
มันสํ
น าปะหลัง

ส่วนงานนผลิต
และจําหน่
ห าย
นํ ้ามันราข้
รํ าว

ส่วนงานขนสส่ง

ส่วนงานวิจยั
และพัฒนา

รวม

การรตัดรายการ
บัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงิงินรวม

9,976
289

1,382
3

633
8

62
-

4008
1111

109
220

12,570
631

(631)

12,570
-

10,265

1,385

641

62

5119

329

13,201

(631)

12,570

2,637

70

67

(7)

2
24

135

2,926

(19)

2,907

ข้ อมูลเกี
ล ่ ยวกับกําไร (ขาดทุน)
น
กําไร(ขขาดทุน) ของส่วนงาน
รายได้ด้ และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ ปันส่
น วน:
ค่าเสื่อมราคาและค่าตั
า ดจําหน่าย
รายยได้ อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปปลี่ยน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ต้ นทุทนทางการเงิน
ค่าใช้
ใ จ่ายภาษี เงินได้
กําไรสส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสี
เ ยที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย

((1,529)
102
135
(38)
(961)
(110)
(52)

กําไรสส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

454
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บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
(หน่วย: ล้ านบาท)
า
2557
ส่วนงานผลิต
และจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
ไอนํ ้าและนํ ้า

ส่วนงานผลิต
และจําหน่าย
เอทานอล

ส่วนงานผลิ
ว
ต
แลละจําหน่าย
ผลิตภั
ต ณฑ์จาก
มันสํ
น าปะหลัง

ส่วนงานนผลิต
และจําหน่
ห าย
นํ ้ามันราข้
รํ าว

ส่วนงานขนสส่ง

ส่วนงานวิจยั
และพัฒนา

รวม

การรตัดรายการ
บัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงิงินรวม

รายไดด้
รายได้ด้ จากภายนอก
รายได้ด้ ระหว่างส่วนงาน

12,314
228

1,335
-

611
29

3349
-

510
446

258
188

15,377
891

(914)

15,377
-

รวมราายได้

12,542

1,335

640

3
349

956

446

16,268

(914)

15,377

56

4

ข้ อมูลเกี
ล ่ ยวกับกําไร (ขาดทุน)
น
กําไร(ขขาดทุน) ของส่วนงาน
รายได้ด้ และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ ปันส่
น วน:
ค่าเสื่อมราคาและค่าตั
า ดจําหน่าย
รายยได้ อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปปลี่ยน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ต้ นทุทนทางการเงิน
ค่าใช้
ใ จ่ายภาษี เงินได้
กําไรสส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยก่อน กาาร
รวมมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดี
ม ยวกัน
กําไรสส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสี
เ ยที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัทย่อย
กําไรสส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

3,638

(30)

5119

185

4,372

(39)

4,333
((1,455)
94
11
(100)
(963)
(155)
(14)
(80)
1,671
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บริษัท เนชัชั่นแนล เพาเวอร์ร์ ซัพพลาย จํากััด (มหาชน)

ข้ อมู
อ ลเกี่ยวกับเขตภู
เ มศิ าสตร์ร์
บริริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์
ศ เดียวคือประเทศไทย
อ
ดัดงนัน้ รายได้ ที่แสดงอยู่ใน งบบการเงินจึง
ถือเป็
อ นการรายงาานตามเขตภูมศาสตร์
ศิ
แล้ ว
ข้ อมู
อ ลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ
ญ่
ในนปี 2558 บริ ษัทฯและบริ
ท
ษัทย่อยมีรายได้ จากกลูกค้ ารายใหญ
ญ่จํานวนสองรายเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3,353
3 ล้ าน
บาาท และจํ านวนน 1,818 ล้ านบบาท ตามลําดัับ ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตแลละจํ าหน่ายกรระแสไฟฟ้า ไอนํ า้ และนํ า้
(2557: จํานวน 5,330
5 ล้ านบาทท และจํานวน 2,052
2 ล้ านบาทตามลําดับ)
36.

ภาาระผูกพันและะหนีส้ นิ ที่อาจเเกิดขึน้

36.1 สัญญาขายไฟฟ
ญ
ฟ้า
บริริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยได้ ทําสัญญาขายไฟฟ
ญ
้ ากับการไฟฟ้าฝ่
า ายผลิตแห่งประเทศไทย
ป
(““กฟผ.”) ตามจํานวนและ
ราาคาที่กําหนดไว้้ ในสัญญา ซึง่ มีรายละเอียดดังั ต่อไปนี ้
วันเริ่มดําเนินการร
บริษัท

กําลังไฟฟ
ฟาตามสั
้
ญญา

วันที่ทาํ สัญญา

อายุสัญญา (ปี )

เชิงพาณิชย์

วันสิน้ สุดสัญญ
ญา

(เมกกะวัตต์ )

บริษัท เนชัน่ แนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลายย จํากัด (มหาชน)

6 มกราคม 2541

25

12 มีนาคม 2542

11 มีนาคม 25567

90
9

บริษัท เนชัน่ แนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลายย จํากัด (มหาชน)

6 มกราคม 2541

25

12 กรกฎาคม 25422

11 กรกฎาคม 22567

90
9

22 กันยายน 25466

25

5 พฤศจิกายน 25466

4 พฤศจิกายน 22571

50
5

บริษัท เนชัน่ แนล
แ เพาเวอร์ แพลนท์ 11
1 จํากัด*

22 กันยายน 25466

25

2 ธันวาคม 2546

1 ธันวาคม 25571

25
2

บริษัท เนชัน่ แนล
แ เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด**

16 เมษายน 25422

25

21 เมษายน 2542

20 เมษายน 25567

41
4

**

16 เมษายน 25422

21

7 พฤษภาคม 25422

6 พฤษภาคม 2563

8

บริษัท เนชัน่ แนล
แ เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

บริษัท เนชัน่ แนล
แ เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด
*

*

บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้รับการโอนสิ ทธิ และหน้
แ
าที ่ต่าง ๆ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟฟ้ าที ่บริ ษัท ดับ๊ เบิ้ ล เอ (1991) จํ ากัด (มมหาชน) ทํ ากับ กฟฟผ. ตามบันทึ ก
ข้อตกลงเปลีย่ นคู่สญญาการซื
ั
ญ
้อขายไฟฟ้ฟาเมือ่ เดือนเมษายนแและธันวาคม 2552

**

บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้รับการโอนสิ ทธิ และหน้าที ่ต่าง ๆ ตามมสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ฟ้ าที ่บริ ษัท บี พีเค เพพาเวอร์ ซัพพลาย จํ ากัด และบริ ษัท บี โปรเฟสชั
ป
น่ นอล
คอนซัลแทนท์ จํ ากัดั (เดิ มชื ่อ “บริ ษัท ไทย เพาเวอร์ ซัพพลาย จํ ากัด”) ทํ ากักบ กฟผ. ตามบันทึึ กข้อตกลงเปลี ่ยนคู่สสัญญาการซื ้อขายไฟฟ้ าเมื ่อเดื อน
กุมภาพันธ์ 2556
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บริษัท เนชัชั่นแนล เพาเวอร์ร์ ซัพพลาย จํากััด (มหาชน)

36.2 สัญญาซื
ญ อ้ ไฟฟ้าสํ
า ารอง
บริริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาซื
ญ ้อไฟฟ้าสํารองกับ กฟผ. เพื่อซื ้อไฟฟ้าสํสํารองตามปริ มาณและราคาทีที่กําหนดไว้
ในนสัญญา ซึง่ มีรายละเอี
า
ยดดังต่อไปนี ้
บริษัษท
บริ ษัท เนชันั่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
พ
จํากัด (มหาาชน)
บริ ษัท เนชันั่ แนล เพาเวอร์ แพพลนท์ 11 จํากัด

วันที่ทาํ สัสญญา

จํานวนฉฉบับ

อายุสัสัญญา (ปี )

1 ตุตลาคม 2546 และ 19 กุมภาพันธ์ 25447

2

1

19 กุมภาพัพันธ์ 2547

1

1

สัญญาข้
ญ างต้ นมีอายุ
อ 1 ปี เมื่อครบกําหนด 1 ปี แล้ ว หากไม่มีฝ่ ายใดบอกเลิกสั
ก ญญาให้ ถือว่าสัญญานี ้มีผลบั
ผ งคับใช้
ต่อไปอี
อ กครัง้ ละ 1 ปี ทังนี
ั ญาซือขายไฟฟ
้อ
้ าสิ ้นสสุดลงก่อนวันที่ข้างต้ นก็ให้ สญ
ญญาซื
ั
้อขายไฟฟฟ้าสํารอง
้ ้ ในกรรณีที่สญ
สินสุ
้น ดลงด้ วย
36.3 สัญญาที
ญ ่ เกี่ยวข้้ องกับการขนส่ ง
บริริ ษั ท ย่อ ยได้ ทํ าสั
า ญ ญาบริ ห ารจั
า ด การตามมมาตรฐาน (StandardShipM
ManagementAAgreement) กับบริ
บ ษั ท ใน
ปรระเทศและบริรษั ท ต่ า งประเททศ 2 แห่ ง เพืพื่ อ ช่ ว ยในการบบริ ห ารจัด การรกระบวนการรที่ สํ า คัญ ต่ า ง ๆ โดยคิ ด
ค่าธรรมเนี
า
ยมการรบริ หารจัดการรตามที่กําหนดไไว้ ในสัญญา ซึงมี
ง่ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริริษัท
บริ ษัท เอ็อ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จํากัด
บริ ษัท เอ็อ็นพีเอส ออรานา จํากัด
Ocean Star
S Holding Coompany Limited
Alizay 2 Shipping S.A.

วันที่ทํทาสัญญา
10 เมษษายน 2555
3 ธันวาคม
ว 2555
27 ธันวาคม
น
2557
25 กุมภาพั
ภ นธ์ 2558

จํานวนฉบับ
1
1
1
1

สัญญาดั
ญ งกล่าวจจะสิ ้นสุดสัญญาภายในสองเดื
ญ
ดือนหลังจากได้ด้ รับการร้ องขออจากคู่สญ
ั ญาฝฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดดอย่างเป็ น
ลาายลักษณ์อกั ษรร
36.4 สัญญารั
ญ บเงินสนนับสนุนจากกกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรัรักษ์ พลังงาน
บริริ ษัทอี 85 จํากักดซึ่งเป็ นบริ ษัทย่
ท อยของบริ ษัษัทฯ มีภาระผูกพัพนเกี่ยวกับการจัดทําโครงกาารก่อสร้ างระบบบผลิตก๊ าซ
ชีวภาพจากโรงงา
ว
านผลิตแป้งมันสํ
น าปะหลังจํานวน
น 3 โครงกาาร จากการทําสัสญญารับเงินสสนับสนุนจากกกองทุนเพื่อ
ส่งเสริ
ง มการอนุรักษ์
ก พลังงานกับสํ
บ านักงานนโยบายและแผนพพลังงานในวงเงิงินสนับสนุนรวมจํานวนไม่เกิน 30 ล้ าน
บาาท ซึ่งจะแบ่งจ่ายตามงวดและเงื่อนไขที่ระบุบุในสัญญาณ วันที่ 31 ธันวาคคม 2558 บริ ษัททย่อยได้ รับเงินสนั
น บสนุน
แล้ล้ วจํานวน 13 ล้ านบาท
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บริษัท เนชัชั่นแนล เพาเวอร์ร์ ซัพพลาย จํากััด (มหาชน)

36.5 ภาาระผูกพันรายยจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558 และะ 2557 บริ ษัทฯและบริ
ฯ
ษัทย่อยมี
ย ภาระผูกพันรายจ่
ร ายฝ่ ายทุนนสรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ าน)
งบการเงินเฉพาะกิ
เ
จการ

งบบการเงินรวม

สกุลเงิน

การก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
โ
โรงกรองนํ
้าและ
ก ้อเครื่ องจักร
การซื
2558

การซื ้อเครื
้ ่ องจักรผลิต
เอทานอล

25577

2558

การซื ้อที่ดิน

2557

2558

การซื ้อเครื่ องจักร
2557

2558

2557

บาท
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หยวน
ยูโร

716
13
17
1

558
25
16
2

1
7
-

20
2
14
-

71
-

755
-

31
1

16
0.4

รวมเทียบเท่า (ล้า้ นบาท)

1
1,308

1,546

41

93
9

7
71

755

63

33

36.6 ภาาระผูกพันเกี่ยวกั
ย บสัญญาเชช่ าดําเนินงานน
บริริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยได้ เข้ าทําสั
า ญญาเช่าดําเนิ
า นงานที่เกี่ยวข้
ว องกับการเช่ช่าที่ดิน พื ้นที่ในนอาคาร และรถถยนต์ อายุ
ขอองสัญญามี ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 - 21 ปี โดยยมี จํ านวนเงิ นที่ ต้องจ่ ายในออนาคตตามสัญ
ญญาเช่าดัง กลล่าวสรุ ปได้
ดังต่
ง อไปนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
น
งบการเงิงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ร
2
2558
จ่ายชํชําระภายใน
ภาายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มาากกว่า 5 ปี

2557

2558

25577

20
18
53

15
10
9

4
110
444

-

91

34

558

-

214

รายงานประะจําปี 2558
บริษัท เนชัชั่นแนล เพาเวอร์ร์ ซัพพลาย จํากััด (มหาชน)

36.8 กาารคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558 และะ 2557 มีหนังสือคํ ้าประกันที่ออกโดยสถาบันั การเงินในปรระเทศในนามของบริ ษัทฯ
แลละบริ ษัทย่อยซึงเกี
ง่ ่ยวเนื่องกับภาระผู
ภ กพันทางปฏิบตั ิตามปกกติธุรกิจของบริริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอี
า
ยด
ดังนี
ง ้
งบกาารเงินรวม
2558
2557
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
คํ ้าประกักันตามสัญญาขขายไฟฟ้า
คํ ้าประกักันการปฏิบตั ิตามสั
า ญญาไฟฟ้าสํารอง
คํ ้าประกักันการประมูลการจั
ก ดสร้ างโรงไไฟฟ้าอิสระ
การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค
คํ ้าประกักันการใช้ ไฟฟ้า
กองทุนเพื
พื่อส่ งเสริมการรอนุรักษ์ พลังงาน
ง
คํ ้าประกักันการปฏิบตั ิตามสั
า ญญาขอรับเงิ
บ น
สนับสนุ
ส นโครงการ
อื่น ๆ

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบบการเงินเฉพาะกิจการ
25558
2557

628
285
270

6228
2885
2770

4456
2282
2270

456
282
270

63

6
62

-

-

6
5

15
5

4

4

นออกจากนี ้ ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2557 บริ ษัทย่ยอยแห่งหนึ่งมีหนั
ห งสือคํ ้าประกกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามของ
ใ
บริริ ษัทย่อยจํานวนน 7 ล้ านหยวน เพื่อเป็ นหลักปรระกันในการซื ้อแและติดตังเครื
้ ่ องจั
ง กรในการผลิตเอทานอล
ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558 บริ ษัษัทย่อยสามแห่งใช้
ง วงเงินออกหนังสือคํ ้าประกันร่
น วมกันกับบริ ษษัทฯเพื่อคํ ้าประะกันกับการ
ไฟฟฟ้าฝ่ ายผลิตแหห่งประเทศตามมสัญญาขายไฟฟฟ้าและคํ ้าประะกันการใช้ ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในนวงเงินรวม
1669 ล้ านบาท (25557: จํานวน 1669 ล้ านบาท)
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37.

ลําดับชัน้ ของมูมูลค่ ายุตธิ รรมม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัษทฯและบริ ษัทย่
ท อยมีสินทรัพย์และหนี ้สินที่วัวดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรืื อเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมู
้
ล ายุติธรรม ดังนี
ลค่
ง ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ระดับ 1

งบการเงินรวม
ระดัดับ 2
รระดับ 3

รวม

พ ท่ วี ัดมูลค่ าด้ดวยมูลค่ ายุตธรรม
ธิ
สินทรั พย์
เงินลงงทุนในหน่วยลงงทุนกองทุนเปิ ดตราสารหนี
ด
้
สัญญาซื
ญ ้อขายเงินตรราต่างประเทศลล่วงหน้ า

-

230
118

-

230
118

สินทรั พย์
พ ท่ เี ปิ ดเผยมูมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ
ก
น

-

-

357

357

หนีส้ นิ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุ้นกู้ระยะยาวสกุ
ร
ลเงิงินบาท

-

9,150

-

9,150

ระดับ 1

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกการเงินเฉพาะกิกิจการ
ระดัดับ 2
รระดับ 3

รวม

สินทรั พย์
พ ท่ วี ัดมูลค่ าด้ดวยมูลค่ ายุตธรรม
ธิ
สัญญาซื
ญ ้อขายเงินตรราต่างประเทศลล่วงหน้ า

-

116

-

116

สินทรั พย์
พ ท่ เี ปิ ดเผยมูมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ
ก
น

-

-

357

357

หนีส้ นิ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุ้นกู้ระยะยาวสกุ
ร
ลเงิงินบาท

-

9,150

-

9,150
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38.

เคครื่ องมือทางกาารเงิน

38.1 นโโยบายการบริรหารความเสี่ยง
ย
เครื่ื องมือทางการรเงินที่สําคัญขอองบริ ษัทฯและบบริ ษัทย่อยตามมที่นิยามอยูใ่ นมมาตรฐานการบับัญชีฉบับที่ 1077การแสดง
ราายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสํสาหรับเครื่ องมืมือทางการเงิน” ประกอบด้ วยเงินสดและรายยการเทียบเท่าเงิ
เ นสด เงิน
ฝาากธนาคารที่มีข้ข้อจํากัดในการรเบิกใช้ เงินลงทุทุนชัว่ คราว ลูกหนี
ห ้การค้ าและลลูกหนี ้อื่น เงินปั นผลค้ างรับจาากกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
นั ้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เงินฝากธนาคารที
น
ที่ติดภาระคํ ้าปรระกัน เงินลงทุนระยะยาว
น
ั ชี เงินกู้ยืมระะยะสันจากสถา
้
าบันการเงิน เจ้จ้ าหนี ้การค้ าแลละเจ้ าหนี ้อื่น เงินนกู้ยืมระยะสันจ
้ จากกิจการ
อื่น เงินเบิกเกินบัญ
ที่เกี
เ ่ยวข้ องกัน เจ้ าหนี
า ้เช่าซื ้อ หนี ้สิ้ นิ ตามสัญญาาเช่าการเงิน เงินกู
น ้ ยืมระยะยาววและหุ้นกู้ระยะะยาวสกุลเงินบาท
บ บริ ษัท
ฯแและบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเคครื่ องมือทางกาารเงินดังกล่าวแและมีนโยบายในการบริ หารคความเสี่ยง
ดังนี
ง ้
คววามเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ
บริริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยมีความเสี่ยงด้ านการใให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี
ห ก้ ารค้ าและลูลูกหนี ้อื่นและ เงิ
เ ินให้ ก้ ยู ืม
ระะยะสันแก่
้ กิจกาารที่เกี่ยวข้ องกักัน ฝ่ ายบริ หารรควบคุมความเเสี่ยงนี ้โดยการรกําหนดให้ มีนโโยบายและวิธีการในการ
ก
คววบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนัน้ บริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อยจึงไม่
ไ คาดว่าจะได้้ รับความเสียหายที่เป็ นสาระสสําคัญจาก
กาารให้ สินเชื่อ นออกจากนี ้ แม้ ว่าบริ
า ษัทฯและบริริ ษัทย่อยมีควาามเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี
ก ้การค้ า
ซึงส่
ง่ วนใหญ่เกิดจากการขายให้
จ
ห้ กบั ลูกค้ ารายใใหญ่จํานวนน้ อยราย
อ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่
ย คาดว่า
จะะได้ รับความเสียหายที
ย
่เป็ นสาระสําคัญจากกการเก็บหนี ้จากลูกหนี ้เหล่านัน้ เนื่องจากลูกหหนี ้มีความสามารถในการ
ชําระหนี
า
ด้ ี จํ านววนเงินสูงสุดที่บริ
บ ษัทฯและบริริ ษัทย่อยอาจต้ต้ องสูญเสียจากกการให้ สินเชื่ ออคือมูลค่าตามมบัญชี ของ
ลูกหนี
ก ้การค้ าและะลูกหนี ้อื่นและเงินให้ ก้ ยู ืมระยยะสันแก่
้ กิจการรที่เกี่ยวข้ องกันที่แสดงอยูใ่ นงบบแสดงฐานะกาารเงิน
คววามเสี่ยงจากออัตราดอกเบีย้
บริริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยมีความเเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกั
อ บเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้ ก้ ยู ืม
ระะยะสันแก่
้ กิจกาารที่เกี่ยวข้ องกันั เงินเบิกเกินบับญชี เงินกู้ยืมระยะสั
ร นจากสถ
้
น้
จการ
าบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
ที่เกี
เ ่ยวข้ องกัน เจ้ าหนี ้เช่าซื ้อ หนีน ้้สินตามสัญญาาเช่าการเงินเงินกู
น ้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยยาวสกุลเงินบาท อย่างไรก็
ตาาม เนื่ องจากสินทรั
น พย์ และหนีนีส้ ินทางการเงินส่วนใหญ่ มีอัตราดอกเบีย้ ที่ปรั บขึน้ ลงตามอัตราตลาดหหรื อมีอัตรา
ดออกเบีย้ คงที่ซึ่งใกล้
ใ เคียงกับอัตราตลาดในปั
ต
ปั จจุบัน บริ ษัทฯและบริ
ฯ
ษัทย่อยจึ
อ งมิได้ ใช้ ตรราสารอนุพันธ์ เพื่อบริ หาร
คววามเสี่ยงจากอัตั ราดอกเบี ้ยดังกล่
ง าว
สินทรั
น พย์และหนีนีส้ ินทางการเงินที่สําคัญสามมารถจัดตามปรระเภทอัตราดออกเบี ้ย และสําาหรับสินทรัพย์์และหนีส้ ิน
ทาางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงงที่สามารถแยกกตามวันที่ครบกําหนดหรื อวันที
น ่มีการกําหนดดอัตราดอกเบียใหม่
้ย (หาก
วันที
น ่มีการกําหนดดอัตราดอกเบียใหม่
้ย ถงึ ก่อน) ได้
ไ ดงั นี ้
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(หน่
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบี ้ย

อัตราดอกเบี ้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2558

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

2557

2558

มากกกว่า 5 ปี

2557

2558

ปรับขึ ้นลงตามราคาตลาด

2557

25558

2557

ไม่มีอตั ราดอกเบี ้ย
2558

รวม

2557

2558

อัตราดอกกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
2557

2558

2557

(ร้ อยละต่
ย อปี )

สินทรัพย์ ทางกการเงิน
เงินสดและรายกการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารรที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนชัว่ คราาว
ลูกหนี ้การค้ าแลละลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินฝากธนาคารรที่มีภาระคํ ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยยาวอื่น

