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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� 
 
 
ความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
  มุงเนนความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟา และปรับปรุงคาความรอน 
  ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิต 
  บริหารจัดการเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ 
  มุงเนนความสำเร็จของโครงการขยายโรงไฟฟาใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไว 
  ลดตนทุนทางการเงิน 
  พัฒนาระบบรายงาน ตลอดจนเครื่องมือและกระบวนการในการบริหาร 
  ประสานงานอยางใกลชิดเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
 
การเติบโตของผลการดำเนินงาน 
  ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมในประเทศไทย โดยจำหนายไอน้ำและกระแสไฟฟาใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมท่ีมี 
  ความตองการสูง และใหความสำคัญกับความมั่นคงตอการผลิตกระแสไฟฟา 
  ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาอิสระ (ไอพีพี) ในประเทศไทย 
  ขยายการดำเนินธุรกิจในลาว และแสวงหาธุรกิจใหมในกัมพูชา 
  พัฒนารวมไปกับลูกคาหลักที่ดำเนินธุรกิจดานปโตรเคมีในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจะตองเปนไปในแนวทางเดียว 
  กับแนวทางของโกลว และสอดคลองกับธุรกิจที่โกลวดำเนินการอยู 

 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�  
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¾Ñ¹¸¡Ô¨ 
 
พันธกิจของโกลวจะมุงเนนไปที่การเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุน ลูกคา ส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม 
 
ตระหนักถึงคุณคา และใสใจในผูถือหุนและลูกคาอยางยั่งยืน ในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ก) ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ และการใหบริการ 
 ข) ความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ 
 ค) การเติบโตในดานผลการดำเนินงาน 
 ง) ความรูความสามารถ และความมุงมั่นของบุคลากร 
 จ) การประสานความรู และความเชี่ยวชาญ 
 
การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ทั้งในดานสิ่งแวดลอมและสังคม 
 ก) โครงการที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
 ข) พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู 
 ค) ใหความสำคัญกับสุขอนามัย สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของพนักงาน ผูรับเหมา และชุมชนแวดลอม 
 ง) จัดหาผูเชี่ยวชาญ และสงเสริมการพัฒนาหนวยงานดานพลังงานของประเทศไทยในสิ่งที่เห็นวาเปนประโยชน 
 



¹ÒÂ¡Õ ÃÔªàªÅ 
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

ÊÒÃ 
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
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ÊÒÃ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

นายกี ริชเชล 
ประธานกรรมการ 

 ป 2553 กลุมบริษัทโกลวไดบันทึกกำไรสุทธิสูงถึง 5,716 ลานบาท โดยมีกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดและคาเส่ือมราคา (“EBITDA”) และ
กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู (“NNP”) เพ่ิมขึ้นจากป 2552 รอยละ 16 และรอยละ 19 ตามลำดับ ซ่ึงการเติบโต
ที่สำคัญที่เกิดขึ้นนี้เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 มาจากปจจัยบวกของเศรษฐกิจมหภาคที่สงผลใหตนทุนเช้ือเพลิงและอัตราคาไฟมีอัตราท่ีคอนขางคงท่ี
ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตติดตั้ง และความตองการของลูกคาอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มขึ้น 
  
 และป 2553 ยังถือเปนยางกาวแรกที่สำคัญตามแผนการเติบโตของกลุมบริษัท โดยการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
และไอน้ำที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงโรงใหมขนาดกำลังการผลิต 115 เมกะวัตตเทียบเทา (โครงการซีเอฟบี 3) ซึ่งถือเปนโรงไฟฟาหนวยแรกจาก   
3 โครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัท โดยโครงการทั้งหมดจะทำใหกลุมบริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1,150 เมกะวัตต ทั้งนี้กลุมบริษัทยังมีแผน  
ที่จะเปดดำเนินการเชิงพาณิชยโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงขนาดกำลังการผลิต 382 เมกะวัตตเทียบเทา 
(โครงการระยะที่ 5) ซึ่งจะเร่ิมดำเนนิการในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 ทั้งโรงไฟฟาขนาดกำลังการผลิต 115 เมกะวัตตเทียบเทา และโรงไฟฟาขนาดกำลัง
การผลิต 382 เมกะวัตตเทียบเทา มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือรองรับความตองการของกลุมลูกคาอุตสาหกรรม ในขณะที่โครงการโรงไฟฟาเอกชนรายใหญที่
ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาดกำลังการผลิต 660 เมกะวัตต (โครงการเก็คโค-วัน) จะจำหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแก กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ระยะยาวที่ทำกับ กฟผ. ซึ่งความสำเร็จของการเติบโตของทั้ง 3 โครงการนี้จะรักษาความสมดุลของการเติบโตระหวางการประกอบธุรกิจในฐานะผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และผูประกอบการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration) ใหเกิดขึ้นสำหรับกลุมบริษัท 
 
 ทั้งนี้ในป 2554 กลุมบริษัทคาดวาจะเปนอีกปที่มีความทาทายในหลายๆ ดาน เนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีลักษณะเปนปจจัยบวก  
ที่ลดลง การแข็งคาขึ้นของเงินบาท ตนทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และความไมแนนอนของอัตราคาไฟ รวมถึงความทาทายจากความสำเร็จของโครงการ  
ที่อยูระหวางการกอสรางใหดำเนินไปตามแผนการท่ีวางไว ถึงแมวาโรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 5 และโรงไฟฟาเก็คโค-วัน จะดำเนินไป  
ไดดวยดี แตงานกอสรางยังจำเปนตองผานอีกหลายขั้นตอนที่สำคัญ ซึ่งหมายถึงการทุมเททำงานหนักของพนักงานในกลุมบริษัทโกลวและผูรับเหมา
โครงการ 
 
 นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่กลุมบริษัทโกลว ใหความสำคัญมาโดยตลอดก็คือการรักษาและการสรางการเติบโตใหอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน
และความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งโรงไฟฟาแหงใหมของเราไดนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการควบคุมการระบายมลสาร ซ่ึงการระบายมลสารของ  
โรงไฟฟาของเราจะมีอัตราที่ต่ำกวาตามที่กฎระเบียบของไทยและมาตรฐานของธนาคารโลกกำหนดไวอยูมาก นอกจากน้ัน สวนหนึ่งของวัฒนธรรม
องคกรของเราก็คือการมุงเนนที่จะรักษาความสัมพันธที่ยั่งยืนกับชุมชนทองถิ่นตางๆ ไปพรอมๆ กับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมถึง  
การใหการสนับสนุนในการพัฒนาโครงการตางๆ อีกหลายโครงการในชุมชนใกลเคียงดวยการริเริ่มของทั้งจากกลุมบริษัทเองหรือผานทางสมาคม  
และชุมชนตางๆ ในมาบตาพุด ซึ่งกลุมบริษัทเปนสมาชิกผูกอตั้งรวมกับ บริษัทปูนซิเมนตไทย, ปตท., ดาว เคมิคอล และบานปู  
 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขาพเจาขอขอบคุณ ผูลงทุน ลูกคาและผูถือหุน สถาบันการเงิน องคกรภาครัฐและเอกชน และชุมชนทองถิ่น 
สำหรับความไววางใจและใหการสนับสนุนตอธุรกิจของกลุมบริษัทมาโดยตลอด ขาพเจาขอแสดงความขอบคุณดวยใจจริงตอผูบริหารและพนักงาน  
ทุกทานของบริษัท สำหรับความทุมเทและการทำงานหนัก รวมทั้งความเปนมืออาชีพและการมีมาตรฐานสูงทางดานจริยธรรมเพ่ือนำความสำเร็จ  
มาสูธุรกิจของเรา 



¹ÒÂàÍ«‹Ò àÎÊ¤Òà¹‹¹ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ 

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
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 ป 2553 เปนปที่กลุมบริษัทโกลวเริ่มไดรับประโยชนจากแผนการลงทุนที่ไดดำเนินการมาตั้งแตป 2550 

โดยโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมและไอน้ำขนาดกำลังการผลิต 115 เมกะวัตตเทียบเทา (โครงการซีเอฟบี 3) 

ถือเปนโรงไฟฟาแหงแรกตามแผนการลงทุนขยายกำลังการผลิตของบริษัท โรงไฟฟาแหงนี้ไดเริ่มเปดดำเนินการ

เชิงพาณิชยเพื่อรองรับการขยายตัวจากความตองการไฟฟาของลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม  

มาบตาพุด ในขณะเดียวกันอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทยังคงมีเสถียรภาพ อันเปนผลเน่ืองมาจาก

ราคาเชื้อเพลิงและอัตราคาไฟที่คอนขางคงที่ ทั้งนี้กำไรจากการดำเนินงานหลัก ซึ่งไดแก กำไรกอนดอกเบ้ีย 

ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้นรอยละ 16 เปน 9,521 ลานบาท และกำไรสุทธิไมรวมผลกำไร

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (Normalized Net Profit) เพิ่มขึ้นรอยละ 20 เปน 4,514 ลานบาท แมวา  

ดอกเบ้ียจายและคาเสื่อมราคาจะเพ่ิมขึ้นจากโครงการขยายกำลังการผลิต ตลอดจนคาใชจายทางภาษีที่สูงขึ้น

อันเน่ืองมาจากการหมดสิทธิประโยชนทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนของโรงไฟฟาหนวยปจจุบันบางแหง 

 

 ทั้งนี้ในสวนของการดำเนินการดานการปฎิบัติการยังไมเปนที่นาพึงพอใจมากนัก เมื่อเทียบกับ  

ผลประกอบการของบริษัทที่ปรากฏ จากที่ความนาเชื่อถือ (Reliability) ของการจัดสงพลังงานใหกับลูกคา  

และผลการดำเนินการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งอยูในระดับที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอด โดยไมมี  

การเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหตองหยุดการดำเนินการมาเปนระยะเวลาหลายป ดัชนีชี้วัดทั้งสองน้ีกลับดอยลงใน  

ป 2553 ที่ผานมา แมวาจะยังคงถือวาอยูในระดับที่ดีตามมาตรฐานสากลก็ตาม การปรับปรุงใหดัชนีดังกลาว

กลับมาอยูในระดับที่ดีเยี่ยมดังที่เคยเปนมายังคงเปนภารกิจที่เราดำเนินการอยางตอเน่ือง 



°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ· (§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ) 

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
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 เม่ือเรามองไปยังอนาคตอันใกล ในป 2554 เราจะมีโรงไฟฟาแหงที่สอง

เขาสูระบบตามแผนการขยายกำลังการผลิตของบริษัท คือ โรงไฟฟาพลังงาน

ความรอนรวมและไอน้ำขนาดกำลังการผลิต 382 เมกะวัตตเทียบเทา 

(โครงการระยะที่ 5) และโรงไฟฟาแหงนี้จะรองรับการขยายตัวจากความ

ตองการไฟฟาของลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

เชนเดียวกัน ในขณะท่ีโรงไฟฟาแหงที่สามตามแผนการขยายกำลังการผลิต

ซึ่งไดแกโรงไฟฟาเอกชนรายใหญที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาดกำลังการ

ผลิต 660 เมกะวัตต (โครงการเก็คโค-วัน) ก็มีกำหนดแลวเสร็จในป 2555 

อีกดวย 

 

 การสรางความสัมพันธกับหุนสวนทางสังคมใหเปนไปอยางยั่งยืนรวม

กับสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา ถือเปนสวนหน่ึงของ

วัฒนธรรมองคกรของเรา ซึ่งบริษัทมีความภาคภูมิใจในการเปนหนึ่งใน

สมาชิกผูกอตั้งรวมกับปูนซีเมนตไทย ปตท. ดาว เคมิคอล และบานปู ใน

โครงการกลุมเพื่อนชุมชนในมาบตาพุด เราเชื่อมั่นวาความคิดริเริ่มดังกลาวนี้ 

จะเปนการสรางเสริมความสัมพันธอยางยั่งยืนระหวางอุตสาหกรรมและ

ชุมชนในบริเวณนิคมมาบตาพุด เพื่อความเจริญรุงเรืองของท้ังชุมชนและ

อุตสาหกรรมตอไป 

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºËØŒ¹Ê‹Ç¹·Ò§ÊÑ§¤ÁãËŒà»š¹ä»
ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÊÑ§¤Á áÅÐªØÁª¹  
â´ÂÃÍºâÃ§ä¿¿‡Ò ¶×Íà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
Í§¤�¡Ã¢Í§àÃÒ 



¹Ò§ÈÃÕ»ÃÐÀÒ ÊÓÃÇ¨ÃÇÁ¼Å 
ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ 

ÊÒÂ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ� 

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
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“¡ÒÃà¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ 
¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ” μÅÍ´¨¹  
“ÁØ‹§ÁÑè¹¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾” 
ä´Œ¶Ù¡»ÅÙ¡½˜§äÇŒ 
ã¹Í§¤�¡ÃáÅÐà»š¹Ë¹Öè§ã¹
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�¢Í§ºÃÔÉÑ· 

 การจัดหาสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและมีความมั่นคงสูงใหแกลูกคา

ถือเปนความสำคัญลำดับตนๆ ของกลุมบริษัทโกลวเสมอมาและจะยังคง

ดำเนนิตอไป การคัดสรรเทคโนโลยี การเชือ่มตอระบบโครงขาย และการมุงเนน

ความเปนเลิศในการดำเนินการ ทั้งหมดนี้เพ่ือใหไดมาซ่ึงคุณภาพและความ

มั่นคงของสาธารณูปโภคที่จัดหาใหแกลูกคากวา 30 รายของเรา ตลอดระยะ

เวลา 15 ปที่ผานมา เราไดใหความสำคัญตอการเรียนรูและทำความเขาใจ

ความตองการของลูกคาทั้งในเชิงพาณิชยและเชิงเทคนิค สำหรับกลุมบริษัท

โกลวเราใหความสำคัญตอลูกคาเหมือนดังหุนสวนธุรกิจระยะยาวของบริษัท 

เราเชื่อวาความเชื่อมั่นและความมั่นใจที่ลูกคามอบใหแกเรามาโดยตลอดเปน

ปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของกลุมบริษัท ปรัชญาในการดำเนินงานของเรา

คือการทำงานรวมกับลูกคาอยางใกลชิดเพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและ  

ขอจำกัดตางๆ และทำใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย ดังปรัชญาท่ีวา 

“การเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกคา” ตลอดจน “มุงมั่นพัฒนาคุณภาพ” 

ไดถูกปลูกฝงไวในองคกรและเปนหนึ่งในวิสัยทัศนของบริษัท 

 



 กลุมบริษัทไดลงทุนในระบบสายสงไฟฟาใตดินเฉพาะใหกับลูกคา

แตละราย ระบบจัดสงไอน้ำ (Steam Loop) การเชื่อมตอระบบจัดสง

ระหวางโรงไฟฟาตางๆ ของกลุมบริษัท ระบบสำรอง ตลอดจนการพัฒนา

ระบบจัดสงอยางตอเนื่อง ท้ังหมดที่กลาวมานี้เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพและ  

ความมั่นคงของสาธารณูปโภคที่จัดสงใหอยูในระดับสูงสุด 

 

 การตอสัญญาซื้อขายที่หมดอายุลง การซื้อสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น

สำหรบัทัง้โครงการขยายกำลังการผลติและโครงการใหมของลูกคา ตลอดจน  

การทำสัญญาซื้อขายระยะยาว เปนบทพิสูจนอยางหนึ่งของความไววางใจ

และความเชื่อมั่นที่ลูกคามีตอกลุมบริษัทโกลว 

 

 เรามีความภาคภูมิใจเปนอยางมากท่ีไดเปนผูจัดหาสาธารณูปโภคใหแก

กลุมธุรกิจชั้นนำตางๆ ของทั้งที่เปนบริษัทไทยและบริษัทตางชาติ ไมวา  

จะเปนกลุมธุรกิจปโตรเคมี กลุมธุรกิจเคมี และกลุมธุรกิจเหล็ก ในเขต  

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหน่ึง  

ในความสำเร็จของบริษัทเหลานี้ซึ่งเปนธุรกิจที่สำคัญของประเทศ เรามี  

ความยินดีที่ไดรับความเชื่อมั่น การสนับสนุน ตลอดจนความสัมพันธที่ดี  

จากลูกคาที่มีตอบริษัทตลอดระยะเวลาท่ีผานมา และขอถือโอกาสน้ีแสดง

ความขอบพระคุณอยางสูงตอลูกคาของบริษัท 

 

 สำหรับกลุมบริษัทโกลว เราขอยืนยันในความมุงมั่นที่จะพัฒนาการให

บริการใหดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาตอไป 

¡ÒÃμ‹ÍÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂ·ÕèËÁ´ÍÒÂØÅ§ ¡ÒÃ«×éÍÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤
·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ÊÓËÃÑº·Ñé§â¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐ
â¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ μÅÍ´¨¹¡ÒÃ·ÓÊÑÞÞÒ«×éÍ
¢ÒÂÃÐÂÐÂÒÇ à»š¹º·¾ÔÊÙ¨¹�ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§¢Í§¤ÇÒÁäÇŒ
ÇÒ§ã¨áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹·ÕèÅÙ¡¤ŒÒÁÕμ‹Í¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·â¡ÅÇ� 

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
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¹ÒÂàÎ¡¡Ô ¾Ù´ÒÊ 
ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ 

ÊÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃáÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ 

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
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ความยั่งยืน - องคประกอบที่มีความหลากหลาย 
 
 เ ม่ือเราพูดถึงคำวาความยั่งยืน โดยทั่วไปเราจะนำมาใชสำหรับ  
ความหมายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทาน้ัน ไมวาจะเปนความย่ังยืนทางดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม หรือความยั่งยืนทางดานลูกคาสัมพันธ 
แตสำหรับโกลว ความยั่งยืนในความหมายของเราจะเปนหลักปรัชญาท่ี
ครอบคลุมไปในทุกดาน ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดสะทอนไวในคานิยมของบริษัท ซึ่งก็คือ 
“การสื่อสาร การยอมรับการปรับเปล่ียน การยึดมั่นคำสัญญา ความรับผิดชอบ
ตอสังคม และการสรางความสัมพันธทางธุรกิจอยางยั่งยืน” ไมวาเราจะทำ
อะไรก็ตาม เราจะนำเอาหลักปรัชญาของความยั่งยืนน้ีเขาไปใชในทุกๆ 
กิจกรรมของบริษัท 
 
 คำวา “ความยั่งยืน” จะไมเปนเพียงแคคำๆ หนึ่งบนแผนกระดาษเทานั้น 
เรามุงเนนในเรื่องของการดำเนินการในทุกๆ ดานกับผูมีสวนไดสวนเสียของ
บริษัททั้งหมดดวยความโปรงใสและความเช่ือใจกัน เราจะไมมองเพียงแค
ผลลัพธทางดานการเงินที่ดีในระยะสั้น โดยไมคำนึงถึงตนทุนทางดาน  
สิ่งแวดลอม ดานการสรางความเขาใจกับสาธารณชน หรือดานความพึงพอใจ
ของลูกคา แตเราจะคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆ กิจกรรมของบริษัท โดยถือวา
เราเปนบริษัทที่มีธรรมาภิบาล และนี่คือความหมายท่ีแทจริงของความย่ังยืน  
ในความคิดของเรา 

ÊÓËÃÑºâ¡ÅÇ� ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹
ã¹¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§àÃÒ  
¨Ðà»š¹ËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ·Õè
¤ÃÍº¤ÅØÁä»ã¹·Ø¡ Œ́Ò¹ 



 
ตัวอยางในเรื่องความยั่งยืนของบริษัทโกลว 
 
 • ทีมงานฝายลูกคาสัมพันธของบริษัทตองมีการสื่อสารอยางเปดเผย 
 • เราไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากชุมชนที่อยูโดยรอบมาโดยตลอด และใน  
ป 2552 และ 2553 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคม (CSR-DIW Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงแสดงถึงการไดรับ
การยอมรับในงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 
 • เราไดริเริ่มการนำเศษไมสับมาใชในการผลิตไฟฟาทดแทน แทนการใชถานหิน  
บางสวน สำหรับโรงไฟฟาพลังความรอนถานหินของเรา 
 • เราไดลงทุนในโครงการปรับปรุงระบบควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อลดการระบายมลสาร
ทางอากาศในมาบตาพุด ทำใหสามารถลดการระบายมลสารทางอากาศจากการผลิตไฟฟา
ของเราลงได และแมภายหลังจากท่ีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำขนาดกำลังการผลิต 
382 เมกะวัตตเทียบเทา ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง และโรงไฟฟาพลังความรอนขนาด
กำลังการผลิต 660 เมกะวัตต ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงเร่ิมเดินเครื่องแลว ระดับระบาย  
มลสารที่ออกจากโรงไฟฟาของกลุมบริษัทโกลวทั้งหมดในมาบตาพุดก็ยังลดลงและนั่นคือ
คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น 
 • เราไดมีสวนรวมในการสงเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง ซึ่งเงิน  
ดังกลาวจะนำไปใชเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู
ในบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟา โดยในป 2554 กลุมบริษัทโกลวจะสมทบเงินเขากองทุนฯ
ทั้งหมดประมาณ 200 ลานบาท และจะเพ่ิมเปน 300 ลานบาทตอปหลังจากที่โครงการ  
สวนขยายทั้งหมดไดเสร็จสมบูรณและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว 
 • บริษัทเปนหนึ่งในบริษัทผูริเริ่มความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมในนาม  
ของ “กลุมเพื่อนชุมชน” ซึ่งไดกอตั้งในป 2553 นี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความไววางใจ
ในการอยูรวมกันระหวางชุมชนกับอุตสาหกรรม และไดมีริเริ่มโครงการตางๆ มากมาย เชน 
การใหทุนพยาบาล การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ในเขตมาบตาพุดและบานฉาง เปนตน 
 • บริษัทไดดำเนินโครงการดานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง เชน 
โครงการทบทวนความรูสูรั้วมหาวิทยาลัย โครงการมอบทุนการศึกษาตอเน่ืองแกนักเรียน   
นักศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงโครงการอื่นอีกมากมายที ่ 
มุงเนนในการสรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพสำหรับสมาชิกในชุมชน 
 • นอกจากโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมในพื้นที่ที่โรงไฟฟาของบริษัทตั้งอยู 
เรายังไดดำเนินโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท
หางไกล โดยเราไดรวมกับสำนักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และทัพเรือภาคที่ 1 ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร 
รวมทั้งโรงเรียนที่ไดรับความเสียหายจากภัยน้ำทวมในปที่ผานมา 
 • เรากำลังอยูในระหวางการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอีกหลายโครงการเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงเปาหมายของเราในการเปนผูจัดจำหนายพลังงานท่ีมีความหลากหลาย และ
เปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในดานพลังงานของประเทศไทย 
 

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
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¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ 
¡ÒÃÂÍÁÃÑº»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ 
¡ÒÃÂÖ´ÁÑè¹¤ÓÊÑÞÞÒ 
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº  
μ‹ÍÊÑ§¤Á 
áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§ 
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
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 คำวาพลังงานท่ียั่งยืนนั้น โดยทั่วไปเรามักจะนึกวาเปนความหมายเดียวกับพลังงานหมุนเวียน 
แตในมุมมองทางดานเศรษฐกิจของประเทศ คำวาพลังงานยั่งยืนคือการผสมผสานอยางสมดุลของ
แหลงพลังงานที่สามารถเชื่อถือและเหมาะสมในทางดานเศรษฐศาสตรที่จะตองมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และชุมชน 
 