หนีส้ ินทางการรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการรเงิน

90
-

154
-

-

-

130

132

5591
1
127
21
-

662
91
64
-

230
1,521
-

2322
1,8744
-

591
127
230
1,521
90
21
130

662
91
232
1,874
154
64
132

90

154

-

-

130

132

7
739

817

1,751

2,1066

2,710

3,209

-

-

-

-

-

-

5,828

287

-

-

5,828

287

0.1 - 1.7
0.1 - 1.5
5.1 - 7.4
0.4 - 1.8

0.1 - 1.2
0.5 - 1.8
6.2 - 7.4
0.4 - 1.8

9.45

9.45

หมาายเหตุ 21
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( วย: ล้ านบาท)
(หน่
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบี ้ย

อัตราดอกเบี ้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2558

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

2557

2558

2557

มากกกว่า 5 ปี
2558

ปรับขึ ้นลงตามราคาตลาด

2557

25558

2557

ไม่มีอตั ราดอกเบี ้ย
2558

2557

รวม
2558

อัตราดอกกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
2557

2558

2557

(ร้ อยละต่
ย อปี )
เจ้ าหนี ้การค้ าแลละเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้เช่าซื ้อแลละหนี ้สินตามสัญญาเช่าการรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาาว
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

339
-

553
3,005

695
8,938

1,199
8,676

-

-

6,625
-

6,201
-

1,117
-

1,0733
-

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

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

339

3,558

9,633

9,875

-

-

1
12,453

6,488

1,117

1,0733

23,542

20,994

4.6 - 7.7
3.2 - 11.9
หมาายเหตุ 25
หมาายเหตุ 26
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
(หหน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบี ้ย

อัตราดอกเบี ้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2558

มาากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2557

2558

ปรับขึ ้นลงตามราคาตลาด

2557

2558

2557

ไม่มีอตั ราดอกเบี
ร
้ย
2558

รวม

2557

2
2558

อัตราดอกเบียที
้ย ่แท้ จริ ง
2557

2558

2557
(ร้ อยละต่อปี )

สินทรั พย์ ทางงการเงิน
เงินสดและรายยการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครราว
ลูกหนี ้การค้ าและลู
แ กหนี ้อื่น
เงินปั นผลค้ างรัรับจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกั
งน

หนีส้ นิ ทางกาารเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
ญ และเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้
แ าหนี ้อื่น

124

1,899

-

-

294
-

537
-

875
49
-

151
892
-

294
875
49
124

5377
1511
8922
1,8999

124

1,899

-

-

294

537

924

1,043

1,342

3,4799

-

-

-

-

5,676
-

212
-

463

507

5,676
463

2122
5077

0.1 - 0.4
-

0.4 - 0.5
-

5.1 - 6.4

6.2 - 7.0

หมายเหตตุ 21
-
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รรายงานประจําปี 25588
บริษัท เนนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพ
พลาย จํากัด (มหาชน))
(หหน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบี ้ย

อัตราดอกเบี ้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2558

มาากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2557

2558

ปรับขึ ้นลงตามราคาตลาด

2557

2558

ไม่มีอตั ราดอกเบี
ร
้ย

2557

2558

รวม

2557

2
2558

อัตราดอกเบียที
้ย ่แท้ จริ ง
2557

2558

2557
(ร้ อยละต่อปี )

เงินกู้ยืมระยะสสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกกัน
เจ้ าหนี ้เช่าซื ้อแและหนี ้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน
เงินกู้ยืมระยะยยาว
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

355

619

-

-

-

-

-

-

355

6199

14
-

64
3,005

4
8,938
8

18
8,676

597
-

1,195
-

-

-

18
597
8,938

822
1,1955
11,6811

369

3,688

8,942
8

8,694

6,273

1,407

463

507

16,047

14,2966

1.2 - 1.6

1.6 - 6.2

4.6 - 7.7
4.5 - 7.7
หมายเหตตุ 25
หมายเหตตุ 26
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

คววามเสี่ยงจากออัตราแลกเปลีี่ยน
บริรษั ทฯและบริ ษัษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราาแลกเปลี่ยนทีที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื
ย ่ องจากการซือ้ หรื อขายสิสินค้ าและ
เครืรื่ องจักร รวมทัง้้งการลงทุนในบบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
า
บริ ษัษทฯและบริ ษัทย่
ท อยได้ ตกลงทํทําสัญญาซื ้อขาายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหหน้ า ซึง่ ส่วนใหญ
ญ่มีอายุสญ
ั ญาาไม่เกินหนึง่ ปี เพืพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมื
ง อในการบริหหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และะ 2557 บริ ษัทฯและบริ
ฯ
ษัทย่อยมี
ย ยอดคงเหลือของสิ
อ
นทรัพย์์และหนี ้สินทางงการเงินที่
เป็ นสกุ
น ลเงินตราตต่างประเทศ ดังนี ้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรั
ญ ฐอเมริ กา
เยน
ยูโร
หยวน

สินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินรววม
หนี ้สินทางการเงิ
น
น

2558

2557

2558

2557

(ล้ าน)
0.1
0.2
-

(ล้ าน)
0.9
0.2
-

(ล้ าน)
4.8
0.4

(ล้ าน)
4.1
1.2
-

อัตราแลกเปลี่ยน
25588

2557

(บาทต่อหหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.08886
322.9630
0.29996
0.2738
0
39.43888
400.0530
5.54558
5.2998
5

งบการเงินเฉพาะะกิจการ
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรั
ญ ฐอเมริ กา

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี ้สินทางการเงิ
น
น

2558

2557

2558

2557

(ล้ าน)
-

(ล้ าน)
-

(ล้ าน)
0.4

(ล้ าน)
3.9

อัตราแลกเปลี่ยน
25588

2557

(บาทต่อหหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.08886
322.9630
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

ณ วันที่ 311 ธันวาคม 25558 และ 2557 บริ
บ ษัทฯและบริ ษัษทย่อยมีสญ
ั ญาซื
ญ ้อเงินตราต่างประเทศล่
า
วงหหน้ าคงเหลือดังนี
ง ้
งบการเงินรววม
สกุกุลเงิน

จํานวนที่ซื ้อ้

อัตราแลกเปลี
ต
่ยนตาามสัญญา

2558

2557

(ล้ าน)
115.9

(ล้ าน)
5.8

ยูโร

0.7

-

40.46 และ 40.90

-

หยวน

8.1

-

5.555 และ 5.64

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

2558

2557

(บาททต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.228 - 36.18
33.09

งงบการเงินเฉพาะกิิจการ
อัตราแลกเปลี
ต
่ยนตาามสัญญา

จํานวนที่ซื ้อ้
2558

2557

(ล้ าน)
106.5

(ล้ าน)
5.8

0.7

-

2558

2557

(บาททต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.337 - 36.07
33.09
40.46 และ 40.90

-

วันครรบกําหนดตามสัญญา
ญ
2558

2557

18 มกราคม 25559 ถึง
5 กันยายน 25559
8 มีนาคม 2559 แและ 8
กันยายน 25559
30 มีนาคม 25559

26 พฤฤษภาคม 2558
-

วันครรบกําหนดตามสัญญา
ญ
2558

2557

111 กรกฎาคม 2559 ถึง
25 สิงหาคม 25559
8 มีนาคม 2559 แและ 8
กันยายน 25559

26 พฤฤษภาคม 2558
-

38.2 มูลค่
ล ายุตธิ รรมขของเครื่ องมือทางการเงิ
ท
น
มูลค่
ล ายุติธรรม หมมายถึง จํานวนนเงินที่ผ้ ซู ื ้อและผ้ผู้ขายตกลงแลกกเปลี่ยนสินทรัพย์
พ กนั หรื อจ่ายชชําระหนี ้สิน ในนขณะที่ทงั ้
สอองฝ่ ายมีความรอบรู้ และเต็มใจจในการแลกเปลีลี่ยนและสามารถต่อรองราคาากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที
ษ ่ไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกัน วิธีการกําหนดดมูลค่ายุติธรรมมขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื
ษ
่ องมืมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจจะกําหนด
า ดหรื อกําหนดดขึ ้นโดยใช้ เกณฑ
ฑ์การวัดมูลค่าทีท่เหมาะสม
จากราคาตลาดล่าสุ
ท อยมีการประมมาณการมูลค่ายุ
า ติธรรมของเครื่ืองมือทางการรเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่
ก)

สินทรัพย์และหนี ้สินทางกการเงินที่จะครบบกําหนดในระยยะเวลาอันสัน้ ได้ แก่ เงินสดแและรายการเทียบเท่
ย าเงิน
ก้ าและลูกหนี
ห ้อื่นเงินปั นผลค้
ผ างรับจากกิกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เงินให้ กกู้ ูยืมระยะสันแก
้ ก่กิจการที่
สด ลูกหนีการค้
เกี่ยวข้ องกันั เงินฝากธนาาคารที่ติดภาระะคํ ้าประกัน เงินเบิ
น กเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะะสันจากสถาบั
้
บันการเงิน
เจ้ าหนี ก้ า รค้ า และเจ้ าหหนี อ้ ื่ น และเงิ นกู
น ้ ยื ม ระยะสััน้ จากกิ จ การทีที่ เ กี่ ย วข้ องกั น แสดงมูล ค่ ายุ
า ติ ธ รรม
โดยประมาาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐาานะการเงิน
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

ข)

เจ้ าหนี ้เช่าซื ้อ
หนี ้สินตามสั
ต ญญาเช่าการเงินและเงินกู
น ้ ยืมระยะยาวทีที่จา่ ยดอกเบี ้ยใในอัตราใกล้ เคียงกั
ย บอัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาด แสดงมูลค่
ล ายุติธรรมโดยยประมาณตามมมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแแสดงฐานะการเงิงิน

ค)

หุ้นกู้ระยะยยาวสกุลเงินบาททแสดงมูลค่ายุติตธิ รรมตามราคาาตลาดของสมาาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย

ง)

ตราสารอนุพัพนธ์ แสดงมูลค่คายุติธรรมซึง่ คํานวณโดยใช้ เทคนิ
ท คการคิดลดดกระแสเงินสดใในอนาคตและแบบจําลอง
ตามทฤษฎีในการประเมิ
ใ
นมูมลค่า ซึง่ ข้ อมูมลที่นํามาใช้ ในการประเมิ
น
นมูลค่
ล าส่วนใหญ่เป็ นข้ อมูลที่สามาารถสังเกต
ได้ ในตลาดที่เกี่ยวข้ อง เช่น อัตราแลกเปลีลี่ยนทันที อัตราาแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าของเงินตราต่างประเทศ เส้ นอัตรา
ร วงหน้ าขอองสินค้ าโภคภัณฑ์
ณ เป็ นต้ น บบริ ษัทฯและบริษัษทย่อยได้
ผลตอบแทนนของอัตราดอกกเบี ้ย และเส้ นราคาล่
คํานึงถึงผลลกระทบของควาามเสี่ยงด้ านเครรดิตของคูส่ ญ
ั ญาในการประมา
ญ
าณมูลค่ายุติธรรรมของตราสารออนุพนั ธ์

ล ายุติธรรมของงเครื่ องมือทางกการเงินที่สําคัญมี
ญ มลู ค่าโดยปรระมาณใกล้ เคียงกั
ง บมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่
ตามบัญชีที่แสดงใในงบแสดงฐานนะการเงิน เว้ นแต่ห้ นุ กู้ระยะยาาวสกุลเงินบาทซึง่ มีมลู ค่าสุทธิธตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน
น
โดยมีมูมลู ค่ายุติธรรมเป็ป็ นจํานวนเงิน 9,150 ล้ านบาท (2557:
8,9938 ล้ านบาท (2557: จํานวนน 11,681 ล้ านบาท)
จํานวน 11,831 ล้ านบาท)
า
ในรระหว่างปี ปั จจุบับน ไม่มีการโอนนรายการระหว่างลําดับชันของม
้ มูลค่ายุติธรรม
39.

กาารบริหารจัดกาารทุน
วัตถุประสงค์ในกาารบริ หารจัดกาารทุนที่สําคัญของบริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อย คือการจั
อ ดให้ มีซงึ่ โโครงสร้ างทุนที่เหมาะสม
อ บสนุนการรดําเนินธุรกิจขอองบริ ษัทฯและบบริ ษัทย่อยและะเสริ มสร้ างมูลค่คาการถือหุ้นให้ห้ กบั ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่
เพื่อสนั
31 ธันวาคม 2558 กลุม่ บริ ษัษทมีอตั ราส่วนหหนี ้สินต่อทุนเทท่ากับ 2.40:1((2557: 1.99:1) และเฉพาะะบริ ษัทฯมี
อัตราส่
ต วนหนี ้สินต่ตอทุนเท่ากับ 1.46:1 (2557: 1.33:1)
1

40.

กาารอนุมัตงิ บกาารเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุ
อ มตั ิให้ ออกโดดยคณะกรรมกาารบริ ษัทฯเมื่อวันั ที่ 24 กุมภาพันั ธ์ 2559
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

การวิเครราะห์ ผลการรดําเนินงาน
การวิเคราะห์ ผลการดําเนิ
เ นงาน
ภภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ง
บ ษัทฯ จดทะเบีบียนจัดตังขึ
บริ
้ ้น โดยมี
โ วตั ถุประสสงค์เพื่อประกออบธุรกิจโรงไฟฟฟ้าพลังความร้ ออนร่ วม (Cogenneration) แบบบ
กังหันไอนํา้า ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริิ ษัทฯ และบริ ษัษัทย่อย (“กลุม่ บริ
บ ษัทฯ”) ได้ ขยายการลงทุ
ย
นใในธุรกิจผลิตกรระแสไฟฟ้า และะ
ธุรกิจอื่นที่เกี
เ ่ยวข้ องเพื่อสนับสนุนการปรระกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดกการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่วม
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัษทฯมีโรงไฟฟ้าพลั
า งงานความมร้ อนร่วมที่ดําเนินินการผลิตแล้ ว จํานวนรวมทัทังสิ
้ ้น 10 โรง รววมทังสิ
้ ้นมีกําลังั
ผลิตไฟฟ้าติติดตัง601.05
้
เมมกะวัตต์ และกํกําลังผลิตไอนําติ
้า ดตังรวม
้ 1,339.00 ตันต่อชัวั่ โมง ดังนี ้
้ 3288.00 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ
 โรงไฟฟ้า PP7 และ PP8
P กําลังผลิตติดตังรวม
แ
้ า กําลังการผลิตติดตัง9.90
้
เมกะะ
วัตต์อยูภ่ ายใต้ การบริริ หารจัดการขอองบริ ษัทฯ
 โรงไฟฟ้า PP2 กําลังผลิต 10.40 เมกกะวัตต์อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัจัดการของ NPPP2
 โรงไฟฟ้า PP3 และ PP4
P กําลังการผผลิตติดตังรวม
้ 47.55 เมกะวัตต์
ต อยูภ่ ายใต้ กาารบริ หารจัดการของ NPP3
 โรงไฟฟ้า PP5 และ PP6
P กําลังการผผลิตติดตังรวม
้ 74.30 เมกะวัตต์
ต อยูภ่ ายใต้ กาารบริ หารจัดการของ NPP5
 โรงไฟฟ้า PP11กําลังการผลิ
ง
ตติดตัง้ 32.90 เมกะวัตั ต์อยูภ่ ายใต้ การบริ
ก หารจัดกาารของ NPP11
 โรงไฟฟ้า PP5A กําลังการผลิตติดตังั ้ 98.00 เมกะววัตต์อยูภ่ ายใต้ การบริ
ก หารจัดกการของ NPP5AA
สําหรับโรงไฟฟ้า PP9 ภายใต้ต้ การบริ หารจัดการของ
ด
FG กํกาลังการผลิตติดตัง้ 125.00 เมกะวัตต์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
ทดสอบเครืรื่ องจักร
ในนปี 2558 ที่ผ่านมามีรายได้ รวม
ว 12,807.23 ล้ านบาท ลดลลงจากปี 25577 ซึง่ มีจํานวน 115,481.78 ล้ านบาท
า
ในอัตราา
ร้ อยละ 17..28 และมีกําไรรสุทธิจํานวน 506.19 ล้ านบาท หรื อลงจํานววน 1,258.78 ล้ านบาท คิดเป็ป็ นร้ อยละ 71.332 จากปี 25577
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปปริ มาณหน่วยขาายไฟฟ้าและไออนํ ้าลดลง เนื่องจากมี
ง
การหยุดซ่
ด อมเพื่อปรับปปรุ งเครื่ องกังหันั ไอนํ ้า (Steam
m
ข
้ า PP4
P และการหยยุดซ่อมตามแผผนงานของกลุมบริ
ม่ ษัทฯของหมม้ อต้ มไอนํ ้า (Boiler) ของโรงไไฟฟ้า PP5 เพื่อ
Turbine) ของโรงไฟฟ
ปรับปรุ งกาารผลิตให้ มีประะสิทธิภาพดียิ่งขึ ้นประกอบกับการลดลงของ
บ
ราคาก๊ าซธรรมมชาติและนํ ้ามันั เตาซึ่งเป็ นตัวแปรที
ว
่ใช้ ในการ
คํานวณราคคาขายไฟฟ้ากับั กฟผ.โดยราคคาก๊ าซธรรมชาาติและนํ ้ามันเตตาลดลงจากค่าเฉลี
า ่ย 325.166 บาทต่อล้ านบีบีทียแู ละ 24.277
บาทต่อลิตร ตามลําดับในนปี 2557 เป็ นคค่าเฉลี่ย 300.477 บาทต่อล้ านบบีทียู และ 16.009 บาทต่อลิตร ตามลําดับ ในนปี 2558 ส่งผลล
ให้ ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง นอกจากนี ้ราคคาขายไฟฟ้าขอองกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมปรัับตัวลดลง จากกการลดลงของง
อ่ วย
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัตั ิ (Ft) เฉลี่ย 144.00 สตางค์ตอหน่
น
นอกจากนี
้ กลุ่มบริ
ม ษัทฯ มีการรขยายการลงทุทุนที่สนับสนุนการเพิ
ก ่มขึ ้นของงรายได้ ทังจาก
้ กธุรกิจผลิตและะจําหน่ายไอนํ ้า
ธุรกิจจําหนน่ายนํ ้าดิบและนนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ส
ธุรกิจผลิ
จ ตเอทานอลล ธุรกิจให้ บริ การขนส่งทางทะะเล ธุรกิจด้ านวิวิจยั และพัฒนาา
และธุรกิจส่สงเสริ มการปลูลูกต้ นพลังงาน เป็ นต้ นทังนี
้ ผ้ ลการดําเนินงาานของกลุ่มบริรษั ทฯ สามารถถวิเคราะห์ตามรายละเอียดได้ด้
ดังต่อไปนี ้
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

รรายได้
รายได้ รวมของกกลุม่ บริ ษัทฯ ปรระกอบด้ วย รายยได้ จากการขายไฟฟ้า ไอนํ ้าแและนํ ้าเป็ นหลัก นอกจากนันมี
้ มีรายได้ จากการ
จ
ทานอลรายได้ จาการขายแป
จ
้ งมันสําปะหลัง และรายได้ ค่าบบริ การได้ แก่ รายได้ จากการทํา
ขายนํ ้ามันรํ าข้ าว รายได้ จากการขายเอท
วิจัยและพััฒนา รายได้ จากการให้
จ
บริ การทุ
ก ่นขนถ่ายสินค้ ากลางทะะเล และรายได้ด้ จากการให้ เชช่าเรื อขนสินค้ าซึ
า ่งเป็ นธุรกิ จที่
เกี่ยวเนื่องภภายในกลุม่ บริ ษัษทฯ โดยกลุม่ บริ
บ ษัทฯ มีรายไได้ รวมจํานวน 12,807.23
1
ล้ านบาท
า
และในปีปี 2557 บริ ษัทฯ
ท มีรายได้ รวมม
จํานวน 15,481.78 ล้ านบบาท เมื่อเทียบปีปี 2558 กับปี 2557
2 กลุม่ บริ ษัษัทฯ มีรายได้ รวมลดลงจํานวนน 2,674.55 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ล เนื่องจากกมีการหยุดซ่อมเพื่อปรับปรุ งเครื่ องกังหันไอนํ ้า (Steam Tuurbine) ของโรงงไฟฟ้า PP4 แลละการหยุดซ่อม
ละ 17.28 ลดลง
ตามแผนงาานของกลุ่มบริรษัทฯของหม้ อต้ มไอนํ ้า (Boiler) ของโรงไไฟฟ้า PP5 เพื่อปรั
อ บปรุ งการผผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพดียิ่งขึน้
ประกอบกับการลดลงของ
บ
งราคาก๊ าซธรรมมชาติและนํ ้ามัมันเตาซึง่ เป็ นตัวแปรที
ว
่ใช้ ในกาารคํานวณราคาาขายไฟฟ้ากับ กฟผ.โดยราคาา
ก๊ าซธรรมชชาติและนํ ้ามันเตาลดลงจากค่
เ
ค่าเฉลี่ย 325.16 บาทต่อล้ านบี
น ทียแู ละ 24.27 บาทต่อลิตตร ตามลําดับในปี
ใ 2557 เป็ น
ค่าเฉลี่ย 3000.47 บาทต่อล้ลานบีทียู และ 16.09 บาทต่อลิ
อ ตร ตามลําดับ ในปี 2558 ส่งผลให้ ราคาขขายไฟฟ้าเฉลียต่
่ย อหน่วยลดลงง
นอกจากนีร้ าคาขายไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมมปรับตัวลดลงง จากการลดลงของอัตราค่าไไฟฟ้าโดยอัตโนนมัติ (Ft) เฉลี่ย
14.00 สตาางค์ต่อหน่วยส่วนรายได้ ของกกลุม่ บริ ษัทฯ แบบ่งตามลูก กลุมบริ
ม่ ษัทฯ มีกลุมลู
ม่ กค้ าหลักแบ่บ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ กฟผผ.
AA กลุม่ ลูกค้
ก าอุตสาหกรรรมและ ลูกค้ าอื่น โดยกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมมประกอบด้ วย บริ ษัทจากภายยนอกและบริ ษัษัทที่เกี่ยวโยงกัน
ซึง่ ตังอยู
้ ่ในเขตอุ
น ตสาหกรรม 304 จังหววัดปราจีนบุรีและเขตอุ
ล
ตสาหกกรรม 304 จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนลูกค้ าอื่น ประกอบด้ วย
ลูกค้ าที่อยูนอกเขตอุ
น่
ตสาหหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรีและเขตอุตสาหหกรรม 304 จังหวั
ง ดฉะเชิงเทรรา ซึง่ สะท้ อนให้ห้ เห็นได้ ว่า กลุม่
บริ ษัทฯ มีการกระจายราย
ก
ยได้ โดยไม่พงึ่ พิงลูกค้ ากลุม่ ใดดกลุม่ หนึง่ เพียงกลุ
ง ม่ เดียว
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายและบบริ การของกลุมบริ
ม่ ษัทฯ ประกกอบไปด้ วย ต้ นทุ
น นขายไฟฟ้า ไอนํ
ไ ้าและนํ ้า ต้ นทุนขายนํ ้ามันรํ
น าข้ าวดิบและะ
รํ าสกัด ต้ นทุ
น นค่าบริ การ ต้ นทุนขายเอทาานอลและต้ นทุนขายแป้งมันสํสาปะหลัง ซึง่ ต้ นทุนขายไฟฟ้า ไอนํ ้าและนํ ้าใในปี 2558 เป็ น
ต้ นทุนที่มีสัสดั ส่วนสูงที่สดุ ประมาณร้
ป
อยละ 75.79 เมื่อเทีทียบกับต้ นทุนอื่นๆ โดยต้ นทุนขายไฟฟ
น
้ า ไอนนํ ้าและนํ ้า มีสวนประกอบหลั
ว่
ก
ได้ แก่ ต้ นทุนค่าเชือ้ เพลิง ค่าบริ การซ่อมบํ
ม ารุ ง และค่าบริ
า การขนถ่ายสิ
ย นค้ าหรื อวัตถุ
ต ดิบ ในส่วนขของต้ นทุนขายยนํา้ มันรํ าข้ าวมีมี
ส่วนประกออบหลัก คือ ต้ นทุ
น นวัตถุดิบนํ ้ามันรํ าข้ าวดิบและรํ าข้ าวขาว สํสาหรับต้ นทุนค่คาบริ การมีสว่ นนประกอบหลักเป็
เ นค่าแรง และะ
ต้ นทุนขายเอทานอล มีสวนประกอบหลั
ว่
กั เป็ นต้ นทุนวัตถุ
ต ดิบเช่น มันเส้ส้ น แป้งหมาด แป้งแห้ ง เป็ นต้ต้ นโดยมีรายละเอียดโครงสร้ าง
ต้ นทุน
กําไรขัน้ ต้ น
จากรายได้ และต้ นทุนขายและะบริ การของกลลุ่มบริ ษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็
จ นได้ ว่ากลลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรขั
กํ น้ ต้ นในปีป
า นต้
้ นลดลงง
2558 ปี 25557 จํานวน 2,388.85 ล้ านบบาท และ 3,916.11 ล้ านบาท ตามลําดับ โดดยในปี 2558 แและปี 2557 กําไรขั
จํานวน 1,5527.26 ล้ านบบาท หรื อลดลงงร้ อยละ 39. 00 โดยกําไรขันต้
้ นจากไฟฟ้า ไอนํ ้า และะนํ ้าลดลง 1,1775.89 ล้ านบาทท
เนื่องจากกาารปรับลดลงขอองราคาขายเฉลีลี่ยและปริ มาณ
ณขายกําไรขันต้
้ นจากค่
น
าบริ การรลดลง 416.555 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการ
น
ร
ลดลงของรราคาค่าขนส่ง (Freight) และกการหยุดซ่อมบํารุ
า งเรื อขนส่งสินค้
น า ในขณะที่กํกําไรขันต้
้ นจากกเอทานอลเพิ่มขึ ้น 61.31 ล้ าน
บาท เนื่องจจากปริ มาณการผลิตที่สงู ขึ ้นทํทําให้ ต้นทุนคงทีที่ตอ่ หน่วยตํ่าลงง
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