 อยางไรก็ตาม สิ่งที่มักจะถูกลืมนึกถึงก็คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการผลิตจะเปน
ปจจัยสำคัญที่เปนการแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจอยางย่ังยืน สำหรับกลุมบริษัทโกลว 
เราไดมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรของเราเองเพื่อนำมาใชในการกำหนดแผนการสั่งการเดิน
เครื่องของหนวยผลิตตางๆ ในการนำเอาโปรแกรมน้ีเขามาใชทำใหเราสามารถประหยัดพลังงานโดย
จะมีการเดินเครื่องในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ แนวทางในการใชพลังงานอยางยั่งยืน
อีกทางหนึ่งก็คือ การนำมาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเราไดเลือกใช
เทคโนโลยีหมอตมไอน้ำแบบ Supercritical สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนเก็คโค-วัน เรา
สามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง 300,000 ตัน ในทุกป เมื่อเทียบกับการใช
เทคโนโลยีเดิมทั่วไปโดยใชสำหรับหมอตมไอน้ำในโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในทุกๆ หนวย จะสงผลใหเกิดการลดการใชเช้ือเพลิง และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เชนเดียวกัน 



¹ÒÂ»¨§ÇÔª ¾§É�ÈÔÇÒÀÑÂ 
ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ 

ÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔμ 

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 



19
18ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 

 ตั้งแตป 2554 เปนตนไป กลุมบริษัทโกลวจะมีกำลังการผลิตไฟฟารวม 

2,934 เมกะวัตต และกำลังการผลิตไอน้ำรวม 1,206 ตันตอชั่วโมง โกลวมี

แนวทางในการนำเทคโนโลยีชั้นสูง (state-of-the-art Technology) มาใชใน

การผลิตพลังงานไฟฟาและระบบควบคุมการระบายมลสารในอากาศ 

(Continuous Air Emission Monitoring System - CEMS) ในป 2553 เรา

ไดนำโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมและไอน้ำที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง  

ขนาดกำลังการผลิต 115 เมกะวัตตเทียบเทาเขาระบบ ซ่ึงถือเปนโรงไฟฟา  

ที่ออกแบบใหมีขนาดเล็กโดยใชเทคโนโลย ี Circulated Fluidized Bed 

Boiler หรือเรียกวา CFB Boiler โดยโรงไฟฟาแหงนี้ไดเขามาในเครือขายระบบ

การผลิตไฟฟาที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และในป 2554 น้ี เราก็จะมี

การนำโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration) ขนาดใหญที่สุด  

ในประเทศไทย โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟา 328 เมกะวัตต และกำลังการ

ผลิตไอน้ำ 160 ตันตอชั่วโมง เขามาในเครือขายระบบการผลิตไฟฟาที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดเชนกัน นอกจากนี้ในชวงตนป 2555 เราจะนำโรงไฟฟา

พลังงานความรอนที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาดกำลังการผลิต 660 เมกะวัตต

เขาสูระบบอีกดวย โดยโรงไฟฟาดังกลาวถือเปนโรงไฟฟาถานหินประสิทธิภาพ

สูงแหงแรกในประเทศไทยท่ีใชเทคโนโลยีหมอตมไอน้ำแบบ Supercritical 

ตลอดจนมีการติดตั้งระบบควบคุมการระบายมลสารในอากาศท้ังกาซ

ไนโตรเจนออกไซด (SO2) และกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) ที่มีประสิทธิภาพ

สูงมากอีกดวย ทั้งนี้ความทาทายในการนำเทคโนโลยีชั้นสูงเหลาน้ีมาใชคือ  

การพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสบการณของเราเพ่ิมเติม เพื่อใหสามารถนำ

ประสบการณในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟาปจจุบันของเรามาใชกับ

ความหลากหลายทางเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกิดขึ้น ซ่ึงทั้งการเพิ่มเทคโนโลยี  

ดังกลาวขางตนประกอบกับการที่ลูกคาทั้งไฟฟาและไอน้ำเพิ่มขึ้นในระบบจัด

จำหนาย ถือเปนสิ่งทาทายของเราในอันที่จะมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพโดย

รวมของระบบ ในขณะที่ตองรักษาความเสถียร (Reliability) ของการจัดสง

พลังงานใหแกลูกคาไปพรอมๆ กันอีกดวย 

 

¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¼ÅÔμ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂáÅÐ
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§ä¿¿‡ÒáÅÐäÍ¹éÓ 



 เราไดมีการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับสำหรับโครงการขยายกำลังการ

ผลิต (โครงการโรงไฟฟา ซีเอฟบี 3, โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการ

ระยะท่ี 5 และโรงไฟฟาเก็คโค-วัน) จำนวน 123 คน หลักการในการ

จัดสรรบุคลากรของเราคือมุ ง เนนการพัฒนาบุคลากรปจจุบันท่ีมี

ประสบการณ เพื่อมารับผิดชอบในตำแหนงที่มีความสำคัญในโครงการ

ใหมที่เกิดขึ้นดังกลาวและสำหรับตำแหนงหนาท่ีอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นนั้น เราได

คัดสรรวิศวกรและเจาหนาที่เทคนิคที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม และมีความ

กระตือรือรน ทั้งจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคที่มีชื่อเสียงใน

ประเทศไทย ในบางกรณีเราก็มีการเสริมความพรอมของทีมงานโดยการ

วาจางผูทรงคุณวฒุทิีม่ปีระสบการณชาวตางชาตมิาเพือ่ใหคำปรึกษาอีกดวย 

ในการฝกอบรมบุคลากรของเราน้ัน ท้ังบุคลากรเดิมและบุคลากรใหมที่  

คัดสรรมาแลว จะตองผานการอบรมเก่ียวกับโรงไฟฟา ตลอดจนการอบรม

รวมกับผูออกแบบและผลิตอุปกรณของโรงไฟฟาในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีใหมที่นำมาใชอีกดวย 

  

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
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 ความมุงมั่นตลอดมาของเราในดานการจัดการสิ่งแวดลอม อาชีว

อนามัย และความปลอดภัย ไดสงผลใหเรามีผลการดำเนินการที่ยอดเยี่ยม

ในดานดังกลาว อยางไรก็ตามในป 2553 เจาหนาที่ทานหนึ่งของเราได

ประสบอุบัติเหตุระหวางการทำงาน จากกระแสไฟฟาแรงดันระดับกลาง 

สืบเนื่องจากอุบัติเหตุดังกลาว เราไดตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาด

และไดมีการดำเนินมาตรการตางๆ อยางจริงจังในทุกระดับชั้นตั้งแตระดับ

บริหารจนถึงเจาหนาที่ปฎิบัติการ ย่ิงไปกวานั้นเราไดเชิญผูเชี่ยวชาญ  

ดานความปลอดภัยจาก GDF SUEZ มารวมกับทีมการจัดการสิ่งแวดลอม 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของเราเพื่อสอบทานกระบวนการและ

ขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งผลจากการสอบทานดังกลาว เราไดมีการ

ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตการดำเนินงาน (Permit to Work 

Procedures) ใหมปีระสทิธิภาพมากขึน้และไดมกีารดำเนินการเพิม่ความรู

และความกระตือรือรนดานความปลอดภัยใหกับเจาหนาที่ของเรา เพ่ือลด

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกในอนาคต 



¹ÒÂÊØ·¸ÔÇ§È� ¤§ÊÔÃÔ  
ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ 

ÊÒÂ¡ÒÃà§Ô¹ 
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 ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา การจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อรองรับการ

เติบโตของบริษัทเปนพันธกิจที่ทาทายอยางมาก เรามีความตองการเงินทุน

ประมาณ 1.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิต 

3 โครงการ และในขณะนี้ เรามียอดเงินทุนที่ตองจัดหาคงเหลืออยูเพียง   

3 พันลานบาทเทานั้น ซ่ึงจะมีการดำเนินการจัดหาเงินทุนในป 2554 นี้ 

วัตถุประสงคและขอจำกัดในการจัดหาแหลงเงินทุนนั้นมีความชัดเจน กลาว

คอื ไมมกีารเพ่ิมทนุ ไมมกีารลดการจายเงินปนผล และระดบัความนาเช่ือถอื

ทางเครดิตจะตองไมลดลง โดยบริษัทไดใชประโยชนอยางเต็มที่จากฐานะ

ทางการเงินของบริษัท ซึ่งผลลัพธที่ไดนั้นคือเราสามารถจัดหาเงินกู

โครงการ (Project Finance) สำหรับโครงการโรงไฟฟาถานหินเก็คโค-วัน 

ขนาดกำลังการผลิต 660 เมกกะวัตต ไดในป 2551 ซ่ึงถือเปนปที่วิกฤติการ

ทางการเงินโลกเริ่มตนขึ้น สำหรับป 2552 เราหลีกเลี่ยงการแขงขันในการ

ออกพันธบัตรภายในประเทศซ่ึงมีการแขงขันสูง โดยการจัดหาเงินทุนจาก

แหลงเงินกูจากธนาคารหลายแหงดวยตนทุนทางการเงินและเงื่อนไขที่ดี

กวา และในปที่ผานมา บริษัทไดปรับกลยุทธโดยการกลับเขาระดมทุนผาน

การออกพันธบัตรในประเทศซ่ึงเราประสบความสำเร็จในการออกหุนกู

ระยะยาวที่มีอายุสูงสุด 9 ป ปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดความสำเร็จดังกลาว

นั้นไมเพียงขึ้นกับพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกรงของบริษัท และกลยุทธที่มี

ความยืดหยุนเทานั้น แตยังขึ้นกับการสนับสนุนและความเช่ือถือที่สถาบัน

การเงินและนักลงทุนใหกับบริษัทของเราเสมอมา 

 

»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞ·Õè·ÓãËŒà¡Ô´
¤ÇÒÁÊÓàÃç¨´Ñ§¡Å‹ÒÇ¹Ñé¹ 
äÁ‹à¾ÕÂ§¢Öé¹¡Ñº¾×é¹°Ò¹·Ò§
¸ØÃ¡Ô¨·Õèá¢ç§á¡Ã‹§¢Í§ºÃÔÉÑ· 
áÅÐ¡ÅÂØ·¸�·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹
à·‹Ò¹Ñé¹ áμ‹ÂÑ§¢Öé¹¡Ñº¡ÒÃ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍ¶×Í 
·ÕèÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ 
¹Ñ¡Å§·Ø¹ãËŒ¡ÑººÃÔÉÑ·¢Í§àÃÒ
àÊÁÍÁÒ 



 หากพิจารณานโยบายการจัดการดานการเงินในอนาคตภายหลังจาก

การขยายงานน้ัน นโยบายของเรามีความชัดเจนเชนกัน เรามุงเนนในสวนที่

จะสรางมูลคาสูงสุดใหกับผูถือหุน นั่นหมายความวา นอกจากการพิจารณา

การลงทุนในทุกโครงการที่มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) ให

กับผูถือหุนแลว เราจะยังบริหารจัดการโครงสรางเงินทุนใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสมอยางตอเนื่อง ดังน้ันในกรณีที่เรายังไมมีโอกาสในโครงการลงทุนท่ี

มีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล นโยบายของเราจึงเอื้อใหกับการพิจารณาการ

จายเงินปนผลพิเศษจากสภาพคลองสวนเกินหากมีอยูในบริษัท และหากมี

โครงการลงทุนที่มีนัยสำคัญในอนาคต เราก็ยังจะสามารถจัดหาแหลงเงินทุน

จากการกูยืมไดอีก (Releveraging) ดังน้ันดวยการกำหนดนโยบายดังกลาว

ขางตน ผูถือหุนสามารถมีความมั่นใจไดวา ผลประโยชน (Wealth) ของทาน

ในบริษัทจะไดรับการบริหารจัดการอยางมีหลักการและเหมาะสม 

 

¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹·Ø¡â¤Ã§¡ÒÃ·Õè  
ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ (Value Creation) ãËŒ¡Ñº
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅŒÇ àÃÒ¨ÐÂÑ§ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§à§Ô¹·Ø¹
ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ Ñ́º·ÕèàËÁÒÐÊÁÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§ 

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
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¹Ò§ÁÑ³·¹Ò ¤Ø³Ò¡Ã  
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃá¼¹¡·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å 

áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ 

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ 



27
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 

 ความสำเร็จขององคกรขึ้นอยูกับความสามารถและความมุงมั่นของ

พนักงานในองคกร สิ่งเหลานี้สงผลใหบริษัท ใหความสำคัญในเร่ืองการ

พัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก เราไดมีการฝกอบรมพนักงานใหมีการพัฒนา

ตนเองและสามารถนำไปใชกับหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวม

ถึงโอกาสในการเลื่อนตำแหนงในอนาคต เรามีนโยบายสนับสนุนการเลื่อน

ตำแหนงพนักงานภายในองคกรในระดับผูบริหาร และสรรหาพนักงานใหม

ในระดับปฏิบัติการแทน ทั้งนี้ เราไดมีการปฐมนิเทศพนักงานใหมรวมถึง  

ฝกทักษะการปฏิบัติงานที่ตองใชในหนาที่งานนั้น  

 

 จุดมุงหมายของบริษัทคือการพัฒนาบุคลากรควบคูไปกับการเติบโต

ของบริษัท เราประสบความสำเร็จในการสรรหาพนักงานและการฝกอบรม

วศิวกรใหมอกี 150 คน รวมถึงพนกังานในตำแหนงอืน่ๆ ท่ีทำงานในมาบตาพดุ 

ในขณะเดียวกันพนักงานที่มีอยูเดิมของบริษัทมีโอกาสในการโอนยายหรือ

เลื่อนตำแหนงในระดับผูบริหารอีกดวย 

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 
¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒÃàμÔºâμ 
¢Í§ºÃÔÉÑ· 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
ºÃÔÉÑ· 

1. นายกี ริชเชล 
 ประธานกรรมการ 

2. นายเอซา เฮสคาเนน   
 กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นายโกวิทย โปษยานนท  
 กรรมการอิสระ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ  
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ  
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นางอัญชลี ชวนิชย  

 กรรมการอิสระ 
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1 2 3 9 10 7 11 
6 5 

4 8 12 

7. นายเดอรค แอชเชอร  
 มารค บิวซารต  
 กรรมการ 

8. นายกิโด เกฮารท  
 กรรมการ 

9. นายโยฮัน เดอ เซเจอร   
 กรรมการ 

10. นายมิเชล เจ. จี. กองทัวร  
 กรรมการ 

11. นายอนุตร จาติกวณิช  
 กรรมการ 

12. นายเบรนเดอน จี. เอส. วาวเทอร  
 กรรมการ 



¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃºÃÔÉÑ· 

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
ºÃÔÉÑ· 

 รายช่ือคณะผูบริหาร ตำแหนง 

 1. นายเอซา เฮสคาเนน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 2. นายเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ  

 3. นางศรีประภา สำรวจรวมผล รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย 

 4. นายปจงวิช พงษศิวาภัย รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต  

 5. นายสุทธิวงศ คงสิริ  รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน 

 6.  นายกนิษฐ แทงเพ็ชร ผูอำนวยการอาวุโสฝายการผลิตกลุมโรงงานระยอง 

 7.  นายสเวน อีริค เจนเซ็น ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการสัญญาจางเหมาและงานกอสราง 

 8. นายหลุยส สตีเวน โฮลับ ผูอำนวยการอาวุโสฝายสนับสนุนฝายปฏิบัติการ 

 9. นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ ผูอำนวยการอาวุโสฝายวิศวกรรม 

 10. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ ผูอำนวยการอาวุโสฝายงบดุลและการบัญชี 

 11. นายณรงคชัย วิสูตรชัย ผูอำนวยการอาวุโสฝายประชาสัมพันธและรัฐสัมพันธ 

 12. นายวิคทอริโน มาซา ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 

 13. นายทนง ตันทองทิพย ผูจัดการโรงไฟฟา - บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 

 14. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ  ผูอำนวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย 

 15. นายอนุตรชัย ณ ถลาง ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต 

 16. นางสาวศิริจันทร โชติชัยสถิตย ผูอำนวยการแผนกขายลูกคาอุตสาหกรรม 

 17. นายประทีป พุทธธรรมรักษา ผูอำนวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง 
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 รายช่ือคณะผูบริหาร ตำแหนง 

 18. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผูอำนวยการแผนกประชาสัมพันธ 

 19.  นางมัณทนา คุณากร ผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน 

 20.  นายชิน เบง ตง ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการถานหินและชีวมวล 

 21.  นายอภิชาต แจมจนัทร ผูจดัการโรงไฟฟา - โกลว เอสพพี ี2 / โกลว เอสพพี ี3, โกลว พลงังาน (โครงการระยะที ่3 และ 4) 

 22. นายเรอโนต หลุยส อัลเบิรต พีเยิล ผูอำนวยการแผนกลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ 

 23. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย ผูอำนวยการแผนกบัญชี 

 24. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย ผูอำนวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 25. นายเอเรลป กุลเลป ผูอำนวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ 

 26. นายรุจิโรจน กสิฤกษ ผูจัดการโรงไฟฟา - โกลว พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 และ 2) 

 27. นายสุรัตนชัย บางหลวง ผูจัดการโรงไฟฟา - โกลว ไอพีพี 

 28. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ผูจัดการโรงไฟฟา - โกลว เอสพีพี 1 

 29. นางอัญชณา กิตติปยกุล  ผูอำนวยการแผนกงบประมาณ 

 30. ดร. สมเกียรติ ดีกระจางเพชร ผูอำนวยการแผนกวิเคราะหและจัดการสินทรัพย 

 31. นายแกรท แมรสมัน ผูอำนวยการแผนกพัฒนาโครงการ 

 32. นายอัครินทร ประเทืองสิทธิ์ ผูอำนวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนเรช่ัน 

 33.  นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผูอำนวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ 



â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ 
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
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¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä» 
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บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
ชื่อบริษัท: บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจำหนายสาธารณูปโภค (ไฟฟา ไอน้ำ น้ำสะอาดและน้ำปราศจากแรธาตุ) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ: 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท: (66 2) 670 1500 - 33 

โทรสาร: (66 2) 670 1548 - 9 

หมายเลขจดทะเบียน: 0107538000461 

Home Page: www.glow.co.th 

ที่ตั้งโรงงาน: โกลว พลังงาน โรงงานสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม - โครงการระยะที่ 2 

   3, 5 ถนนไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

โทรศัพท: (038) 684 078 - 80  

โทรสาร: (038) 684 789 

จำนวนพนักงาน:  700 คน (128 คน ณ สำนกังานกรงุเทพฯ, 494 คน ณ โรงไฟฟา และ 78 คน ณ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ) 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 

ทุนจดทะเบียน:  14,828,650,350 บาท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 

ทุนชำระแลว:  14,628,650,350 บาท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 

 

ขอมูลอื่นๆ 
 • ผูแทนผูถือหุน: ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

   อาคาร 2 ชั้น 3, 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

   โทรศัพท (66 2) 256 2323 - 27 

 

 • ผูตรวจสอบบัญชี: บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 

   183 อาคารรัจนาการ ช้ัน 25, 26, 28 ถนนสาทรใต 

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä» 
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บริษัทในเครือที่บริษัทถือหุนอยูเกินรอยละ 50 
 1. บริษัท โกลว จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท (66 2) 670 1500 - 33 โทรสาร (66 2) 670 1548 - 9 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ใหบริการดานการจัดการ ที่ปรึกษาและใหคำแนะนำดานการบริหารงานแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 

 2. บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท (66 2) 670 1500 - 33 โทรสาร (66 2) 670 1548 - 9 

  ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 42 หมู 8 ถนนซีไออี-8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบอวิน 

   อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

   โทรศัพท (038) 345 900 - 5 โทรสาร (038) 345 906 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) 

 

 3. บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท (66 2) 670 1500 - 33 โทรสาร (66 2) 670 1548 - 9 

  ที่ตั้งโรงงาน: โรงงานสาธารณูปโภคเพ่ืออุตสาหกรรม โกลว เอสพีพี 1  

   เลขที่ 10 ซอยจี-2 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  

   (มาบตาพุด) ตำบลหวยโปง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

   โทรศัพท (038) 685 589 โทรสาร (038) 685 104 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจำหนายสาธารณูปโภค (ไฟฟา ไอน้ำ และน้ำปราศจากแรธาตุ) 

 

 4. บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท (66 2) 670 1500 - 33 โทรสาร (66 2) 670 1548 - 9 

  ที่ตั้งโรงงาน: โรงงานสาธารณูปโภคเพ่ืออุตสาหกรรม โกลวระยะที่ 3 

   เลขที่ 11 ถนนไอหา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

   อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

   โทรศัพท (038) 698 400 - 10 โทรสาร (038) 684 789 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจำหนายสาธารณูปโภค (ไฟฟาและไอน้ำ) 

 

 5. บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท (66 2) 670 1500 - 33 โทรสาร (66 2) 670 1548 - 9 
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  ที่ตั้งโรงงาน: โรงงานสาธารณูปโภคเพ่ืออุตสาหกรรม โกลวระยะที่ 3 

   เลขที่ 11 ถนนไอหา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

   อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

   โทรศัพท (038) 698 400 - 10 โทรสาร (038) 684 789                 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจำหนายสาธารณูปโภค (ไฟฟา ไอน้ำ น้ำสะอาดและน้ำปราศจากแรธาตุ) 

 

 6. บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท (66 2) 670 1500 - 33 โทรสาร (66 2) 670 1548 - 9 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟา 

 

 7. บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลด้ิง จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท (66 2) 670 1500 - 33 โทรสาร (66 2) 670 1548 - 9 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ลงทุนในบริษัทอื่น 

 

 8. บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด   

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  เลขท่ี 11 ถนนไอหา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

   อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

   โทรศัพท (038) 698 400 - 10 โทรสาร (038) 684 - 789 

  สาขา: 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท (66 2) 670 1500 - 33 โทรสาร (66 2) 670 1548 - 9 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ. (อยูในระหวางการกอสรางโรงไฟฟา) 

 

 9. บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ช้ัน 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต  

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท (66 2) 670 1500 - 33 โทรสาร (66 2) 670 1548 - 9 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ลงทุนในบริษัทอื่น 

 

 10. บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ:  ตู ป.ณ. 5464 ถนนหนองบอน ตำบลบานฝาย อำเภอไซเสดฐา 

   จังหวัดเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   โทรศัพท (856) 21 414932 - 3 โทรสาร (856) 21 414934 

  ที่ตั้งโรงงาน: ตู ป.ณ. 661 ปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   โทรศัพท (856) 36 211720 - 1 โทรสาร (856) 36 211719 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว 
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท 
 
บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเช้ือเพลิง 
 เชื้อเพลิงเปนตนทุนหลักในการดำเนินงานของบริษัทคิดเปนรอยละ 80.5 ของคาใชจายรวมของบริษัทในป 2553 ซ่ึงการที่บริษัทจะสามารถ  
ผลักภาระที่เกี่ยวกับความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงใหแกลูกคาผูซื้อไฟฟาและไอน้ำของบริษัทไดหรือไมและเพียงใดขึ้นอยูกับขอกำหนดในสัญญาซ้ือขาย
แตละฉบับ 
 • ตามขอกำหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟาในโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญระหวาง บจ. โกลว ไอพีพี กับการไฟฟาฝายผลิต  
  แหงประเทศไทย (หรือ “กฟผ.”) ซ่ึงมีรายไดคิดเปนรอยละ 29.3 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2553 บริษัทสามารถผลักภาระตนทุน  
  เชื้อเพลิงทั้งหมดใหกับ กฟผ. ไดตามอัตราการใชความรอนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) นอกจากน้ีตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา กับ   
  กฟผ. ของ เก็คโค-วัน ซึ่งมีกำหนดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย ภายในชวงไตรมาสแรกของป 2555 น้ี บริษัทจะสามารถผลักภาระตนทุนเช้ือเพลิง  
  ใหกับ กฟผ. ไดดวยเชนเดียวกัน  
 

 • ตามขอกำหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟาในโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กกับ กฟผ. สำหรับโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซึ่งมี  
  รายไดคิดเปนรอยละ 18.2 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2553 บริษัทสามารถผลักภาระตนทุนเชื้อเพลิงใหกับ กฟผ. ไดตามอัตรา  
  การใชความรอนตามสัญญา (Contracted Heat Rates)  
 
 • ตามขอกำหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟาในโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กกับ กฟผ. สำหรับโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง 2 แหง (กำลังผลิต 90   
  เมกะวัตตตอหนวย) ซ่ึงมีรายไดคิดเปนรอยละ 4.9 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2553 บริษัทสามารถผลักภาระตนทุนเช้ือเพลิงใหกับ กฟผ.   
  ไดเพียงบางสวนตามอัตราการใชความรอนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) และที่ระดับราคาอางอิงของถานหินที่กำหนด เนื่องจาก  
  บริษัทไมสามารถผลักภาระคาขนสงถานหินซึ่งเปนตนทุนสำคัญของตนทุนเชื้อเพลิงใหกับ กฟผ. ได การเพิ่มขึ้นของตนทุนรวมของเชื้อเพลิง  
  ถานหิน (รวมถึงตนทุนคาขนสง) อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตออัตราสวนกำไรของบริษัทได  
 
 • ตามขอกำหนดในสัญญาจำหนายไฟฟากับลูกคาอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายไดคิดเปนรอยละ 27.7 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2553   
  โดยสวนใหญบริษัทจะกำหนดราคาจำหนายไฟฟาโดยอิงกับอัตราคาไฟฟาสำหรับกิจการขนาดใหญของการไฟฟาสวนภูมิภาค (หรือ   
  “กฟภ.”) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่ทำหนาที่จำหนายไฟฟาใหกับผูบริโภคในพ้ืนที่ที่บริษัทไดรับอนุญาต แมวาอัตราคาไฟฟาของ กฟภ.   
  จะสะทอนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง โดยใชคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัต ิ (หรือ “คาเอฟที”) รวมอยูดวย   
  แตก็เปนการอางอิงกับดัชนีราคาเช้ือเพลิงที่กำหนดโดย กฟผ. ซึ่งไมไดถูกออกแบบใหสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของบริษัทเปนกรณีเฉพาะ   
  แตสะทอนถึงตนทุนถานหินเพียงบางสวนเทานั้น (บริษัทใชถานหินในการผลิตไฟฟาในปริมาณสูงสุด 235 เมกะวัตตเทียบเทา   
  เพื่อจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม) นอกจากน้ี โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง (หรือ “CFB 3”) กำลัง  
  การผลิต 115 เมกะวัตตเทียบเทา ท่ีจำหนายไฟฟาและไอน้ำใหแกลูกคาอุตสาหกรรม ไดเร่ิมดำเนินการเชิงพาณิชยในเดือนพฤศจิกายน   
  2553 ที่ผานมา ซ่ึงไมเพียงแตจะชวยเพ่ิมความหลากหลายทางเชื้อเพลิง แตขณะเดียวกันจะเปนการเพิ่มความเส่ียงจากความผันผวน  
  ของราคาถานหินดวย นอกจากน้ี คาเอฟทีก็ไมไดรับการปรับเปลี่ยนตามกลไกท่ีกำหนดไวเสมอไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม  
  ในขอ “บริษัทกำหนดราคาจำหนายไฟฟาบางสวนโดยอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของบริษัทและ  
  อาจไมสามารถปรับราคาใหสะทอนถึงความผันผวนตางๆ เชน ความผันผวนของตนทุนเช้ือเพลิงและอัตราเงินเฟอ”) 
 
 • ตามขอกำหนดในสัญญาจำหนายไอน้ำกับลูกคาอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายไดคิดเปนรอยละ 11.5 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2553 บริษัท  
  กำหนดราคาจำหนายไอน้ำโดยปรับตามการเปล่ียนแปลงของราคากาซธรรมชาติเทานั้น มิไดอางอิงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาถานหิน   
  (ซึ่งบริษัทใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำดวย)  
 
 เนื่องจากบริษัทไมสามารถผลักภาระตนทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดใหกับลูกคาได บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิง (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตนทุนถานหิน) การเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญของตนทุนเชื้อเพลิงซึ่งบริษัทไมสามารถผลักภาระการเพ่ิมขึ้นของตนทุนเช้ือเพลิงดังกลาวใหกับลูกคา
ได จะสงผลโดยตรงตอการลดลงของอัตราสวนกำไรของบริษัทและอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน 
และผลประกอบการของบริษัท 
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บริษัทกำหนดราคาจำหนายไฟฟาบางสวนโดยอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ซ่ึงไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของบริษัท
และอาจไมสามารถปรับราคาใหสะทอนถึงความผันผวนตางๆ ได เชน ความผันผวนของตนทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟอ 
 ตามขอกำหนดในสัญญาจำหนายไฟฟากับลูกคาอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายไดคิดเปนรอยละ 27.7 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2553 โดยสวนใหญ
บริษัทจะกำหนดราคาจำหนายไฟฟาโดยอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ทั้งน้ี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (หรือ “กกพ.”) เปนผูกำหนด
อัตราคาไฟฟาของ กฟภ. โดยพิจารณาจากตนทุนในการผลิต ซื้อ สง และจัดจำหนายไฟฟาของ กฟภ. การไฟฟานครหลวง (หรือ “กฟน.”) และ กฟผ. 
ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการดำเนินกิจการเก่ียวกับไฟฟาของประเทศ ดังน้ัน อัตราคาไฟฟาของ กฟภ. รวมท้ังราคาจำหนายไฟฟาที่บริษัทจำหนายให
ลูกคาอุตสาหกรรมจึงอาจไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของบริษัทในการผลิตและจำหนายไฟฟา  
 
 อัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ไดกำหนดขึ้นเพื่อสะทอนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปจจัยอื่นๆ โดย
ผานสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติหรือคาเอฟที แตทั้งน้ี ตนทุนเช้ือเพลิงซ่ึงเปนสวนท่ีสำคัญที่สุดของคาเอฟทีนั้นอางอิงกับดัชนีราคาเชื้อเพลิง
อาจไมสอดคลองกับตนทุนเชื้อเพลิงที่แทจริงของบริษัทและสะทอนถึงตนทุนถานหินเพียงบางสวนเทานั้น ท้ังนี้ บริษัทจะใชเช้ือเพลิงบางสวนจากถานหิน
ในการผลิตไฟฟา เพื่อจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ คาเอฟทีก็ไมไดรับการปรับเปล่ียนตามกลไกท่ีกำหนดไวเสมอไป ดังนั้น ในกรณีที่ไมมี
การปรับคาเอฟทีหรือปรับเพียงบางสวนในการกำหนดอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ในชวงเวลาท่ีตนทุนเช้ือเพลิงเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจะไมสามารถปรับราคา
จำหนายไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาใหสอดคลองกับราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นได อันอาจเปนผลใหบริษัทมีสัดสวนกำไรที่ลดลงและใหผลลัพธ ในทาง  
กลับกันกรณีเงื่อนไขตรงขาม ดวยเหตุผลดังกลาวการที่บริษัทตองกำหนดราคาจำหนายไฟฟาโดยอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. จึงอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท  
 
ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับ กฟผ. อยางมาก 
 กฟผ. เปนลูกคารายใหญและสำคัญที่สุดของบริษัท กฟผ. ตกลงซื้อไฟฟาจากบริษัทภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะยาวระหวางบริษัทกับ กฟผ.   
ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต 21 ถึง 25 ป สัญญาซ้ือขายไฟฟาดังกลาวนับวาเปนสัญญาที่มีความสำคัญตอธุรกิจของบริษัทโดยมีมูลคาคิดเปนรอยละ 54.0 ของ
รายไดรวมของบริษัทในป 2553 กฟผ. มีบทบาทที่สำคัญอยางย่ิงในกิจการไฟฟาของประเทศ โดยนอกจากเปนผูซื้อหลักและควบคุมการจำหนายไฟฟา  
ในตลาดขายสงของประเทศแลว กฟผ. ยังเปนผูผลิตไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศอีกดวย สัญญาสำคัญหลายฉบับที่บริษัททำกับ กฟผ. มีขอกำหนดท่ี  
ไมชัดเจน ซึ่งนำไปสูความเห็นที่ไมสอดคลองกันกับ กฟผ. ในเรื่องของการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏขางลางในขอ “บริษัท  
มีขอพิพาทที่สำคัญกับ กฟผ. ในอดีต” ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต ดังน้ัน ขอพิพาทหรือการมีความเห็นที่ไมสอดคลองกันที่สำคัญระหวางบริษัทกับ
กฟผ. อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
 
ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับลูกคาอุตสาหกรรมจำนวนนอยราย ซึ่งอยูในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 นอกจาก กฟผ. แลว ธุรกิจของบริษัทยังขึ้นอยูกับลูกคาอุตสาหกรรมจำนวนนอยรายเปนอยางมาก รายไดที่บริษัทไดรับจากลูกคาอุตสาหกรรม  
ขนาดใหญที่สุด 10 อันดับแรก (ไมรวมรายไดจากการขายใหแก กฟผ.) คิดเปนรอยละ 28.7 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2553 ในขณะท่ียอดขาย
ทั้งหมดท่ีขายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 40.2 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2553 หากเกิดปญหาในความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา
อุตสาหกรรมรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็อาจมีผลกระทบอยางรายแรงกับการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได 
นอกจากนี้ กิจการของลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญของบริษัทจะตั้งอยูในเขตพื้นที่เดียวกันและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน กลาวคือ 
สวนใหญจะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง ซ่ึงทำใหบริษัทมีความเส่ียงเพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางขอกำหนด  
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมฯ การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความลมเหลวหรือหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคหรือส่ิงอำนวย  
ความสะดวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทตั้งอยู หรือในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ ท่ัวๆ ไป  
 
 นอกจากที่ตั้งโรงงานของลูกคาสวนใหญซึ่งรวมตัวอยูในเขตเดียวกันแลว ลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญของบริษัทยังเปนผูประกอบกิจการ  
โรงงานอุตสาหกรรมดานปโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับปโตรเคมี ทำใหลูกคาเหลานี้มีความเสี่ยงโดยตรงจากสภาวะของอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ซึ่งเปนความเสี่ยงโดยออมตอบริษัทดวย ผลิตภัณฑปโตรเคมีหลายชนิดเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodities) และอุตสาหกรรมปโตรเคมีเองมีการแขงขัน
อยางรุนแรง มีความผันผวนดานราคาและวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) อยูเสมอ ปจจัยความเสี่ยงเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุสัญญา
ฉบับใหมกับลูกคาเหลานี้ หรือสงผลกระทบในทางลบตอความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา (Load Factor) ความนาเชื่อถือทางเครดิต
ของลูกคา (Creditworthiness) ระยะเวลาในการดำเนินการขยายธุรกิจของลูกคา อันจะสงผลกระทบตอเงื่อนไขที่จะตกลงกันในสัญญาฉบับใหมกับ
ลูกคาเหลานี้ และดวยเหตุดังกลาวหรือเหตุผลอื่นๆ จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ  
ผลประกอบการของบริษัท 
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 อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถตอสัญญาระยะยาวหลายฉบับกับลูกคาอุตสาหกรรมท่ีเร่ิมจะหมดอายุสัญญาในอีก 2 ถึง 3 ปได แตบริษัทไมสามารถ
รับรองไดวาจะสามารถรักษาลูกคาที่จะหมดสัญญาในระยะกลางน้ีไวไดหรือจะสามารถแสวงหาลูกคารายใหมมาทดแทนลูกคาเหลาน้ีในเงื่อนไขทางการ
คาที่เหมาะสมเม่ือสัญญาที่ทำไวกับลูกคาเหลานี้หมดอายุลง นอกจากน้ี บริษัทตองคงระดับการจำหนายไอน้ำขั้นต่ำไวเพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติตาม
ขอกำหนดดานประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาได (สัญญาซ้ือขายไฟฟาในโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กระหวางบริษัทและ กฟผ. บางสัญญาอาจถูกยกเลิกได 
หากปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาวไมได) และหากบริษัทไมสามารถรักษาลูกคาเดิมหรือแสวงหาลูกคาใหมเพื่อทดแทนลูกคาเดิมในเงื่อนไขทางการคา  
ที่เหมาะสมตามสัดสวนผลิตภัณฑที่บริษัทตองการไดแลว ก็อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ  
ผลประกอบการของบริษัท 
 
 ภายใตสัญญาจำหนายไฟฟาและไอน้ำของลูกคาอุตสาหกรรม บริษัทอาจมีภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายกรณีเกิดการหยุดชะงักของ  
การจำหนายไฟฟาและไอน้ำ หรือการท่ีความพรอมในการจำหนายไฟฟาและไอน้ำไมเปนไปตามการรับประกันขั้นต่ำตอป โดยขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว  
ในสัญญา ซึ่งอาจมีความแตกตางกันไปตามแตละสัญญา บริษัทจึงไมสามารถรับรองไดวาบริษัทจะมีภาระผูกพันดังกลาวหรือไม หรือหากเกิดภาระผูกพัน  
ดังกลาวข้ึนจะมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญหรือไมทั้งจากสัญญาท่ีมีอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
บริษัทประสบภาวะการแขงขันที่รุนแรง  
 บริษัทตองประสบกับการแขงขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจจัดจำหนายไฟฟาและไอน้ำของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration 
Facilities) ของบริษัทใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ แมวาบริษัทจะไดทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกคา แตบริษัทก็ตองแขงขันกับ
ทั้ง กฟภ. รวมถึง บมจ. ปตท. เคมิคอล และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. ธุรกิจของ บมจ. ปตท. เคมิคอล บจ. พีทีที ยูทิลิตี้   
และ กฟภ. ตางมีขอไดเปรียบบางประการเหนือกวาบริษัท โดยทั้ง บมจ. ปตท. เคมิคอล และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ ตางเปนบริษัทรวมของ บมจ. ปตท. ซึ่ง
เปนผูจัดจำหนายกาซธรรมชาติรายใหญของประเทศและผูประกอบการหลายรายในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ก็มีความสัมพันธลักษณะน้ีกับ ปตท. (ซึ่ง  
หลายรายเปนลูกคารายใหญของบริษัท) โดย บมจ. ปตท. ยังถือหุนในลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทหลายราย (โดยเฉพาะใน บมจ. ปตท. เคมิคอล และ
บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น) ซ่ึงคิดเปนยอดขายรอยละ 9.7 ของยอดจำหนายไฟฟาทั้งหมดที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม และรายได  
จำนวนรอยละ 25.3 ของยอดจำหนายไอน้ำ หรือคิดเปนรอยละ 6.0 ของรายไดทั้งหมดในป 2553 ในสวนของ กฟภ. นั้น โดยทั่วไป กฟผ. จะไมเรียกรอง
ใหลูกคาลงนามซื้อขายแบบระยะยาว  
 
 ตามขอมูลดานการตลาดเมื่อเดือนธันวาคม 2553 บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจปโตรเคมีในอนาคต  
ของกลุมบริษัท ปตท. แตอาจจะใหบริการดานสาธารณูปโภคตอโรงงานอื่นๆ ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดวย บริษัทเช่ือวาโครงการผลิตไฟฟา  
เหลานี้ของกลุม ปตท. จะทำใหการแขงขันที่บริษัทจะเผชิญสำหรับลูกคาอุตสาหกรรมในอนาคตคงอยูตอไป โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากประเด็นดัง  
ตอไปนี้ (1) ลูกคาของบริษัทที่สำคัญหลายรายเปนบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. และ (2) ลูกคาของบริษัทบางรายทำธุรกิจกับ บมจ. ปตท. และบริษัท
ในเครือของ บมจ. ปตท. (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกิจ-การแขงขัน” สำหรับขอมูลดานความเสี่ยงของการแขงขันกับ พีทีที ยูทิลิตี้   
ที่อาจมีตอธุรกิจของบริษัท)  
 
บริษัทมีความเสี่ยงที่สำคัญดานสัญญาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
 กฟผ. เปนลูกคารายใหญและสำคัญที่สุดของบริษัท โดยรายไดจากการจำหนายไฟฟาของโรงไฟฟาของบริษัทที่จัดเปนผูผลิตไฟฟารายเล็กใหแก
กฟผ. คิดเปนรอยละ 23.1 ของรายไดทั้งหมดของบริษัทในป 2553 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ “ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับ กฟผ. อยาง
มาก”) กฟผ. เปนผูซื้อไฟฟาหลักแบบขายสงเพ่ือจำหนายตอในกิจการไฟฟาของประเทศ ดวยขอเท็จจริงดังกลาวขางตนเปนสาเหตุใหสัญญาซื้อขายไฟฟา
ผูผลิตไฟฟารายเล็กระหวาง กฟผ. กับบริษัทเปนสัญญามาตรฐาน ซ่ึงบริษัทไมสามารถเจรจาเง่ือนไขตางๆ ได ขอกำหนดในสัญญามาตรฐานดังกลาวจึง
ไมมีการปรับใหสอดคลองกับสภาวะการดำเนินงานของบริษัทและมีขอสัญญาที่ไมชัดเจนบางประการ ท้ังนี้ เงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญาที่บริษัทมี
ความเห็นวาเปนเงื่อนไขที่กอใหเกิดความเสี่ยงกับธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็กของบริษัท ไดแก  
 • คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันสิ้นสุดสัญญาได หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ บริษัทอาจไดรับการ  
  เยียวยาความเสียหายก็ตอเมื่อพิสูจนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเทานั้น 
 
 • แมวาสัญญาซื้อขายไฟฟาไมมีขอสัญญาเก่ียวกับคาเสียหายจากความลาชาในการดำเนินงาน (Liquidated Damages) แตสัญญา  
  กำหนดคาปรับในรูปของการปรับลดเงินคาพลังไฟฟา (Capacity Payment) หรือคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ที่ กฟผ. จะชำระให  
  บริษัทหรือเรียกเงินคืนจากบริษัทไดในกรณีตอไปนี้ (1) บริษัทจายไฟฟาใหนอยกวากำลังผลิตตามสัญญา (2) บริษัทจายไฟฟานอยกวา   
  7,008 ชั่วโมงตอป (3) ประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำนอยกวารอยละ 45 หรือ (4) บริษัทจำหนายไฟฟาจาก  
  พลังงานความรอน (Thermal Energy) นอยกวารอยละ 10 ของยอดจำหนายพลังงานทั้งหมด 
 



 • ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบตอ กฟผ. หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจากหนวยงานรัฐบาล (ตามที่นิยามไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา) ทำให  
  บริษัทไมสามารถจายไฟฟาใหแก กฟผ. ได กฟผ. จะยังคงตองชำระคาพลังไฟฟา (Capacity Payment) (ซึ่งเปนคาใชจายสำหรับตนทุน  
  คงที่ของบริษัทในการกอสรางและเดินเครื่องโรงไฟฟาตลอดอายุของสัญญา) ใหแกบริษัทในระยะเวลาเพียงไมเกิน 6 เดือน ท้ังนี้ในกรณี  
  ที่ บมจ. ปตท. ไมสามารถจัดหากาซธรรมชาติใหแกบริษัทจะไมถือเปนเหตุสุดวิสัยจากหนวยงานรัฐบาล ดังนั้น ในกรณีที่ บมจ. ปตท.   
  ไมสามารถจัดสงกาซธรรมชาติใหแกบริษัทได กฟผ. จะชำระเฉพาะคาพลังไฟฟาสำหรับพลังไฟฟาที่จายจริงและคาพลังงานไฟฟาตาม  
  พลังงานไฟฟาที่ไดจัดสงใหตามจริงเทานั้น และ 
 

 • สัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็กที่บริษัททำขึ้นกับ กฟผ. มีเพียงขอกำหนดทั่วไปซ่ึงกำหนดใหคูสัญญาท้ังสองฝายมีหนาที่ดำเนิน  
  การเจรจาโดยสุจริตใจเพ่ือแกไขขอสัญญาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบในทางลบตอ  
  บริษัท ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม ซึ่งขอผูกพันในลักษณะทั่วไป  
  ดังกลาวจะใหความคุมครองในขอบเขตจำกัดแกบริษัทและประเด็นดังกลาวอาจจะมีนัยสำคัญ หากมีการกำหนดเง่ือนไขทางส่ิงแวดลอม  
  ใหมที่เขมงวดตอโรงไฟฟาของบริษัท อาจสงผลใหคาใชจายในการดำเนินงาน (Operational) และเงินลงทุน (Capital Expenditure)   
  เพิ่มขึ้นอยางมาก 
 
 นอกจากการดำเนินการตามสัญญาผูผลิตไฟฟารายเล็กที่มีอยูในปจจุบันแลว เมื่อเดือนธันวาคม 2552 บริษัทไดทำสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟา
รายเล็กฉบับใหมขนาด 74 เมกะวัตต กับ กฟผ. ซ่ึงจะเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟาในเดือนมิถุนายน 2555 โดยในสัญญาดังกลาวนอกเหนือจากขอกำหนดทั่วไป  
ที่กลาวไวขางตนแลว ยังไดมีการกำหนดเง่ือนไขใหมเพิ่มเติมอีก เชน 
 

 • กำหนดใหมีการตรวจวัดประสิทธิภาพของการนำพลังงานความรอนที่นำมาใชในกระบวนการอุณหภาพปละ 1 ครั้ง โดยมีหนวยงานกลางเปน  
  ผูดำเนินการ 

  
 • ในกรณีที่ประสิทธิภาพของการนำพลังงานความรอนที่นำมาใชในกระบวนการอุณหภาพไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จะไมมีการชำระเงิน  
  ในรูปของคาปรับ แตบริษัทจะไมไดรับคาไฟในสวนของ ดัชนีที่ใชชี้วัดความสามารถในการใชพลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา  
  และพลังงานความรอนรวมกัน (Primary Energy Savings: PES) ท่ีถูกกำหนดไวในอัตราคาไฟฟาแทน 
 
 • หากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กไมสามารถจำหนายไฟฟาให กฟผ. ไดตามปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญานานกวา 18 เดือนในรอบ 24 เดือนใดๆ หรือ   
  กฟผ. สามารถพิสูจนไดวาบริษัทลดการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. และไดนำไฟฟาดังกลาวไปจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม พลังไฟฟา  
  ตามสัญญาจะถูกปรับลดลงดวยปริมาณพลังไฟฟาที่ลดลงนับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา โดยบริษัทตองคืนเงินคาพลังไฟฟาตามสวนตาง  
  ของคาพลังไฟฟาตามสัญญาเดิมและตามสัญญาท่ีถูกปรับลดใหมนับตั้งแตวันเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟาใหแก กฟผ. 
 
 ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริษัท 
 
การประกอบการของบริษัทอยูภายใตการกำกับดูแลที่เขมงวดซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได  
 ในอดีตที่ผานมาแนวทางการกำกับดูแลที่บังคับใชกับผูผลิตไฟฟาในประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  
ที่สำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ในอดีตที่ผานมามีขอเสนอหลากหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาซึ่งมักมีการ  
ชะลอ ยกเลิก หรือแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในภายหลังกอนท่ีจะนำขอเสนอเหลานั้นมาใช  
 
 รัฐบาลไดมีการพิจารณาที่จะผอนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ในการกำกับดูแลกิจการไฟฟาของประเทศมาเปนเวลาหลายป ซึ่งรวมถึง  
การแปรรูป กฟผ. กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ. ไดเริ่มดำเนินการแปรรูปแลวแตกระบวนการแปรรูปนี้ถูกระงับ อยางไรก็ตาม สัญญาซ้ือขายไฟฟากับ 
กฟผ. สำหรับโรงไฟฟาของบริษัทผูผลิตไฟฟารายเล็กไมไดมีขอกำหนดเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการแปรรูป กฟผ. หรือการปฏิรูปโครงสรางกิจการไฟฟา  
แตอยางใด บริษัทไมสามารถคาดการณไดถึงผลกระทบจากการผอนคลายกฎระเบียบในการกำกับดูแลกิจการไฟฟาหรือการแปรรูป กฟผ. ท่ีจะมี  
ตอสัญญาซื้อขายของบริษัทและตอกิจการไฟฟาโดยรวม ตัวอยางเชน หากการผอนคลายกฎระเบียบมีผลใหยกเลิกคาไฟฟาตามอัตราคาไฟฟาที่กำหนด
โดย กฟภ. ซึ่งเปนอัตราอางอิงที่บริษัทใชในการจำหนายไฟฟาใหแกลูกคาอตุสาหกรรมแลว บริษัทอาจตองพยายามเจรจากำหนดโครงสรางราคาจำหนาย
ไฟฟากับลูกคาอุตสาหกรรมใหม ซึ่งบริษัทอาจไมสามารถเจรจาใหโครงสรางราคาดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสมได 
 
 เนื่องจากบริษัทประกอบการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (และเปนผูผลิตไฟฟาในสัดสวนที่สูงของปริมาณไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตโดยผูผลิตไฟฟารายเล็ก  
และจำหนายใหกับ กฟผ.) ซ่ึงมีตนทุนในการผลิตไฟฟาแบบขายสงสูงกวาผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญและโรงไฟฟาหลายแหงของ กฟผ. บริษัทจึงมี  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาหรือใชมาตรการท่ีสงผลทางลบตอผูผลิตที่มีตนทุนการผลิตสูง 
ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปของการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ซ่ึงสัญญาจำหนายไฟฟาที่สำคัญของบริษัทหลายฉบับไมมีขอกำหนดเฉพาะเพ่ือใหบริษัท  
ไดรับคาชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอบริษัท  
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 เพื่อทำใหการปฏิรูปที่กำลังดำเนินอยูเปนไปอยางสะดวก ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในวันที่ 10 
ธันวาคม 2550 พระราชบัญญัติดังกลาวกำหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานกำกับดูแลอิสระใหม ซ่ึงคือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) ซึ่งได
จัดตั้งแลวเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 เพื่อกำกับดูแลทั้งกิจการการจำหนายไฟฟาและกาซธรรมชาติ และเพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันดวยความยุติธรรม 
หนาที่ความรับผิดชอบหลักของหนวยงานอิสระนี้มีดังตอไปน้ี 
 • กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ภายใตกรอบนโยบายของรัฐ 
 
 • ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกำหนดประเภท ขนาด และ  
  ลักษณะของกิจการพลังงานท่ีไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต 
  

 • กำหนดมาตรการเพื่อใหเกิดความมั่นคงและเชื่อถือไดของระบบไฟฟา 
 

 • กำหนดระเบียบและหลักเกณฑในการจัดหาไฟฟา และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟา รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือก  
  ใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 
 

 • เสนอความเห็นตอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา แผนการลงทุนในกิจการไฟฟา แผนการจัดหากาซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบ  
  โครงขายพลังงานเพ่ือนำเสนอรัฐมนตรี 
 
 • ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
 
 • ออกระเบียบหรือประกาศและกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการใหบริการ รวมท้ังมาตรการในการคุมครองผูใชพลังงานจาก  
  การประกอบกิจการพลังงาน 
 
 • เสนอขอบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรี 
 

 • ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนทับซอนของกรรมการ  
  และพนักงานเจาหนาที่ 
 
 • ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสงเงินเขากองทุนและการใชจายเงินกองทุนใหสอดคลอง  
  กับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
 

 • ออกคำสั่งและกำหนดคาปรับทางปกครอง 
 
 • เสนอความเห็นหรือใหคำแนะนำตอรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน 
 
 • สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานการประกอบกิจการพลังงาน 
 
 • สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรูและความตระหนักทางดานพลังงาน 
 
 • สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 
 
 • สงเสริมการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยคำนึงถึง  
  ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟาและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 • ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในสวนที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
 • ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 
 การเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบหรือโครงสรางกิจการไฟฟาดังกลาวและการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาของไทยอาจ
ทำใหบริษัทตองปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจอยางมีนัยสำคัญและอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน 
และผลประกอบการของบริษัท  
 



บริษัทมีขอพิพาทที่สำคัญกับ กฟผ. ในอดีต 
 ในอดีต บริษัทไดเคยเจรจากับ กฟผ. ในเร่ืองที่มีความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหลายเรื่อง รวมถึงเรื่องการเชื่อมโยง (Interconnection) 
ระบบระหวางโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration Facilities) หลายแหงของบริษัท การหยุดเดินเครื่องเพื่อทำความสะอาด
คอมเพรสเซอรของโรงไฟฟาโกลว ไอพีพี การกำหนดดัชนีอางอิงราคาถานหินใหม (ซึ่งจะทำใหบริษัทสามารถผลักภาระตนทุนให กฟผ. ไดภายใตสัญญา
ซื้อขายไฟฟาของบริษัทกับ กฟผ.) และการเจรจาเก่ียวกับการเชื่อมโยงการจายไฟฟาเขากับระบบสงไฟฟาของ กฟผ. (EGAT Grid) แมวาบริษัท  
มีความเห็นวาการเจรจาดังกลาวจะไมถือวาเปนขอพิพาทท่ีสำคัญ แตบริษัทคาดวาดวยลักษณะโครงสรางอุตสาหกรรมการจำหนายไฟฟาของประเทศ  
และลักษณะของสัญญาซ้ือขายไฟฟา ทำใหบริษัทมีแนวโนมท่ีจะตองทำการเจรจากับ กฟผ. ตอไปเรื่อยๆ ในอนาคตเพื่อแกไขปญหาตางๆ ทั้งในเรื่อง  
ที่มีการเจรจาอยูในปจจุบันและในเรื่องอื่นๆ ท่ีคลายคลึงกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนของขอสัญญาระหวางบริษัทและ กฟผ. ในบางประการ ท้ังนี้ ยอม  
มีความเปนไปไดที่จะเกิดขอพิพาทเกี่ยวเนื่องจากการเจรจาตกลงในหัวขอตางๆ ประกอบกับ กฟผ. เปนลูกคารายสำคัญที่สุดของบริษัทและกรณีพิพาท
กับ กฟผ. อาจเก่ียวของกับสัญญาท่ีมีความสำคัญที่สุดที่บริษัทไดทำขึ้นกับ กฟผ. ดังนั้น ขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับ กฟผ. อาจทำใหบริษัทตอง
เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจอยางมีนัยสำคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ  
ผลประกอบการของบริษัท  
 
การประกอบธุรกิจของบริษัทข้ึนอยูกับการจัดหาแหลงเชื้อเพลิง 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับการจัดหาเชื้อเพลิง โดยเฉพาะกาซธรรมชาติและถานหิน ในป 2553 บริษัทมีตนทุนกาซธรรมชาติ  
และตนทุนถานหินคิดเปนรอยละ 74.9 และ 6.9 ของตนทุนขายท้ังหมดของบริษัทตามลำดับ หากเกิดการขาดแคลนกาซธรรมชาติหรือถานหิน หรือ  
ผูจัดสงเชื้อเพลิงไมสามารถจัดหาเชื้อเพลิงใหบริษัทได อาจทำใหโรงไฟฟาบางแหงหรือทุกแหงของบริษัทไมสามารถผลิตไฟฟาหรือไอน้ำได ซึ่งอาจทำให
บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาหรือสัญญาจำหนายตางๆ ที่มีอยูได 
 
 บริษัทไดเขาทำสัญญาซื้อกาซธรรมชาติระยะยาวกับ บมจ. ปตท. ซึ่งดวยโครงสรางอุตสาหกรรมจัดหาเชื้อเพลิงของประเทศ บมจ. ปตท.   
เปนผูประกอบการในธุรกิจจัดจำหนายเชื้อเพลิงในประเทศในลักษณะผูกขาด และเปนผูประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถจัดสงกาซธรรมชาต ิ 
ในปริมาณที่เพียงพอตอการประกอบธุรกิจของบริษัทได หาก บมจ. ปตท. ไมสามารถจัดสงกาซธรรมชาติไดในปริมาณที่กำหนดในสัญญาอาจทำใหธุรกิจ
ของบริษัทหยุดชะงักได แมในสัญญาจำหนายกาซธรรมชาติระหวางผูผลิตไฟฟารายเล็กของบริษัทกับ บมจ. ปตท. จะมีขอกำหนดให บมจ. ปตท. ชำระ  
คาชดเชยหาก บมจ. ปตท. ไมสามารถจัดสงกาซธรรมชาติในปริมาณที่กำหนดในสัญญาได แตก็เปนคาชดเชยเฉพาะในสวนของปริมาณกาซธรรมชาต ิ 
ที่บริษัทใชในการผลิตไฟฟาเพื่อจำหนายให กฟผ. เทานั้น ไมไดรวมถึงในสวนของการผลิตเพ่ือจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ แมวา  
โรงไฟฟากังหันกาซของบริษัทเกือบทั้งหมดจะไดรับการออกแบบใหสามารถใชน้ำมันดีเซลเปนเช้ือเพลิงได แตการเปล่ียนไปใชน้ำมันดีเซลในการผลิต  
จะทำใหบริษัทมีคาใชจายสูงและสงผลตอการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำได นอกจากน้ี โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำของบริษัทอาจไมสามารถ  
ใชน้ำมันดีเซลเปนระยะเวลานานได เนื่องจากในการผลิตไฟฟาโดยใชน้ำมันดีเซลจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีเซลในอัตราที่สูงกวาระดับที่บริษัทจะสามารถ
จัดหาเพื่อเติมทดแทนกลับคืนในถังเก็บได 
 
 ในสวนความเสี่ยงในเร่ืองการหยุดชะงักของการจัดสงกาซธรรมชาติเนื่องจากขอบกพรองในระบบทอสงหรือเมื่อมีการปดซอมบำรุง ซ่ึงเปนเรื่อง  
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทนั้น ขอจำกัดในการจัดสงกาซธรรมชาติหรือการหยุดชะงักในการจัดสงกาซธรรมชาติไปยังเขตท่ีบริษัทเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟาอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
 
 บริษัทไดเขาทำสัญญาซ้ือถานหินระยะยาวกับ บจ. บานปู อินเตอรเนช่ันแนล (หรือ “บานปู”) กับ บจ. โกลว เอสพีพี 3 เพื่อจัดสงถานหินใหกับ  
โรงไฟฟาถานหินจำนวน 3 แหงของบริษัท (รวมถึงโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงแหงใหม ขนาดกำลังการผลิต   
115 เมกะวัตตเทียบเทาของ โกลว พลังงาน ดวย) นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขาทำสัญญาซ้ือถานหินระยะกลางกับผูจัดจำหนาย/ผูขายถานหินระหวาง
ประเทศอีกสองสามราย นโยบายการจัดการความเสี่ยงดานถานหินของบริษัทคือ ทำการจัดซื้อแบบกระจายการจัดซื้อ โดยทำสัญญาอยางนอย 3 ฉบับที่
มีปหมดอายุสัญญาแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางการตลาด บริษัทยังมีนโยบายในการต้ังเปาการจัดหาถานหินรอยละ 90 ของความตองการ
ถานหิน สำหรับปปจจุบัน (N) รอยละ 66 ของถานหินที่ตองการสำหรับปถัดไป (N+1) และรอยละ 33 ของถานหินที่ตองการสำหรับ 2 ปขางหนา (N+2)  
 
 บริษัทมีความเสี่ยงในการจัดหาถานหินจากสถานการณตางๆ รวมถึงสถานการณที่ผูจัดจำหนายถานหินตามสัญญาระยะยาวและระยะกลาง  
ของบริษัทไมสามารถจัดหาถานหินไดตามที่ตกลง และบริษัทไมสามารถจัดหาถานหินจากรายอ่ืนจากตลาดซื้อขายทันที (Spot market) มาชดเชยได   
ในกรณีนี้ บริษัทจึงไมสามารถยืนยันไดวาตนทุนราคาถานหินที่มาทดแทนจะเปนราคาที่เหมาะสม 
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ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับ บมจ. ปตท. อยางมาก 
 ตามที่กลาวไวในขอ “การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับการจัดหาแหลงเช้ือเพลิง” ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับการจัดสงกาซธรรมชาติโดย  
บมจ. ปตท. ใหกับโรงผลิตไฟฟาอยางมาก ตนทุนกาซธรรมชาติซึ่งบริษัทรับซื้อกาซธรรมชาติเกือบทั้งหมดจาก บมจ. ปตท. คิดเปนรอยละ 74.9   
ของตนทุนขายรวมของบริษัทในป 2553 โดยประมาณ นอกจาก บมจ. ปตท. จะเปนผูจัดจำหนายเช้ือเพลิงรายใหญแลว บมจ. ปตท. ยังเปนผูถือหุน  
ใน บมจ. ปตท. เคมิคอล และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ ซึ่งถือเปนคูแขงทางการคาที่สำคัญของบริษัท (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขอ “บริษัทประสบภาวะ  
การแขงขันที่รุนแรง”) อีกทั้ง บมจ. ปตท. ยังถือหุนในลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทบางราย (โดยเฉพาะใน บมจ. ปตท. เคมิคอล และ บมจ. ปตท. 
อะโรเมติกสและการกลั่น) ในป 2553 บริษัทจำหนายไฟฟาใหแกบริษัททั้งสองแหง คิดเปนรอยละ 9.7 ของปริมาณขายไฟฟาใหแกลูกคาอุตสาหกรรม
ทั้งหมด (หนวยเมกะวัตตตอชั่วโมง) และมีรายไดจากการจำหนายไอน้ำ หรือคิดเปนรอยละ 25.3 ของรายไดจากการจำหนายไอน้ำ และคิด  
เปนรอยละ 6.0 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอยีดในขอ “บริษัทประสบภาวะการแขงขันที่รุนแรง”) 
 
 หากสถานะความเปนคูแขงทางธุรกิจของบริษัทตอ บมจ. ปตท. มีผลกระทบตอเงื่อนไขหรือความพรอมของ บมจ. ปตท. ในการเขาทำสัญญาจัดสง
กาซธรรมชาติฉบับใหมกับบริษัท หรือหากความสัมพันธระหวาง บมจ. ปตท. กับบริษัทตกต่ำลงดวยเหตุผลอ่ืน ปจจัยเหลาน้ีอาจมีผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
 
บริษัทมีความเสี่ยงที่สำคัญดานสัญญาภายใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติสำหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กกับ บมจ. ปตท.  
 บมจ. ปตท. เปนผูจัดสงเช้ือเพลิงรายใหญและสำคัญที่สุดของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดในขอ “ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับ บมจ. ปตท. 
อยางมาก”) โดยมีรัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ ปจจุบัน บมจ. ปตท. มีอำนาจผูกขาดในธุรกิจจัดจำหนายกาซธรรมชาติในประเทศ ดวยเหตุนี้ สัญญา  
จัดจำหนายกาซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. จึงเปนสัญญามาตรฐานที่บริษัทไมสามารถตอรองเงื่อนไขได ดังนั้น นอกเหนือจากผลกระทบประการอื่นแลว 
ขอกำหนดในสัญญามาตรฐานดังกลาวไมมีการปรับใหสอดคลองกับสภาวะการดำเนินงานของบริษัท และมีขอความที่ไมชัดเจนบางประการ แมวา  
ขอกำหนดในสัญญาจัดจำหนายกาซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. จะมีขอแตกตางในแตละสัญญา อยางไรก็ตาม สัญญาหลายฉบับจะประกอบไปดวย  
เงื่อนไขบางประการท่ีบริษัทเชื่อวาจะกอใหเกิดความเสี่ยงกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 
 • คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดจำหนายกาซธรรมชาติกอนวันส้ินสุดสัญญาได หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ บริษัทอาจ  
  ไดรับการเยียวยาความเสียหายก็ตอเมื่อพิสูจนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเทานั้น (แทนที่จะใหสิทธิแกบริษัทในการ  
  ที่จะเรียกรองให บมจ. ปตท. ยังคงจัดสงกาซธรรมชาติใหกับบริษัทตอไปในชวงที่ยังไมสามารถยุติขอพิพาทได) 
 
 • บมจ. ปตท. ตกลงวาจะใช “ความพยายามอยางเต็มที่” ที่จะจัดสงกาซธรรมชาติใหตามปริมาณท่ีกำหนดตอวันในสัญญา แตขอสัญญา  
  ดังกลาวมิใชหนาที่โดยเด็ดขาดของ บมจ. ปตท. ในการจัดสงกาซธรรมชาติใหกับบริษัท  
 
 • ขอกำหนดเกี่ยวกับภาระหนาที่ของ บมจ. ปตท. ในการตองชำระคาชดเชยความเสียหายใหแกบริษัท ในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไมสามารถ  
  จัดสงกาซธรรมชาติ ใหกับบริษัทไดตามคุณลักษณะที่กำหนดไวตามสัญญานั้นไมชัดเจน และไมวาในกรณีใด บมจ. ปตท. จะจาย  
  เงินชดเชยในจำนวนเงินที่ไมเกินจำนวนที่กำหนดไว  
 
 • การไมปฏิบัติตามเง่ือนไขแหงสัญญาไมวาจะโดยฝายใดก็ตามและมิไดมีการแกไขเยียวยาภายใน 60 วันหลังจากมีคำบอกกลาวเหตุ  
  ผิดสัญญา ใหถือวาไดเกิดเหตุผิดสัญญาและฝายที่มิไดผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  
 
 • คุณสมบัติของกาซเปนรูปแบบมาตรฐานที่มีชวงคุณสมบัติที่กวางมาก ถึงแมวาบริษัทไดออกแบบหนวยผลิตเพื่อใหสามารถดำเนินการได  
  ภายใตคุณภาพของกาซในปจจุบันของ บมจ. ปตท. แตบริษัทไมสามารถรับประกันไดวาการออกแบบในปจจุบันจะสามารถใชการได  
  ถาคุณภาพกาซของ บมจ. ปตท. มีการเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทจะสามารถไดรับการชดเชยสำหรับการดัดแปลงที่จำเปนอันเนื่องมาจาก  
  การเปล่ียนแปลงคุณภาพของกาซดังกลาวไดอยางครบถวน 
 
 ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริษัท 
 



บริษัทอยูระหวางการขยายโครงการโรงไฟฟาหลายๆ โครงการ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการเสร็จสมบูรณของโครงการ 
 ปจจุบันการขยายโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิงขนาด 115 เมกะวัตตเทียบเทาของบริษัทไดดำเนินการกอสราง
เสร็จแลว และปจจุบันบริษัทยังอยูระหวางการดำเนินการโครงการขยายกำลังการผลิตอีก 2 โครงการ คือ โรงไฟฟาถานหินไอพีพีขนาด 660 เมกะวัตต   
และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงขนาด 382 เมกะวัตตเทียบเทา ทั้งนี้โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำท่ีใช
ถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาด 115 เมกะวัตตเทียบเทา ไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 และบริษัทไดตกลงทำสัญญาซื้อขาย  
กับลูกคาอุตสาหกรรมตามกำลังการผลิตที่มีอยูทั้งหมดแลว ในขณะท่ีโรงไฟฟาถานหินกำลังการผลิต 660 เมกะวัตตซึ่งมีกำหนดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย
ภายในไตรมาสแรกของป 2555 ไดมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา (PPA) กับ กฟผ. ภายใตโครงการโรงไฟฟาไอพีพีแลว สำหรับโครงการโรงไฟฟา  
พลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงขนาดกำลังการผลิต 382 เมกะวัตตเทียบเทานั้น มีกำหนดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใน
ไตรมาสที่ 3 ป 2554 มีการทำสัญญาซื้อขายกำลังการผลิตสวนใหญกับลูกคาแลว แตยังไมทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะสามารถทำ
สัญญาสำหรับกำลังการผลิตที่มีอยูทั้งหมดไดทันกอนการเดินเครื่องเชิงพาณิชยที่กำหนด ซึ่งอาจมีผลกระทบทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ 
สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได 
 
 เนื่องจากทั้ง 2 โครงการที่กลาวมาขางตนกำลังอยูระหวางการกอสราง บริษัทจึงไมสามารถยืนยันไดวาทุกโครงการจะสรางเสร็จตามกำหนดเวลา 
ภายใตงบประมาณที่กำหนดไว อีกทั้งบริษัทไมอาจยืนยันไดวาจะสามารถจัดหาแหลงเงินทุนที่ตองการโดยมีตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับ  
การกอสรางโครงการทั้งหมด ดังนั้นความลาชาของโครงการท่ีอาจเกิดขึ้นเหลาน้ี จึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ สถานะทาง  
การเงิน และผลประกอบการของบริษัทได 
 
การคัดคานสำหรับการขยายมาบตาพุด การประกาศเขตควบคุมมลพิษในมาบตาพุด และคำตัดสินของศาลปกครอง 
 องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ชุมชนทองถ่ินและนักการเมืองบางกลุมเช่ือวาการขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีในมาบตาพุดเปนโครงการที่ไมยั่งยืน  
เมื่อพิจารณาจากมุมมองดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม จึงไดออกมาตรการท่ีเครงครัดหลายเรื่องซึ่งจำกัดการอนุญาตเรื่องสิ่งแวดลอมในอดีต อาทิ หาม  
มิใหอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับใหม นอกเสียจากวาจะสามารถลดการระบายมลสารไนโตรเจนออกไซด (NO

x
) ซัลเฟอร  

ไดออกไซด (SO
2
) และฝุนละอองจากโรงงานในปจจุบันลงรอยละ 125 ของการระบายมลสารของโรงไฟฟาที่มีแผนวาจะสรางใหม  

 
 ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสำหรับโครงการใหมทั้ง 2 แหง กลาวคือ โครงการโรงไฟฟาถานหินขนาดกำลังการผลิต 660   
เมกะวัตตและโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 382 เมกะวัตตเทียบเทา  
ไดรับการอนุมัติแลว โดยยึดตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทจำเปนตองลงทุนและปรับปรุงโรงไฟฟาที่มีอยูเพื่อลดการระบายมลสารสูอากาศ  
รอยละ 125 ของการระบายมลสารของโรงไฟฟาที่จะสรางใหม เพื่อที่จะสามารถดำเนินโครงการขยายแหงใหมได นอกจากน้ีอาจมีการกำหนดมาตรฐาน
การปลอยมลสารสูอากาศท่ีเขมงวดมากขึ้นตอโรงไฟฟาเดิมหรือโรงไฟฟาที่จะเกิดใหมในมาบตาพุดหรือในประเทศ และนอกจากน้ีอาจมีการตัดสินใจ  
ที่จะพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในโครงการพัฒนาชายฝงภาคใตแหงใหม หรือลูกคาของบริษัทอาจมีการตัดสินใจลงทุนในตางประเทศ เรื่องนี้  
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทสำหรับโครงการขยาย  
กำลังการผลิตในอนาคต 
 
 ในเดือนมีนาคม 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองไดออกคำสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศใหมาบตาพุดเปน “เขตควบคุมมลพิษ” ซึ่งภายหลัง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดออกประกาศแลว และในเดือนมิถุนายน 2552 ประชาชนและองคกรเอกชนบางกลุมไดยื่นคำรองแกศาลปกครอง
กลางอางวาการออกใบอนุญาตบางฉบับที่ไดออกหลังจากการแกไขรัฐธรรมนูญของไทย ป 2550 ไมเปนไปตามกฎหมายและรองขอใหยกเลิกใบอนุญาต
ดังกลาว และขอใหศาลปกครองกลางสั่งใหมีการคุมครองชั่วคราว โดยใหระงับการกอสรางโครงการจำนวน 76 โครงการเปนการชั่วคราวใน  
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และทายท่ีสุดศาลปกครองสูงสุดไดมีคำส่ังยืนตามคำส่ังศาลปกครองกลาง แตใหลดจำนวนของโครงการท่ีถูก  
ระงับชั่วคราวใหเหลือ 65 โครงการนั้น ถึงแมวาโรงงานของบริษัท รวมถึงโครงการขยายที่กำลังอยูระหวางการกอสรางจะไดรับใบอนุญาตท่ีจำเปนแลว
ทั้งหมดและไมไดรวมอยูในโครงการที่ถูกระงับชั่วคราว แตมีลูกคาบางรายอาจไดรับผลกระทบจากคำสั่งของศาล  
 
 ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทไดรับแจงจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (หรือ “กนอ.”) วาสมาคมตอตานสภาวะโลกรอนไดยื่นคำรอง
แกศาลปกครองกลาง (หรือ “การยื่นคำรองตอศาลปกครองกลางคร้ังที่ 2 ขององคกรเอกชน”) ซึ่งโครงการเก็คโค-วัน และ โกลว   
เอสพีพี 3 เปนหนึ่งในกิจการที่มีรายชื่อแนบทายในคำรองดังกลาวดวยและถึงแมวาโครงการท้ัง 2 จะไมไดอยูในฐานะของผูถูกฟอง แตคำรองดังกลาว
ครอบคลุมถึงการขอระงับการดำเนินการของโครงการตามรายชื่อแนบทาย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบริษัทได 
 
 ในเดือนตุลาคม 2553 เก็คโค-วัน ไดรับจดหมายแจงจาก กนอ. ใหปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญและกำหนดใหโรงไฟฟา  
เก็คโค-วันตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (หรือ “EHIA”) ใหแกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดลอม (หรือ “สผ.”) ภายใน 180 วันหลังจากไดรับจดหมายแจง (หรือประมาณเดือนเมษายน 2554) มิฉะนั้นใบอนุญาตการกอสรางที่ออกโดย 
กนอ. กอนหนานี้จะตองถูกยกเลิก แมวาปจจุบัน เก็คโค-วัน ไดดำเนินการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  
ขั้นตอนสุดทาย ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดของ EHIA เม่ือเดือนธันวาคม 2553 และไดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพใหแก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554 แตบริษัทไมสามารถยืนยันไดวารายงานการวิเคราะห  
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพดังกลาวจะไดรับการอนุมัติเม่ือใดหรือจะไดรับการอนุมัติหรือไม 
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 ในขณะที่การดำเนินงานและโครงการที่อยูระหวางการกอสรางของบริษัทไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่มีอยูในปจจุบัน รวมท้ังไดรับใบอนุญาต  
ที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานที่มีอยูเดิมและโครงการกอสรางใหมแลวทั้งหมด แตระเบียบขอบังคับใหมซึ่งเกี่ยวของกับโครงการที่อาจสงผลกระทบ  
อยางรุนแรงตอสุขภาพ ไดกำหนดใหบริษัทตองดำเนินการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (หรือ “EHIA”) สำหรับโครงการโรงไฟฟาถานหิน 
ขนาดกำลังการผลิต 660 เมกะวัตตของบริษัท อันเปนเง่ือนไขสำหรับใบอนุญาตในการประกอบการที่บริษัทยังไมไดรับนั้น เนื่องจากความไมแนนอน  
ในกระบวนการอาจทำใหการเริ่มการดำเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาใหมลาชาออกไปได ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญ  
ตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท  
 
 ดังนั้น บริษัทไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทจะไดรับใบอนุญาตในการประกอบการที่จำเปนสำหรับโรงไฟฟาที่กำลังอยูระหวางการกอสราง   
เมื่อโรงไฟฟาเหลานี้พรอมสำหรับการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย 
 
บริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  
 บริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหลายประการ ดังตอไปนี้ ตนทุนการดำเนินงานหลายสวนของบริษัทอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ หรือ
เงินสกุลอ่ืนๆ แมวาตนทุนการดำเนินงานท่ีเปนเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สวนใหญจะมีรายไดที่ขึ้นกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ รองรับ แตการจัดซื้อ  
ชิ้นสวนและอุปกรณตางๆ ของโรงไฟฟาอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และตนทุนในการซอมบำรุงโรงไฟฟา โกลว ไอพีพี ก็อยูในรูปเงินยูโร เปน  
จำนวนมาก นอกจากน้ี ตนทุนถานหินและคาขนสงถานหินสวนใหญอิงกับเงินดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงบริษัทไมสามารถผลักภาระตนทุนที่เกิดจาก  
การเปลี่ยนแปลงในตนทุนขนสงดังกลาวใหแกลูกคาไดทั้งหมด (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน) นอกจากน้ีรายได
บางสวนของบริษัทจะขึ้นกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แมวาหนี้ของบริษัทจำนวนมากเปนเงินบาท ในอดีตที่ผานมา บริษัทไดกำหนดจำนวนเงินสด  
ที่สามารถนำไปจายผูถือหุน ซ่ึงจะมีสวนหนึ่งมาจากสวนที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐฯ หรือที่ขึ้นกับดอลลารสหรัฐฯ (เชนเดียวกับกำไรสุทธิที่ไมรวม  
ผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) และหากบริษัทยังดำเนินการเชนนั้นตอไป การปรับตัวสูงขึ้นของคาเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ   
จะทำใหเงินปนผลที่บริษัทจายใหแกผูถือหุนเปนเงินบาทมีจำนวนลดลงได ดวยเหตุผลดังกลาว หากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรามีความผันผวนสูงก็อาจ  
มีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
 
การคุมครองของการประกนัภยัของบรษิทัอาจไมสามารถคุมกนับรษิทัไดอยางเพยีงพอตอความเส่ียงจากการสูญหายทีอ่าจเกิดขึน้  
 การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงดานการปฏิบัติการและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟา และเนื่องจากธุรกิจประกันภัย  
มีลักษณะผันผวนเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ในบางขณะ บริษัทอาจไมสามารถทำประกันภัยที่ใหความคุมครองอยางเพียงพอในเงื่อนไข  
ที่เหมาะสมได ซึ่งจะทำใหเกิดความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงินเม่ือเกิดเหตุการณรุนแรงที่มิไดรับการคุมครองหรือไมสามารถประกันภัยได 
 
 บริษัทไดทำประกันวินาศภัย (All-risk) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม (Third 
Party Liability) และการประกันภัยอื่นๆ โดยกรมธรรมหลักจะคุมครองความรับผิดที่เกิดจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจากเหตุการณดังกลาว 
แตไมรวมความสูญเสียหรือเสียหายบางประการ ดังนั้นหากบริษัทประสบกับความสูญเสียที่ไมไดรับความคุมครองจากประกันภัยหรือความสูญเสียที ่ 
ไดรับความคุมครองแตมีมูลคาเกินจากวงเงินเอาประกันแลว อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ
ผลประกอบการของบริษัท 
 
การดำเนินงานของบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทมีความเส่ียงจากปริมาณน้ำ (Hydrology Risk) ท่ีสามารถใชในการ  
ผลิตไฟฟา 
 บริษัทไดเขาซื้อหุนในไฟฟา หวยเหาะ และ หวยเหาะไทย เสร็จสิ้นแลวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 โดยไฟฟา หวยเหาะ ดำเนินการโรงไฟฟาพลังน้ำ
ขนาด 152 เมกะวัตตในจังหวัดอัตตะปอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ หวยเหาะไทย ซึ่งเปนบริษัทโฮลดิ้งถือหุนในไฟฟา หวยเหาะ   
ในสัดสวนรอยละ 25 โดยในปจจุบันบริษัทถือหุนโดยตรงและโดยออม (ผานการถือหุนผาน หวยเหาะไทย) ในไฟฟา หวยเหาะ สัดสวนรอยละ 67.25 
 
 จากลักษณะทั่วไปของโรงไฟฟาพลังน้ำ การดำเนินการของโรงไฟฟาประเภทดังกลาวมีการพ่ึงพิงปริมาณน้ำฝนเปนอยางมาก และในกรณี  
ของไฟฟา หวยเหาะ ยังพึ่งพิงปริมาณน้ำสำรองในอางเก็บน้ำอีกดวย ประกอบกับตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวางไฟฟา หวยเหาะ และ กฟผ.   
มีเงื่อนไขบางประการซึ่งกำหนดปริมาณไฟฟาขั้นต่ำที่จะตองขายใหกับ กฟผ. และในกรณีที่ไฟฟา หวยเหาะ ไมสามารถผลิตไฟฟาเพื่อขายใหกับ กฟผ. ได
ในปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดอาจตองมีการชำระคาปรับ ยกเวนบางกรณีซึ่งจะอนุญาตใหไฟฟา หวยเหาะ สามารถแจงลวงหนาหากไมสามารถ  
จัดสงไฟฟาในระดับต่ำสุดที่กำหนดอันเนื่องมาจากความแหงแลง (หรือเรียกวา “Drought Year”) ได อยางไรก็ดีการกระทำดังกลาวจะถูกจำกัดจำนวน
ครั้งที่อนุญาตใหดำเนินการได ดังนั้น ปจจัยลบดานปริมาณน้ำฝนในบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟา อาจทำใหไฟฟา หวยเหาะ มีความเสี่ยงอยางมีนัยสำคัญจาก
ปริมาณน้ำที่สามารถใชในการผลิตไฟฟาได โดยในป 2553 บริษัทประสบกับภาวะปริมาณน้ำฝนต่ำมากเปนพิเศษ สงผลใหบริษัทตองประกาศ  
ใหป 2554 เปนปที่แหงแลง (หรือ “Drought Year”) 
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ประวัติความเปนมา 
 
 บริษัทฯ จดทะเบียนกอตั้งในชื่อวา “บมจ. เดอะโคเจเนอเรช่ัน” ในเดือนตุลาคม 2536 ตอมา สุเอซ แทรกเตอเบล เอส. เอ. ซึ่งปจจุบันเปน  
บริษัทยอยของ จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. (จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. และบริษัทยอย อางอิงรวมกันวา “จีดีเอฟ สุเอซ”) ไดทำการซื้อหุนใน บจ. โกลว ครั้งแรก
ในเดือนกันยายน 2540 และเขาซื้อหุนของบริษัทฯ ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2543 โดยไดเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพย  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางโดยจากการเขาซื้อ บจ. โกลว จาก จีดีเอฟ สุเอซ ในเดือนธันวาคม 2547 
 
 ในป 2550 บริษัทฯ ไดจัดตั้ง บจ. โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง บจ. โกลว ไอพีพี 3 และ บจ. เก็คโค-วัน โดย บจ. โกลว ไอพีพี 2 และ บจ. โกลว ไอพีพี 3 
เปนบริษัท โฮลดิ้ง (Holding Company) ในขณะท่ี บจ. เก็คโค-วัน เปนบริษัทดำเนินธุรกิจ (Operating Company) ธุรกิจหลักของบริษัทเหลานี้  
คือพัฒนาและดำเนินการในโครงการผลิตไฟฟาในประเทศไทย  
 
 และในเดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค-วัน ไดลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. และเร่ิมการกอสรางโรงไฟฟาถานหินขนาด 660 
เมกะวัตต ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ กลุมบริษัทโกลวถือหุนรอยละ 65 และ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน (หรือ “เหมราช”) ถือหุนรอยละ 35 
ใน บจ. เก็คโค-วัน 
 
 ในป 2552 บจ. โกลว ไดเขาซ้ือหุนรอยละ 49 ใน บจ. หวยเหาะไทย (หรือ “หวยเหาะไทย”) และรอยละ 55 ใน บจ. ไฟฟา หวยเหาะ   
(หรือ “ไฟฟา หวยเหาะ”) จาก จีดีเอฟ สุเอซ โดยหวยเหาะไทย เปนบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งถือหุนในไฟฟา หวยเหาะ รอยละ 25 ดังนั้น จึงสงผลใหบริษัท  
ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในไฟฟา หวยเหาะ รวมรอยละ 67.25 ปจจุบันไฟฟา หวยเหาะ ดำเนินธุรกิจผลิตโรงไฟฟาพลังน้ำ กำลังการผลิต 152 
เมกะวัตต อยูในจังหวัดอัตตะปอ สปป. ลาว 
 

แผนภาพตอไปนี้แสดงโครงสรางองคกรและการถือหุนของกลุมบริษัทในปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ (1) จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. ไดถือหุนใน บมจ. โกลว พลังงาน โดยผาน บจ. จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี และ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย, ตุรกี, และแอฟริกาใต บี. วี.   

   ซึ่งไดถือหุนใน บมจ. โกลว พลังงาน หลังจากควบรวมกิจการกับสุเอซ แทรกเตอเบล เอ็นเนอจี โฮลด้ิง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. เม่ือเดือนธันวาคม 2553 ซ่ึงทั้ง 2   

   บริษัทยอยที่จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. เปนเจาของท้ังหมด 
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ความเปนมาและลำดับเหตุการณสำคัญของบริษัทฯ มีดังตอไปนี ้
 
เดือนตุลาคม 2536 บริษัทฯ จัดตั้งในชื่อวา “บมจ. เดอะโคเจเนอเรช่ัน” 
เดือนกุมภาพันธ 2539 บมจ. เดอะโคเจเนอเรช่ัน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เดือนเมษายน 2539 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration Plant) ของบริษัทฯ เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยในระยะแรก 
เดือนกันยายน 2540 จีดีเอฟ สุเอซ เขารวมกิจการรวมคากับ เหมราช โดยถือหุนฝายละรอยละ 50 ใน บจ. โกลว (เดิมชื่อ “บจ.   
  เอช-เพาเวอร”) ซ่ึงขณะนั้น บจ. เอช-เพาเวอร ถือหุนรอยละ 100 ใน บจ. โกลว เอสพีพี 1 (เดิมชื่อ “บจ. พลังงาน  
  อุตสาหกรรม”) และถือหุนรอยละ 51 ใน บจ. โกลว ไอพีพี (เดิมช่ือ “บจ. บอวิน เพาเวอร”)  
เดือนกุมภาพันธ 2541 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration Plant) ขนาด 124 เมกะวัตตของ บจ. โกลว เอสพีพี 1   
  เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย 
เดือนมีนาคม 2542 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจากกาซธรรมชาติและถานหิน (Hybrid Plant) ของ บจ. โกลว เอสพีพี 2 และ  
  บจ. โกลว เอสพีพี 3 เริ่มเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย 
เดือนพฤษภาคม 2542 บจ. โกลว เขาซ้ือหุนที่เหลือรอยละ 49 ใน บจ. โกลว ไอพีพ ี จาก บจ. อินเตอรเนชั่นแนล เจนเนอเรตติ้ง   
  (International Generating Co., Ltd.) ทำใหถือหุนทั้งหมดใน บจ. โกลว ไอพีพี  
เดือนมิถุนายน 2543 จีดีเอฟ สุเอซ เขาถือหุนเพ่ิมขึ้นใน บจ. โกลว คิดเปนรอยละ 75 
ป 2543 ถึง ป 2547 จีดีเอฟ สุเอซ เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน บจ. โกลว จนถึงประมาณรอยละ 100 ผานการทำธุรกรรมซื้อขายหุน  
  หลายครัง้ ซึ่งรวมถึงการขายหุนรอยละ 5 ใน บจ. โกลว ไอพีพี ใหแกเหมราชโดยทางออม 
เดือนพฤศจิกายน 2543 จีดีเอฟ สุเอซ เขาถือหุนรอยละ 62 ของบริษัทฯ โดยรับซ้ือหุนทั้งหมดจากไซท แปซิฟค โฮลดิ้ง จำกัด (Sithe  
  Pacific Holdings Limited) 
เดือนกุมภาพันธ/มีนาคม 2544 จีดีเอฟ สุเอซ เพิ่มการถือหุนในบริษัทฯ เปนรอยละ 99 จากการซื้อหุนจากบานป ู และจากการทำคำเสนอซื้อ  
  หุนสามญัของบริษัท (Tender Offer) ท่ีเหลือจากผูถือหุนรายอื่นดวย  
เดือนสิงหาคม 2545 เพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
เดือนมกราคม 2546 โรงไฟฟาขนาด 713 เมกะวตัตของ บจ. โกลว ไอพพี ีตัง้อยูทีน่คิมอตุสาหกรรมเหมราช ชลบรุ ีเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย 
เดือนธันวาคม 2547 บริษัทฯ เขาซ้ือหุนรอยละ 100 ใน บจ. โกลว จากจีดีเอฟ สุเอซ  
เดือนกุมภาพันธ 2548 บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจาก บมจ. โกลว เอสพีพี เปน บมจ. โกลว พลังงาน 
เดือนเมษายน 2548 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค-วัน ลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟากับ กฟผ. และเร่ิมการกอสรางโรงไฟฟาในเดือนตุลาคม 2551 
เดือนพฤษภาคม 2552 บจ. โกลวเขาถือหุนใน หวยเหาะไทย รอยละ 49 และไฟฟา หวยเหาะ รอยละ 51 จากบริษัทยอยของ จีดีเอฟ   
  สุเอซ เอส.เอ. 
เดือนพฤศจิกายน 2553 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง (หรือ “ซีเอฟบี 3”) ขนาด 115 เมกะวัตตเทียบเทา   
  เริ่มดำเนินการเชิงพาณชย 
เดือนธันวาคม 2553 สุเอซ แทรกเตอเบล เอ็นเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปเรทีฟ ยู. เอ. ควบรวมกิจการกับ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย, ตุรกี  
  และแอฟริการใต บี. วี. สงผลใหถือหุน บมจ. โกลว พลังงาน รอยละ 25  
 
 แมวาบริษัทยอยของบริษัทแตละบริษัทในกลุมบริษัทจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบกิจการแยกตางหากจากกัน 
บริษัทยังคงไวซึ่งโครงสรางการบริหารท่ีเปนหนึ่งเดียวเพื่อใหสามารถติดตามผลการดำเนินงานและประสานการทำงานของโรงไฟฟาและโรงผลิตไอน้ำ
ตางๆ ใหสอดคลองกัน 
 
 จีดีเอฟ สุเอซ หน่ึงในผูนำดานพลังงานชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญตั้งอยูท่ีปารีส ประเทศฝรั่งเศส รวมไปถึงสายธุรกิจใน อเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย และแปซิฟก 
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จีดีเอฟ สุเอซ มีจำนวนสายธุรกิจที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมหลักทางดานพลังงานอยู 5 หนวย และทางดานสายสิ่งแวดลอมอยู 1 หนวย 
 - Energy France 
 - Energy Europe & International  
 - Global Gas & LNG 
 - Infrastructures 
 - Energy Service 
 - Environment 
 
 บริษัทเปนสวนหน่ึงของสายธุรกิจจีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี ยุโรปแอนดอินเตอรเนช่ันแนล (GDF SUEZ Energy Europe & International) ซึ่ง  
เปนสายงานที่พัฒนาและบริหารจัดการโครงการดานไฟฟาและกาซธรรมชาติ รวมทั้งเสนอบริการทางดานพลังงานที่เหมาะสมในหลายรูปแบบ ใหตรงกับ
ความตองการของกลุมลูกคาอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในนานาประเทศ 
 
 เมือ่เดอืนสงิหาคม 2553 จดีเีอฟ สเุอซ ไดประกาศเรือ่งการควบรวมกิจการธรุกจิพลังงานนอกทวปียโุรป และสนิทรพัยบางสวนในสหราชอาณาจักร
และตุรกี (รวมเรียกวา “จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอรเนชั่นแนล”) กับ บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล พาวเวอร (“International Power PLC.” หรือ 
“International Power”) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในสหราชอาณาจักร การควบรวมกิจการน้ีสงผลให อินเตอรเนช่ันแนล  
พาวเวอร มีขนาดใหญขึ้น และเปนผูนำในหลายตลาดหลัก (ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียและออสเตรเลีย) โดยหุนของ
บริษัทที่ถือหุนโดย จีดีเอฟ สุเอซ เปนสวนหนึ่งของ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอรเนช่ันแนล ซึ่งจะควบรวมกับ อินเตอรเนช่ันแนล พาวเวอร ท้ังนี้  
หลังจากการควบรวมกิจการดังกลาว จีดเีอฟ สเุอซ เอส.เอ. จะถือหุนใน อนิเตอรเนชัน่แนล พาวเวอร ในสดัสวนรอยละ 70 โดยการควบรวมไดเสร็จสิน้
เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ 2554 นี ้ 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 
1.  ภาพรวม  
 บริษัทฯ และบริษัทยอย เปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาและผูใหบริการดานสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญที่สุดแหงหนึ่ง  
ของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และธุรกิจโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration) โดย  
โรงไฟฟาสวนใหญดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทคือการผลิตและจำหนาย
ไฟฟาใหแก กฟผ. รวมถึงการผลิตและจำหนายไฟฟา ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) ใหแกลูกคาอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูใน  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง  
 
 บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแตป 2536 ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยมีโรงไฟฟาหลัก (Production Facility) 4 แหงตั้งอยูใน  
เขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝงทะเลดานตะวันออก จังหวัดระยองและชลบุรี และนับตั้งแต บจ. โกลว เขาถือหุนในโรงไฟฟาพลังน้ำหวยเหาะ ในจังหวัด
อัตตะปอ สปป. ลาว ในชวงครึ่งปแรกของป 2552 ทำให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกำลังผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 1,945 เมกะวัตต 
และกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,046 ตันตอชั่วโมง  
 
 การผลิตและจำหนายไฟฟานับเปนธุรกิจหลักที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยมีรายไดคิดเปนรอยละ 81.7 ของรายไดรวมของบริษัทฯ
และบริษัทยอยในรอบปบัญชี 2553 และการผลิตและจำหนายไอน้ำนับเปนธรุกิจที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยเชนกัน โดยมีรายไดคิดเปนรอยละ 
11.5 ของรายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยในรอบปบัญช ี 2553 ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนเจาของและดำเนินการโรงงานผลิตจำนวน   
5 แหง รายละเอียดและลักษณะการผลิตของโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังตอไปน้ี 
 • โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี มีกำลังผลิตไฟฟา 713 เมกะวัตต  
 • โรงไฟฟาพลังน้ำหวยเหาะ ต้ังอยูที่จังหวัดอัตตะปอ สปป. ลาว มีกำลังผลิตไฟฟา 152 เมกะวัตต 
 • โรงไฟฟาโกลว พลังงาน พลังความรอนรวมและไอน้ำ ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังผลิตไฟฟา 281 เมกะวัตต ไอน้ำ 550 ตัน  
  ตอชั่วโมง และน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม 2,520 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 
 • โรงงานโกลว เอสพีพี 1 พลังความรอนรวมและไอน้ำ ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มีกำลังผลิตไฟฟา 124 เมกะวัตต ไอน้ำ 90 ตัน  
  ตอชั่วโมง และน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม 190 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง  



 • โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ ระยะที่ 3 ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดังนี้ 
  - โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 มีกำลังผลิตไฟฟา 513 เมกะวัตต ไอน้ำ 190 ตันตอชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 150   
   ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
  - โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ระยะท่ี 4 มีกำลังผลิตไฟฟา 77 เมกะวัตต ไอน้ำ 137 ตันตอช่ัวโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 2,050 ลูกบาศก  
   เมตรตอชั่วโมง 
  - โรงไฟฟาโกลว พลังงาน (หรือ “ซีเอฟบี 3”) มีกำลังผลิตไฟฟา 85 เมกะวัตต ไอน้ำ 79 ตันตอช่ัวโมง 
 
 ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดทั้งสิ้น 37,878.8 ลานบาท มีกำไรสุทธิรวม 5,715.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บรษิัทฯ 
และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 107,326.5 ลานบาท 
 
2. โครงการขยายและโครงการในอนาคต 
 ปจจุบันโรงผลิตไฟฟาและไอน้ำของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดเดินเครื่องเกือบเต็มกำลังการผลิตแลว บริษัทฯ จึงไดเริ่มดำเนินการ
กอสรางโรงไฟฟาแหงใหมในป 2550 และ 2551 เพื่อตอบสนองความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของลูกคา  
  
 โครงการสวนขยายลาสุดของบริษัทซ่ึงเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ มูลคาโครงการประมาณ 500 ลานดอลลารสหรัฐ สามารถ  
ผลิตไฟฟาได 342 เมกะวัตตและไอน้ำ 120 ตันตอชั่วโมง การกอสรางไดเริ่มดำเนินการแลวในชวงครึ่งปหลังของป 2551 และดำเนินไปตามแผน   
โดยคาดวาจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 3 ของป 2554 
 
 เมื่อเดือนตุลาคม 2550 บริษัทไดยื่นเอกสารการประมูลตอกระทรวงพลังงาน ภายใตโครงการประมูลการกอสรางโรงไฟฟาเอกชนรายใหญประจำป 
2550-2554 เพ่ือสรางโรงไฟฟาถานหินขนาดกำลังการผลิตสุทธ ิ 660 เมกะวัตต ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือจำหนายกำลังการผลิตทั้งหมดให
กฟผ. ภายใตระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และในป 2551 บริษัทไดรับใบอนุญาตที่จำเปน สามารถจัดหาแหลงเงินทุน 
และไดลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. การกอสรางโรงไฟฟาแหงน้ีไดเริ่มดำเนินการเม่ือกลางป 2551 และต้ังเปาหมายวาจะเริ่มเดิน
เครื่องเชิงพาณิชยไดในเดือนพฤศจิกายน 2554 
 
 เมื่อเดือนเมษายน 2552 บริษัทไดนำสงขอเสนอถึงรัฐบาลของ สปป. ลาว เพื่อดำเนินการศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาและกอสรางโรงไฟฟา
พลังน้ำ กำลังการผลิตประมาณ 100 เมกะวัตต ซึ่งอยูทางตอนใตของแมน้ำเซเปยน ในจังหวัดอัตตะปอ สปป. ลาว ในเดือนธันวาคม 2552 รัฐบาลลาวได
เชิญบริษัทเพื่อเจรจาหาขอตกลงในเร่ืองเง่ือนไขของบันทึกความเขาใจ ซึ่งรัฐบาลลาวจะมอบอำนาจให บจ. ไฟฟา หวยเหาะ เพียงบริษัทเดียวใน  
การดำเนินการศึกษาความเปนไปไดในพ้ืนที่ดังกลาว และหากผลการศึกษาที่ไดรับเปนเชิงบวก ทั้งสองฝายจะตกลงในเรื่องเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานใน
การดำเนินงานตอไป บริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจเมื่อเดือนมีนาคม 2553 และไดรับอนุญาตใหดำเนินการศึกษาความเปนไดของโครงการใหแลว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 หากโครงการมีความเปนไปไดจากการศึกษา แผนงานของบริษัทคือสามารถทำใหโรงไฟฟาแหงใหมเดินเครื่อง  
เชิงพาณิชยไดในป 2558  
 
กลยุทธในการประกอบธุรกิจ 
  
 บริษัทมีวัตถุประสงคที่จะเพ่ิมความสามารถในการทำกำไรดวยการมุงเนนความเปนเลิศในการดำเนินงานและขยายธุรกิจอยางสรางมูลคาเพิ่ม  
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน บริษัทมียุทธศาสตรการดำเนินงานท่ีประกอบดวยยุทธศาสตรพื้นฐานหลัก 4 ประการ คือ พื้นฐานดานพาณิชย 
การดำเนินงาน การเงิน และบุคลากร  
 
 บริษัทกำหนดวัตถุประสงคทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหมีความสมดุลกันเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญในแนวทางและแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
กลยุทธที่ดำเนินการอยูในปจจุบันคือเสริมสรางและยกระดับการใชประโยชนจากกำลังการผลิต ประสิทธิภาพ และความม่ันคงในระบบการผลิต รวมทั้ง
ลดตนทุนโดยรวมและปรับปรุงอัตรากำไร รวมถึงการกอสรางโรงไฟฟาแหงใหมใหเสร็จสมบูรณภายในเวลาและงบประมาณกำหนด จัดหาเงินทุน  
ในตนทุนที่เหมาะสมและพัฒนาระบบและขั้นตอนการรายงานภายในองคกรใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น บริษัทไดมุงเนนและจะใหความสนใจอยางตอเนื่องในเรื่อง
การเติบโตอยางยั่งยืนดานพลังงานทดแทน ดวยความสนับสนุนจาก จีดีเอฟ สุเอซ บริษัทวางแผนในการพัฒนาทีมงานผูบริหารคนไทยที่กระตือรือรนและ
มีความสามารถ พรอมทีมงานที่จะใหความสนับสนุนอยางตอเนื่อง  
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1 กลยุทธเชิงพาณิชย 
 สำหรับกลยุทธเชิงพาณิชยนั้น บริษัทมุงเนน (ก) การขยายธุรกิจหลัก (ข) การสรางสัมพันธกับลูกคาในเชิงรุก (ค) บริหารการใชเชื้อเพลิงใหได
ประโยชนสูงสุดและจัดหาแหลงเชื้อเพลิงที่มั่นคง และ (ง) ดำรงและเพิ่มพูนองคความรูและความสัมพันธอันดีกับทุกๆ ฝายในประเทศ 
  
 (ก) การขยายธุรกิจหลัก 
  บริษัทวางแผนท่ีจะขยายธุรกิจหลัก โดยการเพ่ิมกำลังผลิตเพื่อตอบสนองความตองการไฟฟาและไอน้ำในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น พรอมทั้ง
ดำเนินกลยุทธใหบริษัทอยูในฐานะท่ีสามารถกอสรางโรงไฟฟาแหงใหมเพิ่มเติมไดในอนาคตในประเทศไทย  
 
  ในปจจุบัน โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำโดยใชถานหินเปนเช้ือเพลิงซีเอฟบี 3 (หรือ “CFB 3”) แหงใหมที่มีกำลังการผลิตสุทธิ 115 
เมกะวัตตเทียบเทา ไดเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวเมื่อไตรมาสท่ี 4 ป 2553 และบริษัทกำลังอยูระหวางการกอสราง โรงไฟฟาพลังความรอนรวม  
และไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Phase 5) มีกำลังการผลิตสุทธิ 382 เมกะวัตตเทียบเทา และมีกำหนดท่ีจะเร่ิมเดินเครื่องเชิงพาณิชยภายใน  
สิ้นป 2554  
 
 นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานประกาศใหบริษัทชนะการประมูลโครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน (GHECO-One) กำลังการผลิต 660 เมกะวัตต 
ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ซึ่งอยูระหวางการกอสรางและมีกำหนดการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยภายในไตรมาสแรกของป 2555  
 
 นอกจากโครงการเหลานี้แลว บริษัทยังพิจารณาแสวงหาโอกาสในการขยายฐานธุรกิจโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศและ  
สปป. ลาว รวมถึงการเติบโตอยางตอเนื่องในธุรกิจผลิตไฟฟาและไอน้ำรวมกัน โดยการหาลูกคาอุตสาหกรรมช้ันนำรายใหมๆ และขยายธุรกิจให
สอดคลองกับความตองการของลูกคาปจจุบันอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 นอกจากนี้ บริษัทยังมุงเนนในการรักษาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในปจจุบัน เพื่อใหบริการที่มีความม่ันคงและคุณภาพสูงแกลูกคา
ปจจุบัน ปฏิบัติตามพันธะภายใตสัญญาซ้ือ-ขายไฟฟากับ กฟผ. และเสริมสรางความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐและเอกชนภายในประเทศ (รวมถึง  
หนวยงานกำกับดูแล) อยางตอเนื่อง บริษัทเชื่อวาการดำเนินการทั้งหมดน้ีจะเอื้อหนุนใหบริษัทประสบความสำเร็จในการแขงขันประมูลโครงการกอสราง  
โรงไฟฟาแหงใหมในอนาคตทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบานได  
 
 (ข) การรักษาความสัมพันธกับลูกคาอุตสาหกรรมโดยใชกลยุทธเชิงรุก  
  ฐานลูกคาอุตสาหกรรมคือองคประกอบหลักของธุรกิจของบริษัท ลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมปโตรเคมี   
ซึ่งตองการแหลงจายไฟฟาและไอน้ำที่มั่นคงมีเสถียรภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงตนทุนในการเริ่มเดินเครื่องใหม (Start-up) หากเกิดการหยุดชะงักใน
กระบวนการผลิต ความมั่นคงในการจายไฟฟาทำใหบริษัทเหนือกวาคูแขงและเปนทางเลือกที่สำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา โดยเฉพาะอยางย่ิง
ลูกคาที่ตองการการจายไฟฟาและไอน้ำที่มีความมั่นคง  
 
 ดังนั้น บริษัทจึงมุงเนนในการกระชับความสัมพันธที่แนนแฟนกับลูกคาของบริษัทในปจจุบันโดยไมเพียงแตใหบริการผลิตและจำหนายไฟฟาและ
สาธารณูปโภคดานอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานและมีความมั่นคง แตยังรวมงานกับลูกคาอยางใกลชิดเพื่อเขาใจถึงความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้นและ
สามารถพัฒนาวิธีการเพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการ บริษัทกำหนดแผนการดำเนินงานตางๆ เพื่อสรางความพอใจแกลูกคาใหมากยิ่งขึ้นดวย  
การปรับปรุงความมั่นคงในการจำหนายที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงชองทางการสื่อสารกับลูกคา การรับเรื่องรองเรียนและแกปญหาของลูกคาใหรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 เน่ืองจากบริษัทเชื่อมั่นวาความพอใจของลูกคาคือหัวใจสำคัญในการรักษาฐานลูกคาเดิมไว รวมท้ังในการขยายธุรกิจไปสูลูกคารายใหม  
 
 (ค) การบริหารการใชเชื้อเพลิงใหไดประโยชนสูงสุดโดยลดตนทุนเช้ือเพลิงและการจัดหาแหลงเช้ือเพลิงที่มั่นคง 
  เชื้อเพลิงเปนตนทุนหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของราคาและแหลงจัดหาเช้ือเพลิง   
(โดยเฉพาะอยางยิ่งถานหิน) การจัดหาเชื้อเพลิงในปริมาณเพียงพอตอความตองการมีความสำคัญตอลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทยังตองรักษา
ระดับเชื้อเพลิงสำรองอยางดี ซึ่งปจจัยทั้งสองนี้มีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท  
 
 ทั้งนี้ บริษัทไดทุมเททรัพยากรไปในการบริหารจัดการการใชเช้ือเพลิง บริษัทแสวงหาโอกาสในการจัดซื้อถานหิน เพ่ือลดภาระตนทุนถานหินและ  
คาขนสง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผลกำไรของบริษัท บริษัทจะตรวจสอบตนทุนเช้ือเพลิงและเพื่อเปนการปองกันผลกระทบตอบริษัทจากความผันผวน
ของราคาเชื้อเพลิง บริษัทไดลงนามในสัญญาปองกันความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของราคาสินคา (Hedging Agreement) กับผูจัดจำหนายถานหินใน  
ป 2552 ท่ีจะจัดสงในป 2553 และในป 2553 ที่จะจัดสงในป 2554 และในอนาคตอาจจะลงนามในสัญญา Hedging Agreement อีกเปนคร้ังคราว  
 



 (ง) การดำรงและเสริมสรางแหลงความรูความเชี่ยวชาญและความสัมพันธที่ดี 
  ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำแกลูกคาในประเทศไทย และบริษัทมีปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและ
ยาวนานในประเทศ บริษัทมุงที่จะแสวงหาบุคลากรหลักที่มีศักยภาพเพ่ือนำมาฝกฝนใหขึ้นเปนผูบริหารระดับสูงในอนาคต รวมท้ังการดำเนินการรักษา
และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ กฟผ. รัฐบาล หนวยงานของรัฐ และหนวยงานดานกำกับดูแล 
 
2 กลยุทธดานการดำเนินงาน 
 ในดานการดำเนินงานนั้น บริษัทเนนกลยุทธดังนี้ (ก) ดำรงและปรับปรุงความม่ันคงและความพรอมของหนวยผลิตและจำหนาย (ข) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง (ค) ลดตนทุนการดำเนินงาน และ (ง) บริหารโครงการที่กำลังกอสรางของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ 
 
 (ก) การดำรงและปรับปรุงความมั่นคงและความพรอมของหนวยผลิตและจำหนาย 
  บริษัทสามารถปรับปรุงการใชประโยชนสูงสุดจากกำลังผลิตของโรงงานใหดีขึ้นดวยมาตรการปรับปรุงกำลังการผลิตตางๆ และลดการ  
หยุดเดินเครื่องเพ่ือซอมบำรุงนอกกำหนดการหรือลดระยะเวลาการซอมบำรุงตามกำหนดการลง บริษัทจะดำเนินมาตรการตางๆ เพื่อปรับปรุงการ  
ดำเนินงานในทุกๆ ดานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง เชน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาเชิงปองกันอยางมีประสิทธิภาพ และลดการหยุดชะงัก 
ของเคร่ืองจักรโดยใชการวิเคราะหหาสาเหตุ และปรับปรุงวิธีการดำเนินงานใหมๆ 
 
 (ข) การปรับปรุงการใชเชื้อเพลิงใหมีประสิทธิภาพ 
  เชื้อเพลิงเปนตนทุนหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพการใชเช้ือเพลิงจึงเปนปจจัยสำคัญในการเพ่ิมผลกำไรของบริษัท บริษัท
ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการอยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงการเลือกเดินเครื่องและจัดสง ตรวจสอบติดตามการทำงานของอุปกรณ
สำคัญ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตรวจสอบติดตามและแกไขการสูญเสียพลังงาน  
 
 (ค) การลดตนทุนในการดำเนินงาน  
  จุดมุงหมายของบริษัทคือ ดำเนินการลดตนทุนในการดำเนินงานและซอมบำรุง โดยกำหนดขั้นตอนการทำงานที่โปรงใสเพื่อสามารถวิเคราะห
ไดถึงลักษณะและชวงระยะเวลาการเกิดคาใชจายตางๆ รวมถึงพิจารณาความจำเปนในการใชจายตางๆ อยางมีเหตุผล เพื่อใหการใชจายแตละครั้ง  
มีความเหมาะสมและไดประโยชนสูงสุด โดยไมทำใหพันธะหนาที่ในการทำตามสัญญาในการจำหนายใหลูกคาหรือความเช่ือมั่นของโรงไฟฟาตองลดลง   
โดยบริษัทเนนการบริหารจัดการดานรายจายโดยใชระบบงานท่ีไดมาตรฐานและมีขั้นตอนควบคุมอยางรัดกุมที่สุด  
 
 เมื่อป 2553 บริษัทไดลงนามในสัญญาดานชิ้นสวนระยะยาวกับบริษัทผูผลิตช้ินสวน (OEM) เพื่อจัดหาและซอมแซมชิ้นสวนกังหันกาซสำหรับ  
โกลว ไอพีพี และโกลว เอสพีพี 1 ในการซอมบำรุงหลักใน 3 คร้ังถัดไปสำหรับแตละหนวยผลิต (Generating Unit) (ระยะเวลาประมาณ 8 - 9 ป) ซึ่งจะ
ชวยลดตนทุนการดำเนินงานได นอกจากน้ีบริษัทยังไดรับขอตกลงกับผูผลิตชิ้นสวนกังหันกาซสำหรับ โกลว พลังงาน ระยะท่ี 5 ในการจัดหาชิ้นสวน
กังหันกาซและบริการตรวจสอบสำหรับอีก 9 ปขางหนาดวย ประกอบกับความสัมพันธที่ดีกับฝายสนับสนุนดานเทคนิคจาก จีดีเอฟ สุเอซ และการ  
ที่มีจำนวนกังหันกาซที่เพิ่มมากขึ้นทำใหบริษัทสามารถตอรองกับผูจำหนายไดอยางมีประสิทธิภาพและจัดหาอุปกรณและอะไหลชิ้นสวนในราคาท่ี  
เหมาะสมได 
 
 (ง) การบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ  
  บริษัทไดกอสรางโรงงานผลิตแหงใหมอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับความตองการท่ีเพิ่มขึ้นของลูกคา ดำเนินโครงการใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน และ/หรือ กอสรางเครือขายสายสงและทอสงเพิ่มเติมไปยังลูกคา โครงการเหลานี้จะดูแลโดยทีมงานซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะอยาง  
มีระบบเพ่ือหลีกเลี่ยงความลาชาหรือหยอนประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมคาใชจายใหไดประโยชนสูงสุด 
 
3  กลยุทธดานการเงิน 
 ดำรงและปรับปรุงฐานะการเงินใหดียิ่งขึ้น 
 เปาหมายในการรักษาความเปนเลิศในการดำเนินงานของบริษัทยังรวมถึงความเปนเลิศในการจัดการฐานะทางการเงิน บริษัทแสวงหาโอกาสในการ
ลดตนทุนเฉล่ียของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ปรับโครงสรางเงินทุนใหเหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ยังมุงเนนการลดความเส่ียง
ทางการเงินอยางสม่ำเสมอ บริษัทมุงที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยจัดการใหคาใชจายและการชำระหน้ีมีความสอดคลองดานสกุลเงินตรา 
(Currency Matching) ท้ังทางตรงและทางออม กับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Free Cash Flow) บริษัทบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย
อยางระมัดระวังแตมีความยืดหยุนในระดับหนึ่ง โดยไดรับความชวยเหลือจากทีมผูชำนาญดานการเงินของ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งชวยบริษัทในการพิจารณา
ชวงเวลาและปริมาณที่เหมาะสมในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย รวมไปถึงบริษัทมุงที่จะเพ่ิมมูลคาของผูถือหุนในระยะยาวใหมีมูลคา  
มากที่สุด โดยควบคุมการใชกระแสเงินสดอยางระมัดระวังเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการลงทุนของบริษัท 
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 บริษัทดำเนินการปรับปรุงระบบข้ันตอนการบริหารและกระบวนการ โดยปรับปรุงความม่ันคงของระบบและพิจารณาทบทวนและบันทึก
กระบวนการดำเนินงานตางๆ บริษัทไดนำโปรแกรมการควบคุมภายใน ที่มีชื่อวาโปรแกรม Internal Control Management & Efficiency (INCOME) 
ของ GDF SUEZ มาใช (CODIS หรือ Control Disclosure Program ปจจุบันไดเปล่ียนช่ือเปน INCOME หรือ Internal Control Management & 
Efficiency ตั้งแตตนป 2552)  
 
 การใชระเบียบแบบแผนท่ีเหมาะสมท่ีพัฒนาภายใตโปรแกรม INCOME สำหรับกลุมบริษัทโกลว ยังคงสงผลใหให จีดีเอฟ สุเอซ สามารถปฏิบัติ  
ตามกฎหมายของฝรั่งเศส “Loi de Sécurité Financière (LSF)” และหนวยงานกำกับการดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวของของฝรั่งเศสได และสามารถปฏิบัติตาม  
ระเบียบขอกำหนดของสหภาพยุโรป (คำสั่งของสหภาพยุโรป ฉบับที่ 7 และ 8 ซึ่งมีผลตั้งแตป 2551 เปนตนไป) กฎหมายและขอกำหนดดังกลาวชวย  
สงเสริมความรับผิดชอบของบริษัท การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะมากขึ้น และปรับปรุงคุณภาพและความโปรงใสของรายงานและการตรวจสอบ  
ดานการเงิน และยังจะทำใหบรรดาผูบริหารของบริษัทรับผิดชอบดานการจัดทำ การประเมิน และการเฝาติดตามความมีประสิทธิภาพของโครงสราง  
การควบคุมภายในของบริษัทไดอยางชัดแจงมากขึ้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับโปรแกรม INCOME ในขอ “การควบคุมภายใน”) 
 
โครงสรางรายได 
 
รายไดของบริษัท 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดหลักจากการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. และการจำหนายไฟฟา ไอน้ำ น้ำสะอาด (Clarified Water) และน้ำ  
ปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) ใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตารางดานลางแสดงถึงรายไดของบริษัท โดย
แบงตามชวงที่ระบุไว 
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2551 2552 2553 
 (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑและบรกิาร       
ไฟฟา       
 จำหนายให กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ 10,859.5  32.1  11,314.4  31.8  11,709.2  30.9 
 จำหนายให กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟารายเล็ก 10,337.8  30.5  9,279.0  26.1  8,738.9  23.1 
 จำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม 7,954.1  23.5  9,188.4  25.9  10,488.1  27.7 
  รวม   29,151.4  86.1  29,781.7  83.8  30,936.2  81.7 
       
ไอน้ำ    4,244.7  12.5  4,366.2  12.3  4,373.4  11.5 
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม 327.7  1.0  356.1  1.0  347.4  0.9 
  รวม   33,723.8  99.6  34,504.0  97.1  35,657.0  94.1 
 
รายไดอื่นๆ  130.2  0.4  1,021.0  2.9  2,221.8  5.9 
   รวมรายได 33,854.0  100.0  35,525.0  100.0  37,878.8  100.0 
 
จุดเดนในการดำเนินธุรกิจ  
 
บริษัทเชื่อวาบริษัทมีจุดเดนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 
 
1. การที่เปนผูประกอบการรายใหญและความมั่นคงในการใหบริการ (Critical Scale and Reliability of Operation) 
 บริษัทเชื่อวาบริษัทไดขยายธุรกิจจนมีขนาดของการดำเนินการระดับใหญ (Critical Scale) โดย บจ. โกลว ไอพีพี มีหนวยผลิตไฟฟา 2 หนวย   
สวนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำของบริษัทมีเครื่องผลิตไฟฟารวมท้ังส้ิน 21 หนวยและจะเพ่ิมเปน 23 หนวยในส้ินป 2554 น้ี ขนาด  
การประกอบการนับวามีความสำคัญอยางย่ิงตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไดทำการเช่ือมโยงการทำงานของโรงไฟฟา  
พลังความรอนรวมและไอน้ำทั้งหมดเขาดวยกัน เพื่อใหการผลิตและจัดสงไฟฟาและไอน้ำใหแกลูกคาอุตสาหกรรมเปนไปอยางตอเนื่องและม่ันคง บริษัท
ยังไดกอสรางระบบเครือขายทอสงไอน้ำซ่ึงชวยลดปญหาหยุดชะงักและสูญเสียแรงดันไอน้ำหากหนวยผลิตใดเกิดมีปญหาหยุดเดินเคร่ือง  
 



 การเช่ือมโยงหนวยผลิตเขาดวยกันมีขอดีหลายประการ กลาวคือ สามารถเลือกเดินเคร่ืองที่มีตนทุนต่ำได สามารถปรับปรุงการผลิตและจัดสงไฟฟา
และไอน้ำใหมีความมั่นคงมากย่ิงขึ้น มีความคลองตัวสูงขึ้นในการหมุนเวียนการหยุดเดินเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาใหสอดคลองกัน และสงผลใหลูกคา
สามารถกำหนดการหยุดซอมบำรุงและจัดสงกำลังไฟฟาในชวงความตองการสูงสุดไดโดยสะดวก โดยสรุปแลว ลักษณะการดำเนินงานดังกลาวทำให
โรงงานผลิตของบริษัทมีความพรอมสูงในการผลิตและจัดสงไฟฟาและไอน้ำใหแกลูกคาไดอยางมีความมั่นคงดวยตนทุนที่ต่ำ 
 
 บริษัทเชื่อวาคงไมมีผูประกอบการรายอื่นที่จะสามารถขยายขนาดการผลิตโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำใหทัดเทียมกับบริษัทไดในอนาคต
อันใกลนี้ ซึ่งจะเปนอุปสรรคของบริษัทคูแขงในการขยายธุรกิจ นอกจากน้ี ขนาดกำลังการผลิตของบริษัทยังกอใหเกิดประโยชนในดานตางๆ อาทิ   
การเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพใหกับระบบ การเพ่ิมความสามารถในการทำกำไรจากการประหยัดของขนาด (Economy of Scale) การบริหาร
จัดการชิ้นสวนอะไหลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สรางเสริมความชำนาญของผูปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มอำนาจการตอรองกับคูคา  
 