ค่ าใช้ จ่ายในกาารขายและบริรหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายของกลุมบริ
ม่ ษัทฯ มาจาากค่าใช้ จ่ายในนการขายแป้งมันั สําปะหลังเป็ นหลัก โดยในปีปี 2558 และปีป
2557 จํานววน 22.71 ล้ านบาท
น 21.86 ล้ านบาทตามลลําดับ เพิ่มขึ ้นจํจํานวน 0.85 ล้ านบาทสาเหตุ
า
หหลักมาจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึน้น
จากปริ มาณ
ณการขายแป้งมมันสําปะหลังต่างประเทศเพิ
า
่มขึ ้น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในนการบริ ห ารขอองกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ ค่ า ตออบแทนผู้บ ริ หาร
ห เงิ น เดื อ นพพนัก งาน ค่ า เ บี ย้ ประกัน ภัย
ค่าสาธารณ
ณูปโภค ค่าที่ปรึ กษา ค่าผู้สอบบบัญชี โดยค่าใช้
ใ จ่ายในการบริิ หารของปี 25558 และปี 25557 เป็ นจํานวนน 987.84 ล้ าน
บาท และ 1,015.68
1
ล้ านบาท
น ตามลําดับลดลงจํานวนน 27.84 ล้ านบาท
น หรื อลดลงร้ อยละ 2.744 โดยมีสาเหตุหลั
ห กมาจากการร
ลดลงของคค่าตัดจําหน่ายททรัพย์สนิ และค่าอบรมพนั
า
กงานน อย่างไรก็ตามมมีคา่ ใช้ จ่ายในนการผลิตคงที่ใในช่วงหยุดปรับปรุ
บ งเครื่ องจักร
และค่าที่ปรึกษาเพิ่มสูงขึนจากปี
้น
ก่อน
กําไรจากการดํดําเนินงาน แลละกําไรสุทธิ
ในปี 2558 แลละ 2557 กลุ
ก ่มบริ ษัทฯมีกํกําไรจากการดําเนิ
า นงาน 1,5577.59 ล้ านบาาทและ 2,883..29 ล้ านบาทท
ตามลําดับ ลดลง 1,3005.70 ล้ านบาทท หรื อร้ อยละ 45.29
4
และในนปี 2558 แลละ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯมีกําไรสุ
ไ ทธิ 506.199
แ 1,764.97 ล้ านบาท ตามลําดับ ลดลง 1,258.78 ล้ านบาท
น หรื อคิดเปป็ นร้ อยละ 71.32 โดยมีสาเหหตุหลักมาจากก
ล้ านบาท และ
ไฟฟ้า ไอนํ ้าและนํ
้า
้าของกลลุม่ บริ ษัทฯ ทังป
้ ปริ มาณและราคคาขายเฉลี่ย แลละอัตราค่าบริ การขนส่
ก
งลดลง ตามที่ได้ กล่าวมาแล้
ว
วข้ างต้ น
การวิเคราะห์ ฐานะทางกการเงิน
สินทรั พย์
น
2558 และ
แ ณ วันที่ 311 ธันวาคม 25557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รววมทังสิ
้ ้น 33,9227.30 ล้ านบาทท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
32,432.10 ล้ านบาท ตามมลําดับ เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 25577 จํานวน 1,495.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ ออยละ 4.61 โดยยมีสามเหตุหลัก
มาจาก
ร
รายการ
สินทรัพย์หมุ
ห นเวียน

31 ธันวาคม 25577
(ปรัรั บปรุ งใหม่ )(1)
4,278.26

31 ธันวาคม 25558

เพิ่มม(ลด)

ร้ อยละ

4,217.24

(611.02)

(1.43)

สินทรัพย์ไม่
ไ หมุนเวียน

2
28,153.84

29,710.06

1,556.22

5.53

สินทรั
ท พย์ รวม

3
32,432.10

33,927.30

1,495.20

4.61

หมายเหตุ:(1) ในระหว่างปี 25558 บริ ษัทฯได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายกาารบัญชี เรื่ อง ผลปรระโยชน์ของพนักงาานและได้ ทําการปรัรับย้ อนหลังงบการเงินปี 2557 ที่นํามา
แสดงเป็ นข้ อมูลเปปรี ยบเทียบเสมือนวว่าบริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยใช้ นโยบายบับัญชีนี ้มาตังแต่
้ แรกก

1) สินทรัพย์หมุมนเวียนลดลง 61.02 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.43 โดดยมีสาเหตุหลักกมาจากการลดดลงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
ส และ การลดดลงของลูกหนีการค้
้ก าและลูกหนี
ห ้อื่น ณ วันสินงวด
้น
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

2 ) สินทรัพย์์ไม่หมุนเวียนเพิพิ่มขึ ้น 1,556.222 ล้ านบาท หรืรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ป็ นร้ อยละ 5.533 โดยมีสาเหตุหลั
ห กมาจากการ
ก่อสร้ างโรงงไฟฟ้า PP5A โรงไฟฟ
โ
้ า PP9 โรงเอทานอล
โ
E สายการผลิลิตที่ 2 และการซื ้อเรื อ M.V. AAlizay 2 (เดิมชื่อ M.V. Stellaar
E85
Rhapsodyy)
หหนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว 2558 กลลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 23,934.48 ล้ านบาท
า
เพิ่มขึนสิ
้น ้นปี 2557 จํานวน
า 2,346.377
ล้ านบาท หรื
ห อคิดเป็ นร้ อยละ 10.87 โดยมีมีสาเหตุหลักมาจาก

หนีสิ้สินหมุนเวียน

31 ธันวาคม25577
(ปรัรั บปรุ งใหม่ )(1))
7,401.32

หนี ้สินไม่
น หมุนเวียน

14,186.87

14,668.62

4481.75

3.40

หนีส้ นิ รวม

21,588.18

23,934.48

2,346.30

10.87

ร
รายการ

311 ธันวาคม 25558

เพิ
พิ่ม(ลด)

ร้ อยละ

9,265.86

1,864.54

25.19

หมายเหตุ::(1) ในระหว่างปี 25558 บริ ษัทฯได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายกาารบัญชี เรื่ อง ผลปรระโยชน์ของพนักงาานและได้ ทําการปรัรับย้ อนหลังงบการเงินปี 2557 ที่นํามา
แสดงเป็ นข้ อมูลเปปรี ยบเทียบเสมือนวว่าบริ ษัทฯและบริ ษัษัทย่อยใช้ นโยบายบับัญชีนี ้มาตังแต่
้ แรกก

1) หนี ้สินหมุนเวีวียนเพิ่มขึ ้น 1,8864.54 ล้ านบาาท หรื อคิดเป็ นร้
น ้ อยละ 25.19 โดยมีสาเหตุหหลักมาจากการออกตัว๋ แลกเงิน
น เพื่อใช้ เปนเงิ
ป็ นทุนหมุนเเวียน และชําระะคืนหุ้นกู้ที่ครบบ
ให้ กบั ผู้ลงททุนสถาบันและะผู้ลงทุนรายใหหญ่ จํานวน 2,6650.37 ล้ านบาท
กําหนดไถ่ถอนบางส่
ถ
วน และมี
แ เงินกู้ยืมระยะสั
ร
นจากธน
้
นาคารพาณิ ชย์ยแห่งหนึ่งจํานวน
น 2,250.00 ลล้ านบาท เพื่อชําระคืนหุ้นกู้ทีท่ี
ครบกําหนดดไถ่ถอนบางส่วน
ว
2) หนี ้สินไม่หมุนเวี
น ยนมีจํานวนนเพิ่มขึ ้น 481.75 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ระยยะยาวสุทธิจากก
า
าระภายยในหนึง่ ปี
ส่วนที่ถงึ กําหนดชํ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของหนี ้สินที่มีมีสาระสําคัญต่อการดํ
อ าเนินงานของบริ ษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้

หนีส้ นิ ที่มีสาระสํ
ส
าคัญ
เงินเบิกเกินบัญชี

จํานวนเงิน

อัตราดอกกเบีย้

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละตต่ อปี )

หลัักประกัน ครบกํ
ค าหนด

-

MORR

มี

2,250.00

5.533

– ไม่มี –

ตัว๋ สัญญาาใช้ เงิน

693.67

MLR,3.455-4.20

มี

ภายใน
ภ
1 ปี

ทรัสต์รีซีทส์
ท

233.85

3.5 – 4.2
4

มี

ภายใน
ภ
1 ปี

2,650.37

3.20 - 3.50
3

– ไม่มี –

ภายใน
ภ
1 ปี

เงินกู้ยืมระะยะสันจากสถ
้
าบันการเงิน

ตัว๋ สัญญาาแลกเงิน

ภายใน
ภ
1 ปี
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

หนีส้ นิ ที่มีสาระสํ
ส
าคัญ
เงินกู้ยืมระะยะยาวจากสถถาบันการเงิน (รวมส่วน
ที่ถงึ กําหนนดชําระภายในน 1 ปี )

จํานวนเงิน

6,624.91

อัตราดอกกเบีย้
FDR+3.550%
MLR-0.550%,
MLR-1%, MLR
OR +
และ BIBO
3.25%
%

หลัักประกัน ครบกํ
ค าหนด

มี

2559 –
2566

หนี ้สินตามมสัญญาเช่าซือและสั
้อ
ญญาเช่าทาง
การเงิน (รรวมส่วนที่ถงึ กําหนดชํ
า
าระภายยใน 1 ปี )

1,033.50

4.57 – 7.65
7

มี

2559 –
2562

หุ้นกู้ยืมระะยะยาวสกุลบาาท

8,938.22

3.88-5..55

– ไม่มี –

2559-2562
2

รววม

22,424.52

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธัันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีทนจดทะเบี
นุ
ยนทัทังสิ
้ ้น 10,000.000 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามั
น ญจํานวนน
1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที
า ่ตราไว้ ห้ นุ ละะ 10.00 บาท โดยเป็ นทุนที่ออกและเรี
อ
ยกชําระแล้
ร วทังสิ
้ ้น 9,,354.04 ล้ านบบาท โดยเป็ นหุ้น
น 935,403,9920 หุ้นและมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 9,9992.82 ล้ านบาทท ลดลงจากสินปี
้น 2557 จํานววน 851.09 ล้ าน
สามัญจํานวน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
ย 7.85 โดยสสาเหตุเนื่องมาจากกลุม่ บริ ษัทฯได้
ท จดั สรรเงินสํ
น ารองตามกฎฎหมายเพิ่มเติมระหว่
ม างปี และะ
2 ให้ กบั ผู้ถือหุ
อ ้ น ในอัตราหุหุ้นละ 1.30 บาาทรวมเป็ นเงินนทังสิ
้ ้น 1,384.440 ล้ านบาท ทํา
มีการจ่ายปัปั นผลระหว่างกกาลสําหรับปี 2558
ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25558 กลุม่ บริ ษัทฯมี
ท กําไรสะสมมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรคงเหลือจํานวน
น 162.24 ล้ าานบาท
โครงสร้ างเงินทุน
แ งที่มาของเงิินทุนของกลุ่มบริ
แหล่
ม ษัทฯ มาจาากเงินกู้ยืมจากกสถาบันการเงิงินและส่วนของงผู้ถือหุ้นเป็ นหหลัก ณ วันที่ 311
ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 25557 มีอตั ราส่วนหนี
ว ้สินต่อส่วนของผู
น ้ ถือหุ้นอยู
อ ่ที่ 2.40 เท่าแและ 1.99 เท่า ตามลําดับ โดยย
น นเพื่อใช้ ในกการดําเนินธุรกิจจและขยายการรโครงการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25558 กลุ่มบริ ษัษัทฯมีหนี ้สินจากกการจัดหาเงินทุ
ส นและผู้ลงทุนทัว่ ไป ตลออดจนการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
ต่างๆ ของกกลุม่ บริ ษัทฯ จาากการออกและะเสนอขายหุ้นกู้ให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบั
การเงินทังร้ ระยะสันและระ
้
ะยะยาวซึง่ เป็ นสาเหตุ
ส หลักที่สงผลกระทบต่
ง่
อการเพิ
ก ่มขึ ้นของงอัตราส่วนหนีสิ้สินต่อส่วนของผผู้ถือหุ้น และอีก
ส่วนหนึง่ มาาจากการจ่ายปัปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 25558 ทําให้ มีสว่ นของผู
น ้ ถือหุ้นลดลง
ล
น
การวิเคราะห์ กระแสเงินสด
ท สําหรับงวดดปี สิ ้นสุด 31 ธันั วาคม 2558 มีกระแสเงินสดด
เงิงินสดและรายกการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดดของกลุม่ บริ ษัทฯ
สุทธิลดลง 71.61 ล้ านบาทท โดยบริ ษัทฯ มีเงินสดและราายการเทียบเท่าเงิ
า นสดต้ นงวดยกมาจากปี 25557 จํานวน 6662.32 ล้ านบาทท
ทําให้ เงินสดดและรายการเทีทียบเท่าเงินสดดปลายงวดเป็ น 590.70 ล้ านบบาท ดังรายละเเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี ้
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รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

รายการ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปในน) กิจกรรมดําเนินินงาน
เงินสดจากก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุ
จ
น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปในน) กิจกรรมจัดหาเงิ
ห น
เงินสดและรายการเทียบเท่
บ าเงินสดเพิ่มขึ
ม ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่
บ าเงินสดณ วันต้ นงวด
เงินสดแลละรายการเทียบเท่
ย าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลลง) สุทธิ

25588
1
1,858.71
(22,892.64)
942.22
(71.61)
662.32
590.70

หนน่ วย : ล้ านบาท
2557
2,742.53
2
(5,081.49)
2,641.20
2
303.61
358.71
662.32

ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
ใ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริ
่ ษัทฯ มีภาระผูกพันภายใใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับการดําาเนินงานต่างๆ ตามธุรกิจปกติติ
ดังต่อไปนี ้
1)

สัญ ญาขขายไฟฟ้ าที่ บ ริ ษั ท ฯและบริ ษัษั ท ย่อ ยได้ ทํ า สัญ ญาขายไฟฟฟ้ ากับ การไฟฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แหห่ง ประเทศไทยย
(“กฟผ.”) โดยมีกําลังไฟฟ้ารวมตาามสัญญาขายไไฟฟ้า 6 ฉบับับ ประมาณ 3304 เมกะวัตต์
ต อายุสญ
ั ญาา
้ 21-225 ปี และระยะเวลาสิ ้นสุดสัญญาในช่
ญ วงปี 25563 – 2571
มีระยะเววลาตังแต่

2
2)

สัญญาซืซื ้อไฟฟ้าสํารองงที่บริ ษัทฯและบบริ ษัทย่อยได้ ทํทําสัญญาซื ้อไฟฟฟ้าสํารองกับกกฟผ. จํานวน 3 ฉบับ อายยุ
สัญญาลละ1 ปี โดยหากกไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา สัญญานี ้จะมีผลบั
ล งคับใช้ ต่อไปปอีกครัง้ ละ 1 ปี และในกรณีทีท่ี
สัญญาขขายไฟฟ้าสิ ้นสุดลงก่
ด อนวันที่สัสญ
ั ญาซื ้อไฟฟ้าสํ
า ารองจะสิ ้นสสุด ก็ให้ สญ
ั ญาาซื ้อไฟฟ้าสํารอองสิ ้นสุดลงตามม
ด้ วย

3
3)

สัญญาทีที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่ง โดย NPS
N OS,NPS OR,Ocean Star Holding CCompany Limitedและ Alizayy
2 Shippping S.A.ซึง่ เป็ นบริ
น ษัทย่อยขอองบริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาการบริิ หารจัดการตาามมาตรฐาน (SStandard Shipp
Manageement Agreeement) กับบริ ษัษทในประเทศและต่างประเททศ จํานวนรวม 4 ฉบับ เพื่อช่วยในการบริ
ว
หาร
จัดการกกระบวนการที่สํสาคัญต่างๆ ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการรายปี คิดตาามที่กําหนดไว้ ในสัญญา โดยย
สัญญาดัดังกล่าวมีผลบังคั
ง บใช้ ตงแต่
ั ้ วนที
นั ่ 10 เมษายนน 2555 วันที่ 3 ธันวาคม 25555 วันที่ 27 ธันวาคม2557
ว
และะ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลําดัดบ และจะสิ ้นผผลบังคับใช้ ภายในสองเดื
า
อนนหลังจากได้ รับการร้ องขอจากก
คูส่ ญ
ั ญาาฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใใดอย่างเป็ นลายยลักษณ์อกั ษร

4
4)

สัญญารัรับเงินสนับสนุนจากกองทุ
น
นเพืพื่อส่งเสริ มการออนุรักษ์ พลังงานน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2
E855
ซึง่ เป็ นบริิ ษัทย่อยของบบริิ ษัทฯมีภาระผูผูกพันเกี่ยวกับการจั
ก ดทําโครงกการก่อสร้ างระบบบผลิตก๊ าซชีวภาพจากนํ
ภ
้าเสีย
โรงงานผผลิตแป้งมันสําปะหลังจํานวนน 3 โครงการ จากการทํ
จ
าสัญญารั
ญ บเงินสนับบสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริ ม
การอนุรักษ์
ก พลังงานกับสํ
บ านักนโยบายยและแผนพลังงานในวงเงิ
ง
นสนันับสนุนรวมจํานนวนไม่เกิน 30 ล้ านบาท ซึง่ จะะ
แบ่งจ่ายตามงวดและเงื
ย
งื่อนไขที่ระบุในสั
น ญญา โดย ณ วันที่ 31 ธัันวาคม 2558 บริ ษัทย่อยได้ รัรับเงินสนับสนุน
แล้ วจํานวน
น 13 ล้ านบาท

2300

รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

5
5)

ภาระผูกพั
ก นเกี่ยวกับราายจ่ายฝ่ ายทุน โดย ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 2558 แบ่งเป็ นนภาระผูกพันจากการก่อสร้ าง
โรงงานผผลิตเอทานอลแและการซื ้อเครื่ องจั
อ กรประมาณ
ณ 41 ล้ านบาาท และ 63 ล้ านนบาทตามลําดับ การก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าและการซื
า
้อเครืรื่ องจักรประมาณ 1,308 ล้ านบบาท และการซืซื ้อที
้ ่ดินจํานวน 71 ล้ านบาท

6
6)

ภาระผูกพั
ก น เกี่ ย วกับ สัส ญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น งาน โดยบบริ ษั ท ย่ อ ยขอ งบริ ษั ท ฯ ได้ เ ขข้ า ทํ า สัญ ญาเเช่ า ดํ า เนิ น งานน
ที่เกี่ยวข้ องกั
อ บการเช่าที่ดิน พื ้นที่ในอาาคาร และรถยนนต์อายุสญ
ั ญามีมีระยะเวลาตัง้ แต่ 1-21 ปี โดยยมีจํานวนเงินที่
ต้ องจ่ายในอนาคตตามมสัญญาเช่าดังกล่
ก าวเป็ นจํานววนประมาณ 91 ล้ านบาท

7
7)

การคํ า้ ประกั
ป น โดย ณ วัน ที่ 31ธั น วาคม
ว
2558 มี หนัง สื อ คํ า้ ปร ะกัน ที่ อ อกโด ยสถาบัน การเงิ น ในประเทศศ
ในนามขของบริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อย ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับภาระผู
ภ กพันทางปฏิบตั ิตามปกติธุรกิจของบริษัษทฯ และบริ ษัท
ย่อย โดยยมีวงเงินคํ ้าปรระกันให้ กับ กฟฟผ. ประมาณ 1,183 ล้ านบาาท กฟภ. ประมมาณ 63 ล้ านบาท
า
กองทุน
ส่งเสริ มการอนุ
ก
รักษ์ พลังงาน ประมาณ
ณ 6 ล้ านบาท และรายการอื่นๆ
น ประมาณ 5 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 311
ธันวาคมม 2558 มีบรษั
ริ ทย่อยทังสาม
้ มแห่งใช้ วงเงินออกหนั
อ
งสือคําประกั
้า
นร่ วมกับบบริ ษัทฯ เพื่อคํ ้าประกัน กฟผผ.
ตามสัญญาขายไฟฟ้า และคํ
แ ้าประกันการใช้
ก ไฟฟ้ากับ กฟภ. ในวงเงินรวมประมาณ
ณ 169 ล้ านบาทท

ปั จจัยและะอิทธิพลหลักทีท่ อาจมีผลกระะทบต่ อผลการดําเนินงานใในอนาคต
1. นโยบายของภาครั ฐ
กการเปลี่ยนแปลลงกฎระเบียบ หรื อมาตรการรใดๆ หรื อการปประกาศกฎหมมายใหม่จากหน่วยงานภาครัรั ฐซึ่งอาจส่งผลล
กระทบต่อการดํ
ก าเนินโครงงการต่างๆของกลุม่ บริ ษัทฯ เชช่น การพิจารณ
ณารายงานวิเครราะห์ผลกระทบบทางสิ่งแวดล้ อม
อ EIA ของสผผ.
ซึง่ พิจารณาาครอบคลุมปั จจั
จ ยหลายๆด้ านทั
น งสิ
้ ่งแวดล้ อมและชุ
ม
มชน แลละขันตอนการข
้
ขอใบอนุญาติตต่างๆจากหน่วยงานภาครั
ย
ฐ ซึ่ง
ทําให้ บริ ษัทฯต้
ท องใช้ เวลาในการจัดเตรี ยมข้
ย อมูลโครงกการที่เกี่ยวข้ องเเพิ่มขึ ้น อาจส่งผลให้
ง
มีภาระคค่าใช้ จ่ายก่อนทีที่จะมีรายได้ เชิง
พาณิชย์เพิมมากขึ
่
แ อมที่กําหนนดให้ โครงการที่อาจก่อให้ เกิด
้น หรื อ การออกประกาาศของกระทรววงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้
ง
โครงการของกล
โ
ลุม่ บริ ษัทฯ เกิดดความล่าช้ า เป็ปนต้ น รวมไปถึง
ผลกระทบตต่อชุมชนอย่างรุรุนแรงจัดทํารายงาน EHIA ส่งผลกระทบให้
การกํ า หน ดแผนพัฒ นากกํ า ลัง ผลิ ต ไฟฟฟ้ าของประเทศศ (PDP) จากนนโยบายของรัรั ฐ บาลชุด ต่ า ง ๆที่ จ ะต้ อ งกํ า หนดทิ
ห ศ ทางให้ห้
ผ อแผนการสสร้ างโรงไฟฟ้าปประเภทโรงไฟฟฟ้ าและปริ มาณ
ณไฟฟ้าที่จะผลิต
สอดคล้ องกกับการเติบโตททางเศรษฐกิจเป็ป็ นหลักอาจส่งผลต่
ในอนาคตซึซึง่ แต่ละรัฐบาลลสามารถให้ การสนั
า บสนุนและะให้ ความสําคัญกั
ญ บการผลิตพลั
พ งงานประเภภทต่างๆ ซึ่งจะสส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ในอนนาคตของกลุม่ บริ ษัทฯ
2 ภาวะเศรษษฐกิจ
2.
คความผันผวนขอองเศรษฐกิจโลกกและภาวะเศรรษฐกิจในประเททศไทย อาจส่งผลต่
ง อความต้ อองการใช้ พลังงาานไฟฟ้าและไออ
นํ ้าของลูกค้ าอุตสาหกรรมมของกลุ่มบริ ษัษัทฯ เนื่องจากกการลงทุนและกการบริ โภคในปประเทศแปรผันนตามภาวะเศรรษฐกิจซึ่งหากมีมี
การเปลี่ยนแปลงความต้
น
อ
องการใช้
ไฟฟ้าแและไอนํ ้าดังกลล่าว อาจส่งผลกกระทบต่อผลการดําเนินงานแและฐานะทางกการเงินของกลุม่
บริ ษัทฯได้
3 ราคาจําหนน่ ายไฟฟ้า
3.
รายได้ จากการจจําหน่ายไฟฟ้า เป็ นรายได้ หลักั ของกลุ่มบริ ษัษัทฯ โดยราคาจจําหน่ายไฟฟ้าจะแตกต่างไปตามกลุ่มลูกค้ า
า กบั กฟผ. ราาคาค่าไฟฟ้าจะผันแปรตามรราคาถ่านหิน ราาคาก๊ าซธรรมชชาติราคานํ ้ามัน
ของบริ ษัทฯ สําหรับราคาจําหน่ายไฟฟ้าให้
เตา และอัตราแลกเปลี
ต
่ยนเงิ
น นตราต่างปรระเทศ ตามแต่กรณี
ก ซงึ่ เป็ นตัวแปรในสู
แ
ตรการคํานวณอัตราคค่าไฟฟ้าที่ได้ รับจากกฟผ.
บ
ตามม
231

รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

สัญญาซื ้อขขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผผ.ส่วนราคาจําหน่ายไฟฟ้าให้ห้ กับกลุ่มลูกค้ าอุ
า ตสาหกรรมจจะอ้ างอิงราคาาขายไฟฟ้าของง
กฟภ. ซึ่งแปปรผันตามอัตราค่
ร าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)ซึซึ่งถูกกําหนดขึ ้นเพื
้น ่อสะท้ อนถึถึงความผันผวนนของราคาเชื ้อเพลิง อัตราเงิน
เฟ้ อ และอัอัต ราแลกเปลี่ ยน รวมถึ ง ปั จจั
จ ย อื่ น ๆผ่ า นสูสูต รการปรั บ อััต ราค่ า ไฟฟ้ าโโดยอัต โนมัติ (Ft) ขายส่ง เฉฉลี่ ย ดัง นัน้ กา ร
เปลี่ยนแปลลงราคาราคาถถ่านหิน ราคาก๊ก๊ าซธรรมชาติราคานํ
ร
า้ มันเตาา อัตราแลกเปปลี่ยนเงินตราตต่างประเทศแลละค่าเอฟที (Ftt)
ดังกล่าวจะะส่งผลผลกระทบต่อรายได้ และกําไรของกลุมบริ
ม่ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากกการอ้ างอิงกับดัชั นีราคาเชื ้อเพลิงและตัวแปรต่างในการกําหนดราคาจํ
ห
าหนน่ายไฟฟ้าไม่ได้ ถกู ออกแบบให้ห้
สะท้ อนถึงต้ นทุนเชื ้อเพลิงที
ง ่แท้ จริ งของกลุม่ บริ ษัทฯ ดังนันน้ กลุม่ บริ ษัทฯ
ท จึงผลักภาระะต้ นทุนเชื ้อเพลิลิงที่เพิ่มขึ ้นให้ แก่
แ ลกู ค้ าได้ เพียง
บางส่วนเทท่านัน้ ดังนัน้ หากในช่
ห
วงเวลลาที่ ต้น ทุนเชื อ้ เพลิงเพิ่มสูงขึน้ กลุ่มบริ ษัท ฯ จะไม่สามารรถปรั บราคาจํ าหน่
า ายไฟฟ้าทีที่
จําหน่ายให้ห้ แก่ลกู ค้ าให้ สอดคล้
อ องกับราคคาเชื ้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ ้นได้ ซึง่ อาจส่
อ งผลกระททบต่ออัตรากําไรรของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้
44. ราคาจําหน่
ห ายเอทานอล
ร าคาขายเอท านอลภายในนประเทศนั น้ อ้ างอิ ง กั บ ปั จ จั ย ด้ านอุ ป สงงค์ แ ละอุ ป ทา นภายในประะเทศเป็ นหลั ก
ข
ในประเทศส่วนมากมาจากคความต้ องการเอทานอลเพื่อใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิลิงเป็ นหลักซึ่งราคาเอทานอล
ร
ล
ซึ่งอุปสงค์ ของเอทานอลใ
ดังกล่าวจะะส่งผลกระทบโดดยตรงต่อรายไได้ จากการขายเเอทานอลของกกลุม่ บริ ษัทฯ
5 การจัดหาวัตถุดบิ
5.
ปั จจัยที่มีผลกระะทบต่อวัตถุดิบของกลุม่ บริ ษัทฯ
ท ได้ แก่
(กก) ถ่านหิน: กลุ
ก ่มบริ ษัทฯ ได้ด้ จดั หาถ่านหินจากผู
น
้ จัดจําหนน่ายทังในประ
้
เทศและต่างประเทศ โดยปริรมาณและราคาา
ถ่านหินจะเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และะอุปทาน ซึ่งหาากราคาถ่านหินมี
น ความผันผววน จะส่งผลกระะทบต่อต้ นทุนที่ใช้ ในการผลิต
า กระทบต่อกําไรโดยรวมได้
ไฟฟ้าของกกลุม่ บริ ษัทฯ ทําให้
(ขข) นํ ้ามันยางดํา: โรงไฟฟ้า PP6 และ PP111 ใช้ นํ ้ามันยาางดําเป็ นเชื ้อเพพลิงหลัก โดยกลลุม่ บริ ษัทฯ ได้ จัจดั หานํ ้ามันยางง
ดําจากโรงงงานผลิตเยื่อกรระดาษของ AAA ซึ่งเป็ นบริ ษัษัทที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งหากเกิดกรณ
ณี ที่การดําเนินนธุรกิจของ AA หยุดชะงักไมม่
สามารถจัดส่
ด งนํ ้ามันยางดดําได้ ย่อมส่งผลต่อกระบวนกการผลิตกระแสสไฟฟ้าของกลุมบริ
ม่ ษัทฯ อาจสส่งผลกระทบต่ออั
อ ตรากําไรของง
กลุม่ บริ ษัทฯ ได้
(คค) ชีวมวล:กลลุม่ บริ ษัทฯ ได้ จดั หาชีวมวล เช่ช่น ชิ ้นไม้ สบั แกกลบ เปลือกไม้ กะลาปาล์ม เป็ป็ นต้ น จากการรทําเกษตรกรรมม
ซึ่งอาจมีความไม่
ว
แน่นอนนทางด้ านผลผลิลิต เนื่องจากแปรผันไปตามสสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
ม
ประกอบกับผลผลิ
ผ ตดังกล่าว
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น อุอ ต ส า ห ก ร ร ม อื่ น ไ ด้ อี ก ด้ ว ย อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ ร า ค า แ ล ะ ก า ร จั ด ห า เ ชื ้อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ข อ ง
น
ม่ บริ
บ ษัทฯ
กลุม่ บริ ษัทฯและกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ
6 การออกแและเสนอขายหหุ้นกู้
6.
นนอกจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์โดยตรรงแล้ ว หลายปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ
ท ยังได้ จดั หาแหล่งเงินทุนจาากการออกและะ
เสนอขายหุหุ้นกู้ในวงกว้ างซึ่งทําให้ ยงั คงมีมีภาระหุ้นกู้คงเหลือก่อนครบกําหนดไถ่ถอนน อีกจํานวน 4 ชุด มูลค่าหนีรวม
้ร 8,938 ล้ าน
บาท ส่ ง ผลให้
ผ บริ ษั ท ฯ ต้ องชํ า ระด อกเบี ย้ ร้ อยลละ 3.88-5.55 ต่ อ ปี และสะะท้ อนภาระต้ นทุ น ทางกา รเงิ น ดั ง กล่ า ว
เข้ าไปในผลลดําเนินงานในนแต่ละปี
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บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

คํานิยามม
เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอยย่างอื่น ให้ คําต่อไปนี ้มีความหหมายดังนี ้
ความหมาย

คํา
304 IP

:

บริิ ษัท 304 อินดัสั เตรี ยลปาร์ ค จํากัด

AA

:

บริิ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เออ (1991) จํากัด (มหาชน)

AL

:

บริิ ษัท แอช ลีซซิง่ จํากัด

Alizay2

:

บริิ ษัท เอลิเซ่ ทู ชิปปิ ง้ จํากัด

ASTM

:

American Socieety for the Tessting of Materrials

Availabiliity Factor

:

ดัชั นีความพร้ อม

BFB

:

BOI

:

Bubbling Fluiddized Bed หรื
ห อ เครื่ องปฏิกกรณ์ฟลูอิไดซ์แบบฟอง
แ
า
ก๊ าซ
สํานั
า กงานคณะกกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

BTU/KWhh

:

บีทียตู อ่ กิโลวัตต์์-ชัว่ โมง

Capacityy Factor

:

ดัชั นีกําลังการผลิลิต

Capacityy PPA

:

กําลั
า งไฟฟ้าตามสสัญญาซื ้อขายไไฟฟ้าระยะยาวว

Cape Shipping

:

บริิ ษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ ง้ จํากั
าด

CFB Boiler

:

COD

:

Circulating Fluuidized Bed Boiler หรื อ หหม้ อไอนํ ้าแบบฟฟลูอิไดซ์
ย
เบบดแบบหมุนเวียน
วันเริ
น ่ มดําเนินการเชิงพาณิชย์

CP

:

Capacity Paym
ment หรื ออัตราค่าพลังไฟฟ้า

CPI
CHP 1
CHP 3

:
:
:

Consumer Price Index หรื อ ดัดชนีราคาผู้บริ โโภค
บริิ ษัท ซีเอชพี 1 จํากัด
บริิ ษัท ซีเอชพี 3 จํากัด

CHP 5

:

บริิ ษัท ซีเอชพี 5 จํากัด

CHP 7

:

บริิ ษัท ซีเอชพี 7 จํากัด

DARC

:

บริิ ษัท ดี.เอ. รี เซิร์ ชเซ็นเตอร์ จํากัด

DSCR

:

DSM

:

Debt Service Coverage Raatio หรื อ อัตราส่วนความสามารถใน
กาารชําระคืนเงินต้ตนและดอกเบี ้ย
Demand Side Management
M
หรื อ การจัดกาารด้ านอุปสงค์

E85

:

บริิ ษัท อี 85 จํากัด

2333

รายงานประจํจําปี 2558
บริษัท เนชั่นแนล
แ เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
(

คํา

ความหมาย

EASTW

:

EGG

:

EHIA

:

EIA

:

EP

:

บ ริิ ษั ท จั ด การแและพั ฒ นาทรัรั พ ยากรนํ า้ ภ าคตะวั น ออกก จํ า กั ด
(มมหาชน)
Eqquivalent Gross Generationn หรื อ ปริ มาณ
ณกระแสไฟฟ้าแและไอนํ ้า
ที่ผลิตได้ เทียบเทท่า
ment หรื อ รายยงานการ
Ennvironmental Health Impaact Assessm
ประเมินผลกระททบด้ านสิง่ แวดล้ล้ อมและสุขภาพพ
Ennvironmental Impact Assessment หรื อ มาตรฐฐานการ
ประเมินผลกระททบสิง่ แวดล้ อม
า งงานไฟฟ้า
Ennergy Payment หรื ออัตราค่าพลั

ESL

:

Evversky Compaany Limited

FG

:

บริิ ษัท ฟิ วเจอร์ กรี
ก นเนอร์ จี จํากัด

FMO

:

Foorce Maintenaance Outage หรื อ ดัชนีการหหยุดซ่อมบํารุงฉุฉกเฉิน

Ft

:

GDP

:

Gross Poower Output

:

Fuuel Transferr Charge หรื อ สูตรการปปรับอัตราค่าไฟฟฟ้าโดย
อัตั โนมัติ
G
Gross
Dom
mestic Prooducts หรืรอ ผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ม
ภายในประเทศ
า งผลิตไฟฟ้า
กําลั

GWh

:

G
Gigawatt-Hour
หรื อกิกะวัตต์-ชัชว่ โมง

Heat Rate

:

ค่าเฉลี
า ่ยอัตราคววามร้ อนของกระะแสไฟฟ้าและไไอนํ ้า

IPP

:

IPP IP2

:

Inndependent Power
P
Produccer หรื อ โครงกการโรงไฟฟ้าเอกกชนราย
ใหหญ่ของ กฟผ.
บริิ ษัท ไอพีพี ไอพพี 2 จํากัด

IPP IP7

:

บริิ ษัท ไอพีพี ไอพพี 7 จํากัด

ITS5

:

บริิ ษัท อินเตอร์ สตี
ส วีโดริ่ ง 5 จํากักด

JPU

:

Jaapanese Power Utility Index

KN

:

บริิ ษัท คันนา จํากั
าด

KPI

:

Key Performance Indicator หรื
ห อ ดัชนีวดั ปรระสิทธิภาพการรทํางาน

KWh

:

Kilowatt-Hour หรื
ห อกิโลวัตต์-ชัวั่ โมง

LNS

:

บริิ ษัท เลิศนภา บริ
บ การจํากัด

LP

:

Loow Pressure หรื
ห อไอนํ ้าแรงดันั ตํ่า

MCF

:

M
Monthly
Capaccity Factor หรื อ ดัชนีกําลังไฟฟ้ารายเดือน

MP

:

M
Medium
Pressuure หรื อไอนํ ้าแแรงดันปานกลาาง
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MW

:

M
Megawatt
หรื อเมกะวั
เ
ตต์

MWh

:

Megawatt-Hour หรื อเมกะวัตต์ต-ชัว่ โมง
M

NPP2

:

บริิ ษัท เนชัน่ แนลลเพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด

NPP3

:

บริิ ษัท เนชัน่ แนลลเพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

NPP5

:

บริิ ษัท เนชัน่ แนลลเพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

NPP5A

:

บริิ ษัท เนชัน่ แนลลเพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จํากัด

NPP11

:

บริิ ษัท เนชัน่ แนลลเพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

NPP12

:

บริิ ษัท เนชัน่ แนลล เพาเวอร์ แพลลนท์ 12 จํากัด

NPS Cappe

:

บริิ ษัท เอ็นพีเอส เคป จํากัด

NPS IPP

:

บริิ ษัท เนชัน่ แนลลเพาเวอร์ ซัพพลาย
พ ไอพีพี จําากัด

NPS O&M
M

:

บริิ ษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จํากัด

NPS OR

:

บริิ ษัท เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด

NPS OS

:

บริิ ษัท เอ็นพีเอสโอเชียน สตาร์ จํากัด

NPS Solaar Rooftop

:

บริิ ษัท เอ็นพีเอสโซลาร์ รูฟท็อป จํากัด

NPS PP99

:

บริิ ษัท เนชัน่ แนลล เพาเวอร์ ซัพพลาย
พ พีพี 9 จําากัด

NS304

:

บริิ ษัท นํ ้าใส 3044 จํากัด

OC

:

บริิ ษัท โอเชี่ยน เคป จํากัด

OSH

:

บริิ ษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ ้ง จํากัด

Output Factor

:

อัตั รากําลังผลิตไฟฟ
ไ ้า

PMO

:

PP2

:

Plant Maintenaance Outage หรื
ห อ เวลาหยุดกการผลิตกระแสสไฟฟ้าที่
เป็ป็ นไปตามแผนกการผลิต
โรรงไฟฟ้า 2

PP3

:

โรรงไฟฟ้า 3

PP4

:

โรรงไฟฟ้า 4

PP5

:

โรรงไฟฟ้า 5

PP5A

:

โรรงไฟฟ้า 5A

PP6

:

โรรงไฟฟ้า 6

PP7

:

PP8

:

โรรงไฟฟ้า 7 หรืื อโครงการโรงงไฟฟ้าเนชัน่ แนนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
โคครงการ 1
โรรงไฟฟ้า 8 หรืื อโครงการโรงงไฟฟ้าเนชัน่ แนนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
โคครงการ 2
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PP11

:

โรรงไฟฟ้า 11

PPA

:

Poower Purchasse Agreementt หรื อ สัญญาซื ้้อขายไฟฟ้าระยยะยาว

PT Utamii

:

PTT. Utami Jayaa Mulia

SCOD

:

SNB

:

Sccheduled Coommercial Opperation Datee หรื อกําหนดการจ่าย
ไฟฟฟ้าเข้ าระบบ
บริิ ษัท เอส.เอ็น.บีบี.ผลิตผลการเกษตร จํากัด

SNST

:

บริิ ษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยียี จํากัด

กกพ.

:

คณ
ณะกรรมการกํากั
า บกิจการพลังั งาน

กปภ.

:

กาารประปาส่วนภภูมิภาค

กพช.

:

คณ
ณะกรรมการนโโยบายพลังงานนแห่งชาติ

กฟน.

:

กาารไฟฟ้านครหลลวง

กฟผ.

:

กาารไฟฟ้าฝ่ ายผลิลิตแห่งประเทศศไทย

กฟภ.

:

กาารไฟฟ้าส่วนภูมิมภิ าค

กลุม่ ที่มีความเกี
ว ่ยวโยงกันั

:

กลุม่ บริ ษัทฯ
ท

:

บุคคลหรื อบริ ษัทที
ท ่เกี่ยวโยงกันโดยมีผ้ บู ริ หารกกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่
ว นกับกลุม่ บริ
บ ษัทฯ
หรืื อผู้มีอํานาจร่วมกั
บริิ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและ/หรื
อ
อบริรษัทร่วม แล้ วแตต่กรณี

กังหันไอนํนํ ้า้

:

Exxtraction Condensing Turbbine

ก๊ าซเชื ้อเพพลิง

:

Fuuel Gas

เขตอุตสาหกรรม 304 จังหวั
ง ดปราจีนบุรีรี

:

เขขตอุตสาหกรรมม 304 ตํ าบลท่
บ าตูม อําเภภอศรี มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี
เขขตอุตสาหกรรมม 304 ส่วนที่ 2 ตําบลเขาหินซ้ อน อําเภอพพนมสาร
คาาม จังหวัดฉะเชิชิงเทรา
Cogeneration

เขตอุตสาาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวั
หด :
ฉะเชิงเทรรา
โรงไฟฟ้าพพลังความร้ อนรร่วม
:
ลูกค้ าอุตสาหกรรม
ส

:

สนพ.

:

ลูกค้
ก าที่มีสถานทีที่ประกอบการตัตังอยู
้ ่ในเขตอุตสาหกรรม 3044 จังหวัด
ปราจีนบุรี และเขขตอุตสาหกรรมม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
เ
า กงานนโยบาายและแผนพลังั งาน
สํานั

สผ.

:

สํานั
า กงานนโยบาายและแผนทรัพยากรธรรมชา
พ
าติและสิง่ แวดล้ อม

สัญญาซือขายเงิ
้อ
นตราต่างประเทศล่
า
วงหหน้ า :

Foorward Contraact

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ด้ จากแบบแสดงงรายการข้ อมูลลประจําปี (แบบบ 56-1)
แ
ใน wwww.sec.or.th
ของบริ ษัทที่แสดงไว้
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