 ดวยขนาดและประวัติของการประกอบธุรกิจของบริษัท ทำใหมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพตองการที่จะมารวมงานกับบริษัท และทำใหบริษัทไดรับ  
ความเชี่ยวชาญดานการตลาด และไดรับความเชื่อถือในฐานะผูประกอบการระยะยาวในกิจการพลังงานในประเทศ บริษัทดำเนินการทั้งในฐานะผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายใหญและประกอบการโรงไฟฟาพลังงานและไอน้ำรวมกัน (Cogeneration) โดยโรงไฟฟาสวนใหญดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟา  
รายเล็ก (SPP) ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก ทำใหเปนผูประกอบการรายสำคัญในทั้งสองภาคธุรกิจยอยของกิจการผลิตและจำหนายไฟฟา  
ในประเทศ  
 
 บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลายซึ่งทำใหดึงดูดลูกคาไดอยางมากและไดรับความสนุบสนุนจากภาครัฐในประเทศอีกดวย และบริษัทยังเปนเจาของ
สินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจเกือบทั้งหมดและเปนผูควบคุมการดำเนินงานแตเพียงผูเดียว ทำใหสามารถควบคุมการตัดสินใจเชิงกลยุทธ  
ในธุรกิจและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทเช่ือวาจุดเดนดังกลาวจะเสริมฐานะของบริษัทในเชิง  
แขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งธุรกิจใหมๆ ในอนาคตมากขึ้น  
 
2. การมีสถานที่ตั้งท่ีดีและมีโรงงานผลิตหลักในเขตการประกอบการเดียวกัน 
 นอกจากจุดเดนของการท่ีเปนผูประกอบการรายใหญแลว บริษัทเช่ือวาจุดเดนหลักอีกประการคือที่ตั้งของบริษัทและการท่ีโรงงานผลิตหลัก  
ของบริษัทตั้งอยูในเขตประกอบการเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาเอกชนหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเปน  
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สุดและสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศ บริษัทยังเปนผูผลิตและจำหนายสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Utilities Suppliers) รายใหญที่สุดรายหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ การท่ีบริษัทมีโรงงานผลิตหลักรวมศูนยในเขตประกอบการเดียวกัน
ทำใหสามารถวางแผนการใชทรัพยากรหลักไดอยางมีประสิทธิภาพอันเปนจุดเดนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
 
 การที่โรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ทำใหบริษัทสามารถสรางความสัมพันธที่แนนแฟนกับลูกคา  
ซึ่งเปนบริษัทชั้นนำขนาดใหญของประเทศ โรงงานผลิตของบริษัทตั้งอยูใจกลางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผูประกอบหลัก
ดานปโตรเคมี นอกจากน้ี บริษัทยังไดลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานสำหรับการจัดสงไฟฟาและไอน้ำ ประกอบดวยเครือขายสายสงไฟฟาใตดินและ
ระบบทอสงไอน้ำเหนือพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรง  
 
 สินทรัพยหลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเชนกัน กลาวคือ บริษัทมีโรงงานไฟฟาทั้งชนิดใชพลังงานจากกาซธรรมชาติและ
ถานหิน มีลูกคาที่เปนทั้งผูประกอบการอุตสาหกรรมและ กฟผ. จำหนายไฟฟาและไอน้ำในปริมาณสูง และประกอบกิจการโรงงานท่ีผลิตทั้งไฟฟาและ  
ไอน้ำ ทั้งที่เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก และผูผลิตไฟฟาที่มิใชผูผลิตไฟฟารายเล็ก ความหลากหลายทั้งในดานผลิตภัณฑ ลูกคา 
และประเภทโรงงานผลิต ทำใหบริษัทมีฐานะท่ีมั่นคงในอุตสาหกรรมผลิตและจำหนายพลังงานของประเทศมาเปนเวลานาน 
 
3. ประวัติการดำเนินงานท่ีดีในฐานะผูใหบริการที่มีความมั่นคงและตอบสนองความพอใจลูกคาเปนหลัก 
 บริษัทไดเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแตป 2536 และเช่ือวาบริษัทไดรับการยอมรับและไววางใจในฐานะผูผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ
โดยใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคาของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาซึ่งเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งตองพึ่งพาการจัดหาไฟฟาและ
ไอน้ำที่มีความมั่นคง (Reliability) ไดมาตรฐาน ท้ังนี้ บริษัทไดมุงเนนในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงในการผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ และ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการใหสูงขึ้นใหเปนจุดเดนที่เหนือกวาคูแขงขันในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ จะเห็นไดจากบริษัทมีโรงงานผลิตและสิ่งอำนวย  
ความสะดวกท่ีดำเนินการแบบรวมศูนยและเชื่อมโยงการทำงานเขาดวยกันพรอมเครือขายโครงสรางพื้นฐานในการจัดสงกระแสไฟฟาที่พรอมสมบูรณ   
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งระบบผลิตที่มีความซ้ำซอนระหวางกันในการทำงานและเครือขายสายสงไฟฟาใตดินและระบบเช่ือมตอไอน้ำและไฟฟา
สำหรับลูกคาอุตสาหกรรม ทำใหการผลิตและจัดสงไฟฟาและไอน้ำแกลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทมีความมั่นคงไววางใจได  
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 นอกจากน้ี บริษัทยังเนนสรางความพอใจแกลูกคาทำใหบริษัทรักษาและขยายฐานลูกคาไดอยางตอเนื่อง บริษัทเชื่อวาประวัติการดำเนินงานท่ีดี  
ของบริษัทโดยเฉพาะกับลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ทำใหบริษัทมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีฐานะท่ีแข็งแกรงขึ้นในการเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
 จุดเดนอีกประการหนึ่งซึ่งทำใหบริษัทแตกตางจากคูแขงคือ บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำเปนธุรกิจหลัก ซ่ึงทำให
บริษัทสามารถมุงเนนใชทรัพยากรดานการบริหารในการดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำและสามารถใชประโยชนจากการสนับสนุนของ
จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในกิจการผลิตและจำหนายไฟฟาและใหบริการสาธารณูปโภคแกภาคอุตสาหกรรมเชนเดียวกันไดอยางเต็มที่  
 
4. ความสัมพันธกับ จีดีเอฟ สุเอซ  
 บริษัทเปนบริษัทยอยของ จีดีเอฟ สุเอซ ซ่ึงเปนกลุมบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งเช่ียวชาญในธุรกิจไฟฟาและกาซธรรมชาติในตลาดหลักๆ ท่ัวโลก   
ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดรับถายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณตางๆ อันจะอำนวยประโยชนอยางยิ่งในการดำเนินธุรกิจในลักษณะ  
กลุมบริษัท  
 
 ทั้งนี้ ไดมีขอตกลงความรวมมืออยางเปนทางการภายใตสัญญา Support Service Agreement กับกลุมบริษัท ซึ่ง จีดีเอฟ สุเอซ ถือหุนอยูทั้งหมด 
ชวยใหบริษัทไดรับความสนับสนุนทางเทคนิคดานปฏิบัติการ และการใหคำปรึกษาดานโครงการจาก จีดีเอฟ สุเอซ และบริษัทไดทำการลงนามในสัญญา
อีกสัญญาหนึ่งระหวางบริษัทกับ จีดีเอฟ สุเอซ ซ่ึง จีดีเอฟ สุเอซ ตกลงท่ีจะไมแขงขันโดยทางตรงกับบริษัทในธุรกิจการผลิตไฟฟาในประเทศ  
 
 ในฐานะที่บริษัทเปนกิจการเดียวที่ จีดีเอฟ สุเอซ ใชในการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟาในประเทศยอมอำนวยประโยชนตอการดำเนินงานของ
บริษัทและการดำเนินการดานอื่นๆ ตอไปในอนาคตภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาว 
 
5. ความมั่นคงของรายไดและกระแสเงินสด 
 รายไดจากการจำหนายไฟฟาและไอน้ำของบริษัทสวนใหญเปนการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวมีระยะเวลาประมาณ 15 ปสำหรับลูกคา
อุตสาหกรรม และระหวาง 21 ถึง 25 ปสำหรับการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. โดยในปจจุบันสัญญาสวนใหญที่บริษัททำกับลูกคาอุตสาหกรรมจะส้ินสุด
ลงในระหวางป 2555 และป 2557 ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับการซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กระหวาง กฟผ. กับบริษัทจะสิ้นสุดลงใน
ระหวางป 2559 และป 2568 และในป 2571 สำหรับการซื้อไฟฟาจาก บจ. โกลว ไอพีพี ภายใตสัญญาซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ซึ่งสิ่งนี้
นับเปนปจจัยสำคัญที่สรางความม่ันคงดานรายไดใหกับธุรกิจของบริษัทและปกปองธุรกิจจากการแขงขันไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ลูกคาอุตสาหกรรม
สวนใหญของบริษัทเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งมีคาตัวประกอบการใชไฟฟาสูงและมีระดับความตองการที่สม่ำเสมอ 
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 ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ พรอมทั้งผลิตและจำหนายน้ำสะอาดและ  
น้ำปราศจากแรธาตุ ซึ่งเปนผลิตภัณฑรองใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง  

1 ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 (ก) ไฟฟา 
  บริษัทผลิตไฟฟาเพ่ือจำหนายใหแก กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรม โดยไฟฟาที่จำหนายใหแก กฟผ. ซึ่งเปนผูซื้อไฟฟาสงแตเพียงรายเดียว  
จะถูกสงเขาสูระบบสงหลักของ กฟผ. (EGAT’s National Transmission System) เพ่ือจำหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ). และการไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) เพื่อนำไปจำหนายตอใหแกผูบริโภคทั่วประเทศ  

  บริษัทเปนเจาของและดำเนินการโรงไฟฟาที่ใชระบบเชื่อมโยงหนวยผลิตและเครือขายการจัดสงไฟฟา โดยมีบริษัทยอยหลายแหงภายใตกลุม
บริษัทเขาทำสัญญาซื้อขายไฟฟากับลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยโรงไฟฟาของบริษัท บจ. โกลว เอสพีพี 2 และ บจ. โกลว เอสพีพี 3   
จะผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนหลักและจำหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมใน  
นิคมอุตสาหกรรมขางเคียงดวย ขณะที่ บจ. โกลว เอสพีพี 1 จำหนายกระแสไฟฟาใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ทั้งน้ี ไฟฟาที่จำหนาย  
จะจัดสงผานระบบสายสงไฟฟาโดยตรงสำหรับลูกคา โดยไฟฟาที่จัดสงใหลูกคาอุตสาหกรรมจะนำไปใชในกิจการดานอุตสาหกรรมตางๆ โดยสวนใหญ
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับปโตรเคมี  

 (ข) ไอน้ำ 
  บริษัทจัดสงไอน้ำใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยบริษัท บจ. โกลว เอสพีพี 2 และ บจ. โกลว เอสพีพี 3 จำหนายใหแก
ลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเปนหลัก ขณะที่ บจ. โกลว เอสพีพี 1 จำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม  
ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ไอน้ำที่จำหนายที่จัดสงในระดับความดันตางๆ กัน จะถูกนำไปใชในกิจการดานอุตสาหกรรมตางๆ เน่ืองจากการจัดสง  
ไอน้ำมีขอจำกัดในเรื่องระยะทางการจัดสง ดังนั้น โรงงานของลูกคาสวนใหญที่รับซื้อไอน้ำจะตั้งอยูภายในระยะทางไมเกิน 4 กิโลเมตรจากโรงงานผลิต  
ไอน้ำของบริษัท 

 (ค) น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 
  บริษัทจำหนายน้ำสะอาด (Clarified Water) และน้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) ใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมฯ ซึ่งมิใชธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจดังกลาวเพ่ือที่จะใชในกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ำของบริษัทเอง ในขณะเดียวกัน  
ก็สามารถนำน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมสวนที่เหลือจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมได  

2 โรงงานผลิต 
 โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงแหงใหมของบริษัท กำลังการผลิต 115 เมกะวัตตเทียบเทา (หรือ “โกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3”) ไดเร่ิมดำเนินการ
เชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟา ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 
 กำลังผลิต 
     น้ำเพื่ออุตสาหกรรม 
     (ลูกบาศกเมตร/ชม.) วันเริ่มเดินเครื่อง  

    ไฟฟา ไอน้ำ  น้ำปราศจาก เชิงพาณิชย 
  ชื่อบริษัท ท่ีตั้ง (เมกะวัตต) (ตัน/ชม.) น้ำสะอาด แรธาตุ ของโรงไฟฟา 

โรงผลติไฟฟา/ไอนำ้ และน้ำเพือ่อตุสาหกรรม       
โกลว ไอพีพี  ชลบุรี 713 - - - มกราคม 2546 
โรงไฟฟาหวยเหาะ  สปป. ลาว 152 - - - กันยายน 2542 
โกลว พลังงาน ระยะที่ 1 มาบตาพุด ระยอง - 250 1,110 230 กรกฎาคม 2537 
โกลว พลังงาน ระยะที่ 2 มาบตาพุด ระยอง 281 300 900 280 เมษายน 2539 
โกลว พลังงาน ระยะที่ 4 มาบตาพุด ระยอง 77 137 1,500 550 มกราคม 2548 
โกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3 มาบตาพุด ระยอง 85 79 - - พฤศจิกายน 2553 
โกลว เอสพีพี 1  นคิมฯตะวันออก ระยอง 124 90 - 190 กุมภาพันธ 2541 
โกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 มาบตาพุด ระยอง 513 190 - 150 มีนาคม 2542 
 รวม   1,945 1,046 3,510 1,400  

ที่มา :  บมจ. โกลว พลังงาน 
หมายเหตุ : (ก) วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยของโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมอาจจะไมตรงกับวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟา 
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 แมวาบริษัทตางๆ ภายในกลุมบริษัทจะเปนเจาของโรงไฟฟาแตละแหง แตการบริหารจัดการโรงไฟฟาทุกแหงจะดำเนินการภายใตโครงสรางการ
บริหารจัดการเดียวกัน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบติดตามและประสานงานการดำเนินงานของโรงไฟฟาแตละแหงใหสอดคลองกันภายใตนโยบายหลัก
เดียวกันของกลุมบริษัท 

 (ก) โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี 
  โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle Plant) ซ่ึงได
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม 2546 โดยดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ซึ่งจะ
ทำการผลิตและจำหนายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี มีกำลังผลิตไฟฟา 713 เมกะวัตต 

 (ข) โรงไฟฟาหวยเหาะ 
  โรงไฟฟาหวยเหาะ เปนโรงไฟฟาพลังน้ำ ซึ่งไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนกันยายน 2542 ตั้งอยูที่จังหวัดอัตตะปอ ทางตอนใตของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำลังการผลิตติดตั้ง 152 เมกะวัตต โดยดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญภายใตโครงการผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายใหญของประเทศไทย ซ่ึงจะทำการผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จำนวน 126 เมกะวัตต และรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EDL) จำนวน  
2 เมกะวัตต  

 (ค) โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 1 
  โรงงานผลิตไอน้ำและน้ำ โกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 1 เปนโรงงานผลิตไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงชนิด D (Natural Gas-Fired 
D Type Steam Generation Plant) และมีเครื่องผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมอีก 1 เครื่อง โดยเริ่มเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยในเดือนกรกฎาคม 2537 ต้ัง
อยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังผลิตไอน้ำ 250 ตันตอชั่วโมง น้ำสะอาด (Clarified Water) 1,110 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และน้ำปราศจาก
แรธาตุ (Demineralized Water) 230 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เน่ืองจากโรงผลิตดังกลาวใชเครื่องผลิตไอน้ำซึ่งมีประสิทธิภาพดอยกวาโรงผลิตอื่นๆ ของ
บริษัท บริษัทจึงไมไดทำสัญญาจำหนายไอน้ำระยะยาวสำหรับไอน้ำซึ่งผลิตไดจากโรงผลิตดังกลาว แตจะนำไปจำหนายเพ่ือรองรับความตองการของ
ลูกคาในระยะสั้น ในชวงเร่ิมตนเดินเครื่องและในชวงที่มีความตองการสวนเกินและจะนำไปใชเสริมระบบการผลิตโดยรวมใหมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น บริษัทจะ
จำหนายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งผลิตไดจากโรงผลิตนี้ใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนหลัก 

 (ง) โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 2 
  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 2 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Combined Cycle Natural 
Gas-Fired Cogeneration Plant) ซ่ึงไดเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยในเดอืนเมษายน 2539 โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2553 มกีำลงัผลติไฟฟา 281 เมกะวตัต 
และมีกำลังการผลิตไอน้ำ 300 ตันตอชั่วโมง ไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาแหงน้ีไดจำหนายใหแก กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุด และจำหนายไอน้ำใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากน้ี โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 2 แหงนี้ยังมี
โรงงานบำบัดน้ำเสียที่สามารถผลิตน้ำสะอาด (Clarified Water) จำนวน 900 ตันตอช่ัวโมง และน้ำปราศจากแรธาตุจำนวน 280 ลูกบาศกเมตร  
ตอชั่วโมง เพื่อใชภายในโรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 1 และจำหนายใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง 

 (จ) โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 4 
  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 4 เปนโรงไฟฟาแบบใชพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Gas-Fired 
Cogeneration Plant) ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งไดเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม 2548 โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการ
ระยะที่ 4 ไดเพิ่มกำลังการผลิตน้ำสะอาดและน้ำปราศจากแรธาตุเมื่อป 2553 เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นของลูกคาบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีกำลังผลิตไฟฟา 77 เมกะวัตต ไอน้ำ 137 ตันตอช่ัวโมง น้ำสะอาด 1,500 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงและน้ำปราศจาก  
แรธาตุ 550 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยจำหนายไฟฟา ไอน้ำ น้ำสะอาด และน้ำปราศจากแรธาตุใหลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง  

 (ฉ)  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3  
  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3 เปนโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง ประกอบดวยหมอไอน้ำ (Circulating Fluidized Bed Boiler) และ
เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันกับโกลว เอสพีพี 3 ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโรงไฟฟาแหงนี้ไดถูกออกแบบมาใหมีกำลังการผลิตไฟฟา 85 เมกะวัตต และกำลังการผลิตไอน้ำ 79 ตันตอชั่วโมง หรือกำลัง
การผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 115 เมกะวัตตเทียบเทา (เมื่อไมมีการผลิตไอน้ำ) โดยจำหนายไฟฟาและไอน้ำใหแกลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  

 (ช) โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 1 
  โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 1 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 
Cogeneration Plant) โดยเร่ิมตนเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนกุมภาพันธ 2541 ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
มีกำลังผลิตไฟฟา 124 เมกะวัตต ไอน้ำ 90 ตันตอชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 70 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจะถูก
จำหนายใหแก กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก สวนไอน้ำที่ผลิตไดจะถูกจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคม
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อุตสาหกรรมตะวันออก โรงงานผลิตน้ำปราศจากแรธาต ุ โกลว เดมิน วอเตอร (Deminieralized Water Plant) ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  
ไดโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทใหกับ บจ. โกลว เอสพีพี 1 โรงงาน โกลว เดมิน วอเตอร เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยในเดือนพฤศจิกายน 2542 โรงงาน 
โกลว เดมิน วอเตอร สามารถผลิตน้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) ได 120 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง โดยจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก และ บจ. โกลว เอสพีพี 1 

 (ซ) โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 
  โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติและถานหินเปนเช้ือเพลิง (Hybrid Natural 
Gas and Coal-Fired Combined Cycle Cogeneration Facility) ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเริ่มเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยในเดือนมีนาคม 
2542 โดยทางเทคนิคแลว ถึงแมวาบริษัทจะถือวาโรงไฟฟานี้เปนโรงผลิตแหงเดียวกัน แตโรงไฟฟากังหันกาซเปนของ บจ. โกลว เอสพีพี 2 และโรงไฟฟา
ถานหินเปนของ บจ. โกลว เอสพีพี 3  

  โรงไฟฟานี้แบงออกเปนสองสวนคือ (1) เครื่องกังหันกาซ (Gas Turbine) กำลังการผลิตประมาณ 35 เมกะวัตต จำนวน 2 เครื่อง และเครื่อง
ผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Unit) จำนวน 2 เครื่อง และ (2) เครื่องกำเนิดไฟฟาพลังความรอนรวมจากกาซธรรมชาติและถานหิน กำลังการผลิต 222 
เมกะวัตต จำนวน 2 เครื่อง (Hybrid Cycle Unit) แตละเครื่องประกอบดวยเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) 1 เครื่องและหมอตมน้ำ (Circulating 
Fluidized Bed Boiler) 1 เครื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 มีกำลังผลิตไฟฟา 513 เมกะวัตต ไอน้ำ 190 
ตนัตอชัว่โมง และน้ำปราศจากแรธาต ุ(Demineralized Water) 150 ลกูบาศกเมตรตอช่ัวโมง ไฟฟาทีผ่ลติไดจากโรงไฟฟาโกลว เอสพีพ ี2 / โกลว เอสพพี ี
3 จะจำหนายใหแก กฟผ. และใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สวนไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมท่ีผลิตไดจากโรงงานจะ
จำหนายแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง 

แผนที่ตอไปนี้แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท โรงงานผลิตของบริษัท 
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ผูถือหุน 
 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 มีดังนี้  
 
  จำนวนหุน สัดสวนการถือหุน  
 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ (หุน) (รอยละ) 

 1. บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ-เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด 645,259,773 44.11 
 2. จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย ตุรกี และแอฟริกาใต บี.วี. 365,716,260 25.00 
 3. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 43,492,300 2.97 
 4. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 41,733,400 2.85 
 5. นอรทรัสต นอมินี จำกัด 41,560,767 2.84 
 6. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร จำกัด 28,170,832 1.93 
 7. สเตท สตรีท แบงก แอนด ทรัสต คัมปานี ฟอร ลอนดอน  22,129,346 1.51 
 8. เชส นอมินี จำกัด 15 14,163,600 0.97 
 9. บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จำกัด - APEX 11,000,000 0.75 
 10. ลิตเติลดาวน นอมินี จำกัด 7 10,680,023 0.73 
 11. NORBAX INC., 13 10,114,700 0.69 
 12. เชส นอมินี จำกัด 32 9,987,864 0.68 
 13. สเตท สตรีท แบงก แอนด ทรัสต คัมปานี 9,012,941 0.62 
 14. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 8,000,000 0.55 
 15. อ่ืนๆ 201,843,229 13.80 
   1,462,865,035 100.00 
 หมายเหตุ: จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี ตุรกี และแอฟริกาใต บี.วี. และบริษัท จีดีเอฟ สุเอซ - เอ็นเนอจี ประเทศไทย จำกัด เปนบริษัทยอยที่ จีดีเอฟ สุเอซ เอส.เอ. เปนเจาของ  
  ท้ังหมด  

 
นโยบายการจายเงินปนผล 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะประกาศการจายเงินปนผลประจำป เม่ือไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในระหวางการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจำป แตการประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลไมจำเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  
 
 นโยบายการจายเงินปนผลปจจุบันของคณะกรรมการบริษัทฯ คือ เสนอตอผูถือหุนในการจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำป 
โดยไมรวมถึงผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังมิไดรบัรู หลังหักเงินสำรองตางๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว
ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจำเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาสมควร  
 
 ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทฯ จะจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไรมิได และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู บริษัทฯ จะจายเงินปนผลมิได ถึงแมวาบริษัทฯ จะลงบัญชีกำไรสุทธิในปปจจุบันแลว ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทฯ   
จะตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะตองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป จนกวาทุนสำรองน้ีจะมี
จำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงอาจมีผลทำใหกำไรสุทธิสวนสำหรับจายเงินปนผลนอยลง  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 14,828.7 ลานบาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,598.3 ลานบาท และมีกำไรสะสม  
ที่ยังไมไดจัดสรรทั้งหมด (เฉพาะบริษัทฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 5,219.1 ลานบาท  
 
 ปจจุบันบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ เปนบริษัทยอยเพียงบริษัทเดียวท่ีมีนโยบายการจายเงินปนผลเปนการเฉพาะและชัดเจน โดยนโยบายของบริษัท 
ไฟฟา หวยเหาะ ตามท่ีไดตกลงไวตอผูถือหุนของบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ สามารถใชกำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรจายเงินปนผลทุกครึ่งปได โดยตอง  
เปนไปตามเงี่อนไขของสัญญากูยืมเงินและขอตกลงของผูถือหุนดวย 
 
 คณะกรรมการของบริษัทยอยอ่ืนๆ แตละบริษัทสามารถพิจารณาเสนอใหผูถือหุนพิจารณาเห็นชอบในการจายเงินปนผลได 
 
คณะกรรมการบริษัท 
 
 รายช่ือกรรมการ ตำแหนง 
 1. นายกี ริชเชล ประธานกรรมการ 
 2. นายเอซา เฮสคาเนน  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
 3. นายโกวิทย โปษยานนท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 6. นางอัญชลี ชวนิชย(1) กรรมการอิสระ 
 7. นายเดอรค แอชเชอร มารค บิวซารต กรรมการ 
 8. นายกิโด เกฮารท กรรมการ 
 9. นายโยฮัน เดอ เซเจอร  กรรมการ 
 10. นายมิเชล เจ. จี. กองทัวร กรรมการ 
 11. นายญาณ อี. ซี. เอ. สเติรค(2) กรรมการ 
 12. นายอนุตร จาติกวณิช กรรมการ 
 13. นายเบรนเดอน จี. เอส. วาวเทอร กรรมการ 
 
  โดยมีนายณัฐพรรษ ตันบุญเอก เปนเลขานุการบริษัทฯ 
 

 หมายเหตุ: (1) เขาเปนกรรมการอิสระของบริษัท ต้ังแตวันท่ี 26 เมษายน 2553 

  (2) ลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2553  

 
กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
 กรรมการสองคนในแปดคนตามรายช่ือขางลางนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 
 
 นายอนุตร จาติกวณิช หรือ นายเดอรค แอชเชอร มารค บิวชารต หรือ นายกิโด เกฮารท หรือ นายเอซา เฮสคาเนน หรือ นายเบรนเดอน จี. เอส. 
วาวเทอร หรือ นายโยฮัน เดอ เซเจอร หรือ นายกี ริชเชล หรือ นายมิเชล เจ. จี. กองทัวร 
 
ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
• คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน โดย  
 คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ก็ได 
 
• คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหนาที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะตอง  
 ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนดำเนินการ 
 - การใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ขอบังคับของบริษัท กำหนดวาตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนจึงจะดำเนินการได 
 - การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่กำหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 - การไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่กำหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 
• คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดการจายเงินปนผลระหวางกาล เม่ือเห็นวาบริษัท มีกำไรสมควรพอท่ีจะกระทำเชนน้ันได 
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รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการของบริษัท 
  
1. นาย กี ริชเชล (55)  
 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร University Liege ประเทศเบลเยียม 
   : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Louvain-la-Neuve ประเทศเบลเยียม  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง  : ปจจุบัน 
    - ประธานกรรมการและกรรมการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการและกรรมการ / กลุมบรษิทัโกลว (ยกเวน บรษิทั หวยเหาะไทย จำกดั 
      และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - ประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการภมูภิาค / ประธาน & ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร / 
     จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด 
    - ประธานกรรมการและกรรมการ / จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี ประเทศไทย จำกัด 
    - กรรมการ / บริษัท ปตท. จำหนายกาซธรรมชาติ จำกัด 
    - กรรมการ / Tractebel Pacific Limited (ฮองกง) 
    - กรรมการ / SUEZ-Tractebel S.A. (ดูไบ) 
    - กรรมการ / Bellair Trading 14 Pty Ltd. (แอฟริกาใต) 
    - กรรมการ / AVON Peaking Power Pty Ltd. (แอฟริกาใต) 
    - กรรมการ / Dedisa Peaking Power Pty Ltd. (แอฟริกาใต) 
    - กรรมการ / Baymina Enerji AS (ตุรกี) 
    - กรรมการ / GDF SUEZ Energy India Private Limited (อินเดีย) 
    - กรรมการ / Jubail Water & Power Company (ซาอุดิอาระเบีย) 
    - กรรมการอ่ืน / Senoko Power Limited (สิงคโปร) 
    - กรรมการอ่ืน / Senoko Service Pte. Ltd. (สิงคโปร) 
    - กรรมการอ่ืน / Senoko Gas Supply Pte. Ltd. (สิงคโปร) 
    - กรรมการอื่น / Senoko Energy Supply Pte. Ltd. (สิงคโปร) 
    - กรรมการอื่น / Lion Power Holding Pte. Ltd. (สิงคโปร) 
     (เปล่ียนช่ือเปน Senoko Energy Pte. Ltd.) 

2. นายเอซา เฮสคาเนน (44)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล Helsinki University of Technology  
    ประเทศฟนแลนด  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการ / บริษัท โกลว พลังงาน  
     จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร / กลุมบรษิทัโกลว (ยกเวนบรษิทั หวยเหาะไทย  
     จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - ประธานกรรมการและกรรมการ / บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 
    - กรรมการและรองประธานกรรมการ / บริษทั หวยเหาะไทย จำกัด 
   : 2547 - 2551  
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี / บริษัท โกลว พลังงาน  
     จำกัด (มหาชน) 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี / กลุมบริษัทโกลว  
     (ยกเวน บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
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3. นายโกวิทย โปษยานนท (75)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
   : ปริญญาโทและปริญญาเอก Cornell University 
   : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Cambridge University 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด  
     (มหาชน) 
    - กรรมการอิสระ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด  
     บรษิทั เกค็โค-วนั จำกดั บรษิทั หวยเหาะไทย จำกดั และบรษิทั ไฟฟา หวยเหาะ จำกดั) 
    - ประธานกรรมการ / บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษทั ฟรูกูาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด) จำกดั 
    - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษทั แชงกร-ีลา โฮเตล็ จำกดั (มหาชน) 
    - กรรมการ / บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการ / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    - ประธานกรรมการอุทธรณ / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ 
     ตลาดหลักทรัพย 

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ (74)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร Gray’s-Inn ประเทศอังกฤษ 
   : หลักสูตร Role of Chairman Program รุน 2/2001 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการอิสระ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด บริษัท  
     เก็คโค-วัน จำกัด บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - ประธาน / National Committee United World Colleges   
    - ประธาน / บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จำกัด 
    - ประธาน / บริษัm Kawasaki-Dowa จำกัด 

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ (66)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   : หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการ (DCP) รุน 12/2002 สมาคมสงเสริมสถาบัน 
    กรรมการบริษัทไทย 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
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 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการอิสระ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด บริษัท  
     เก็คโค-วัน จำกัด บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - กรรมการอิสระและนายกสมาคมกรรมการตรวจสอบ / บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส  
     (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
   : อดีต 
    -  กรรมการจริยธรรม / สภาวิชาชีพบัญชี 
    - นายกสมาคม / สมาคมนักบัญชี 
    - กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ / คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ 
     มหาวิทยาลัย 
    - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั เชียงใหม โฟรเซนฟดูส จำกดั (มหาชน) 
    - กรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับการศึกษาการปรับปรุงโครงสรางอัตราคาไฟฟา /  
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
    - กรรมการในคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินการบัญชี /  
     สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

6. นายเดอรค แอชเชอร มารค บิวซารต (62)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : General Management Programme Cedep, Fontainebleau 
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล University of Ghent  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - กรรมการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด บริษัท  
     เก็คโค-วัน จำกัด บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - ประธานเจาหนาที่บริหาร GDF SUEZ in charge of Energy Europe &  
     International / GDF SUEZ Energy Europe & International 
    - ประธานกรรมการ / บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล พาวเวอร 
    - กรรมการ / Tractebel Energia (บราซิล) 
    - กรรมการ / GDF SUEZ Energy North America (สหรัฐอเมริกา) 
    - ประธานเจาหนาที่บริหาร / SUEZ Tractabel S.A. 
    - กรรมการ / Electrabel S.A. 

7. นางอัญชลี ชวนิชย (60)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม, University of Missouri-Rolla  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - กรรมการอิสระ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการอิสระ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด บริษัท  
     เก็คโค-วัน จำกัด บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด)  
    - ที่ปรึกษาระดับ 13 / การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
    - กรรมการสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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    - คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาและติดตามการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร /  
     วุฒิสภา 
    - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
    - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ “Vocational Chemical Engineering  
     Practice College” / กระทรวงศึกษาธิการ 
    - ประธาน / มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย 
    - ประธาน / มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ-ฟนฟูปะการังชายหาด  
    - กรรมการวชิาการ สาขาวิศวกรรมอตุสาหกรรม / สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย  
     ในพระบรมราชินูปถัมภ 
   : 2548 - 2549 
    - ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม / กระทรวงคมนาคม 

8. นายกิโด เกฮารท (57)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขา Organizational Sociology, Gent University  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - กรรมการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด บริษัท เก็คโค-วัน  
     จำกัด บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝาย Trading and Sales / Electricity and Gas International 
    - Department of Organizational Studies / Electrabel N.V. (เบลเยียม) 
    - Department of Organization and Development / Electrabel N.V. (เบลเยียม) 
    - กรรมการ / Tractebel Energy Marketing Inc. 
    - กรรมการ / Tractebel Energy Services Inc. 

9. นายญาณ อี. ซี. เอ. สเติรค (51)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : Industrial Engineering KIHA (Katholieke Industriele Hoeschool Antwerpen)  
    Antwerp, ประเทศเบลเยียม  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : พ.ย. 2552 - เม.ย. 2553 
    - กรรมการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด บริษัท เก็คโค-วัน  
     จำกัด บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
   : ปจจุบัน  
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝาย Generation / จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี ยุโรป แอนท อินเตอร 
     เนช่ันแนล (BEEI) 
   : 2549 - 2552  
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝาย Generation / จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอรเนช่ันแนล  
     (GSEI) 
   : 2546 - 2549  
    - ผูจัดการโครงการ Castelnou (สเปน) / สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอรเนช่ันแนล - 
     Seconded to Electrabel 
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10. นายอนุตร จาติกวณิช (44)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี Lehigh University เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
   : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 38/2005 สมาคมสงเสริม 
    สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : 751,200 หุน (0.05%)  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : เปนญาติกับผูบริหาร นางศรีประภา สำรวจรวมผล  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - กรรมการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวนบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด บริษัท หวยเหาะไทย  
     จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - กรรมการ / Wilding Golf Consulting Services Ltd. 
    - กรรมการ / Flowrider (Thailand) Co., Ltd. 
    - กรรมการ / LiveSmart Co., Ltd. 

11. นายโยฮัน เดอ เซเจอร (43)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคอรเนลล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพาณิชย Catholic University of Louvain ประเทศเบลเยียม 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - กรรมการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวนบริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และบริษัท ไฟฟา  
     หวยเหาะ จำกัด) 
    - กรรมการ / จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด 
    - กรรมการ / Avon Peaking Power 
    - กรรมการ / Dedisa Peaking Power 
    - กรรมการ / จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด 
    - กรรมการ / จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี แอฟริกาใต (PTY) จำกัด 
    - กรรมการ / Moyeng Energy Co., Ltd. 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญ - Head of Business Development, Asia and  
     Southern Africa / บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล พาวเวอร 
   : 2552 - 2553  
    - รองกรรมการผูจัดการใหญ - Head of Business Development Middle East Asia,  
     Africa and Australia / จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี จำกัด 
   : 2550 - 2552  
    - รองกรรมการผูจัดการใหญ - Head of Business Development Southeast and  
     East Asia, Australia and Southern Africa / จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี จำกัด 
   : 2548 - 2549  
    - รองกรรมการผูจัดการใหญ - Country Manager India / สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร 
     เนช่ันแนล 
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12. นายมิเชล เจ. จี. กองทัวร (43)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : BSc in Finance and MBA, Katholieke Universiteit Leuveh 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - กรรมการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการ / กลุมบรษิทัโกลว (ยกเวน บรษิทั โกลว ไอพพี ี3 จำกดั บรษิทั หวยเหาะไทย 
     จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - Regional CFO / GDF SUEZ Middle East, Asia, Africa 
    - ผูอำนวยการฝายการเงิน / Kelson Energy / Electricity Production 
    - กรรมการ / Deloitte China / Consulting 

13. นายเบรนเดอน จี. เอส. วาวเทอร (41)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Brussels (VUB) 
   : ปริญญาตรี สาขา Commercial Engineering University of Brussels (VUB) 
   : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 57/2006 สมาคมสงเสริม 
    สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : 45,000 หุน (0.00%)  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - กรรมการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการ / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด บริษัท เก็คโค-วัน  
     จำกัด บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - กรรมการ / Senoko Energy Pte. Ltd. 
    - ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร / Senoko Energy Pte. Ltd. 
   : 2552 - 2553 
    - Executive Director & Vice President Commercial / Senoko Power Ltd. 
   : 2549 - 2551 
    - EVP Strategy / GDF SUEZ Energy MEAA 
   : 2545 - 2549 
    - Chief Financial Officer / Tractebel Asia 

หมายเหตุ “กลุมบริษัทโกลว” ตามเอกสารแนบ 1 น้ี ไดแก  

  1) บริษัท โกลว จำกัด 2) บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 3) บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 4) บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 

  5) บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 6) บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด 7) บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด 8) บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 

  9) บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด 10) บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 
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คณะผูบริหาร 
 
คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 33 ทาน ดังนี้  

 

 รายช่ือคณะผูบริหาร ตำแหนง 

 1. นายเอซา เฮสคาเนน ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ  
 3. นางศรีประภา สำรวจรวมผล รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย 
 4. นายปจงวิช พงษศิวาภัย รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต  
 5. นายสุทธิวงศ คงสิริ  รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน 
 6.  นายกนิษฐ แทงเพ็ชร ผูอำนวยการอาวุโสฝายการผลิตกลุมโรงงานระยอง 
 7.  นายสเวน อีริค เจนเซ็น ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการสัญญาจางเหมาและงานกอสราง 
 8. นายหลุยส สตีเวน โฮลับ ผูอำนวยการอาวุโสฝายสนับสนุนฝายปฏิบัติการ 
 9. นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ ผูอำนวยการอาวุโสฝายวิศวกรรม 
 10. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ ผูอำนวยการอาวุโสฝายงบดุลและการบัญชี 
 11. นายณรงคชัย วิสูตรชัย ผูอำนวยการอาวุโสฝายประชาสัมพันธและรัฐสัมพันธ 
 12. นายวิคทอริโน มาซา ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 
 13. นายทนง ตันทองทิพย ผูจัดการโรงไฟฟา - บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 
 14. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ  ผูอำนวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย 
 15. นายอนุตรชัย ณ ถลาง(1) ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต 
 16. นางสาวศิริจันทร โชติชัยสถิตย ผูอำนวยการแผนกขายลูกคาอุตสาหกรรม 
 17. นายประทีป พุทธธรรมรักษา ผูอำนวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง 
 18. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผูอำนวยการแผนกประชาสัมพันธ 
 19.  นางมัณทนา คุณากร ผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน 
 20.  นายชิน เบง ตง ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการถานหินและชีวมวล 
 21.  นายอภิชาต แจมจนัทร ผูจดัการโรงไฟฟา - โกลว เอสพพี ี2 / โกลว เอสพพี ี3, โกลว พลงังาน (โครงการระยะที ่3 และ 4) 
 22. นายเรอโนต หลุยส อัลเบิรต พีเยลิ ผูอำนวยการแผนกลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ 
 23. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย ผูอำนวยการแผนกบัญชี 
 24. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย ผูอำนวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 25. นายเอเรลป กุลเลป ผูอำนวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ 
 26. นายรุจิโรจน กสิฤกษ(2) ผูจัดการโรงไฟฟา - โกลว พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 และ 2) 
 27. นายสุรัตนชัย บางหลวง ผูจัดการโรงไฟฟา - โกลว ไอพีพี 
 28. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ผูจัดการโรงไฟฟา - โกลว เอสพีพี 1 
 29. นางอัญชณา กิตติปยกุล  ผูอำนวยการแผนกงบประมาณ 
 30. ดร. สมเกียรติ ดีกระจางเพชร ผูอำนวยการแผนกวิเคราะหและจัดการสินทรัพย 
 31. นายแกรท แมรสมัน ผูอำนวยการแผนกพัฒนาโครงการ 
 32. นายอัครินทร ประเทืองสิทธิ์ ผูอำนวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนเรช่ัน 
 33.  นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผูอำนวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ 

 หมายเหตุ (1) เขาเปนผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 

  (2) เขาเปนผูจัดการโรงไฟฟา โกลว พลังงาน (โครงการระยะท่ี 1 และ 2) ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัท 

1. นายเอซา เฮสคาเนน (44)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล Helsinki University of Technology  
    ประเทศฟนแลนด  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการ /  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร / กลุมบรษิทัโกลว (ยกเวนบรษิทั หวยเหาะไทย  
     จำกัด และบริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด) 
    - ประธานกรรมการและกรรมการ / บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 
    - กรรมการและรองประธานกรรมการ / บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด 
   : 2547 - 2551  
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายพัฒนาโครงการ และธุรกิจไอพีพี / 
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี / กลุมบริษัทโกลว 

2. นายเฮกกิ พูดาส (48)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ดานวิทยาศาสตร (เศรษฐกิจพลังงาน) มหาวิทยาลัย Lappeenranta  
    ประเทศฟนแลนด  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายพัฒนาโครงการและธุรกิจ /  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายพัฒนาโครงการและธุรกิจ / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2551  
    - ผูอำนวยการแผนกพัฒนาโครงการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกพัฒนาโครงการ / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2549 - 2551 
    - Director, Innovations and City Maketing / City of Oulu ประเทศฟนแลนด 
    - ประธานกรรมการ / Oulu Innovation Ltd., ประเทศฟนแลนด 
   : 2548 - 2549 
    - ผูจดัการทัว่ไป International O&M / Fortum Power & Heat Oy ประเทศฟนแลนด 

3. นางศรีประภา สำรวจรวมผล (47)   

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ Syracuse University นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Michigan Technological University มิชิแกน, ประเทศ 
    สหรัฐอเมริกา  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : 30,000 หุน (0.00%)  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : เปนญาติกับกรรมการ นายอนุตร จาติกวณิช  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย / กลุมบริษัทโกลว 
    - กรรมการ / บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จำกัด 
    - อุปนายกสมาคม / สมาคมผูผลิตไฟฟาเอกชน 
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4. นายปจงวิช พงษศิวาภัย (42)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : 20,300 หุน (0.00%)  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต / กลุมบริษัทโกลว 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต / บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 
   : 2549 - 2550  
    - ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต / กลุมบริษัทโกลว 

5. นายสุทธิวงศ คงสิริ (40)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of North Carolina at Chapel Hill 
   : ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน / กลุมบริษัทโกลว 
    - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน / บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 

6. นายกนิษฐ แทงเพ็ชร (53)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
   : วุฒิวิศวกรไฟฟา แขนงไฟฟากำลัง 
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการอาวโุสฝายจดัการกลุมโรงงานระยอง / บริษทั โกลว พลงังาน จำกดั (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายจัดการกลุมโรงงานระยอง / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท   
     โกลว ไอพพี ีจำกดั) 
   : 2545- 2549 
    - ผูจัดการทั่วไปฝายจัดการกลุมโรงงานระยอง / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท   
     โกลว ไอพพี ีจำกดั) 

7. นายสเวน อีริค เจนเซ็น (53)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Macquarie Graduate School of Management  
    Sydney ประเทศออสเตรเลีย 
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล Technical University of Denmark  
    ประเทศเดนมารก  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการสัญญาจางเหมาและงานกอสราง /  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการสัญญาจางเหมาและงานกอสราง /  
     กลุมบริษัทโกลว 
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8. นายหลุยส สตีเวน โฮลับ (49)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : United States Navy Education Programs, City College of Chicago, Dundalk  
    Community College 
   : American University (Tulane & Arizona State) Degree Accreditation Pending 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายสนับสนุนฝายปฏิบัติการ / 
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายสนับสนุนฝายปฏิบัติการ / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2549 - 2550 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายวางแผนพัฒนากลยุทธ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายวางแผนพัฒนากลยุทธ / กลุมบริษัทโกลว 
    - ผูอำนวยการฝายการจัดการโรงไฟฟาโกลว ไอพีพี / บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 
   : 2545 - 2549 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายจัดการกลุมโรงงานระยอง /  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายจัดการกลุมโรงงานระยอง / กลุมบริษัทโกลว 

9. นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ (48)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    พระนครเหนือ   
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายวิศวกรรม / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายวิศวกรรม / กลุมบริษัทโกลว 

10. นายไมเคิล ดับบลิว รีฟ (48)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : อนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยอุตสาหกรรมสตุทการด  
    ประเทศเยอรมนี (เทียบเทาปริญญาโท) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายงบดุลและการบัญชี / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายงบดุลและการบัญชี / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2547 - 2549 
    - Corporate Controller / จอหนสันอิเลคทริค ประเทศฮองกง  

11. นายณรงคชัย วิสูตรชัย (44)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายประชาสัมพันธและรัฐสัมพันธ /  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการอาวุโสฝายประชาสัมพันธและรัฐสัมพันธ / กลุมบริษัทโกลว 
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12. นายวิคทอริโน มาซา (59)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Manila ประเทศฟลิปปนส  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูจัดการทั่วไป / บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 
   : 2541 - 2552  
    - Chief Financial Controller and Loan Management Officer /  
     บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 

13. นายทนง ตันทองทิพย  (55)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   : ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูจัดการโรงไฟฟา / บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 
   : 2548 - 2553 
    - Assistant Managing Director / Promec Energy Co., Ltd. 

14. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ (50)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร (การแปลภาษาไทย - อังกฤษ)  
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร (อังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - ผูอำนวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย / กลุมบริษัทโกลว 

15. นายอนุตรชัย ณ ถลาง (47)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
   : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกบริหารจดัการสิง่แวดลอม ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และคณุภาพ 
     การผลิต / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกบริหารจดัการสิง่แวดลอม ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และคณุภาพ 
     การผลิต / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2549 - 2553  
    - ผูจัดการโรงไฟฟา / โรงไฟฟาโกลว พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 และ 2) 
   : 2537 - 2549  
    - ผูจัดการแผนกวางแผนการปฏิบัติการ / กลุมบริษัทโกลว 

16. นางสาวศิริจันทร โชติชัยสถิตย (46)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - ผูอำนวยการแผนกขายลูกคาอุตสาหกรรม / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกขายลูกคาอุตสาหกรรม / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว  
     ไอพีพี จำกัด บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลด้ิง จำกัด บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด และ  
     บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด) 
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17. นายประทีป พุทธธรรมรักษา (46)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง /  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง / 
     กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลด้ิง จำกัด) 
   : 2543 - 2549  
    - ผูจัดการแผนกจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง โรงงานระยอง / กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน  
     บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด) 

18. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี (45)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกประชาสัมพันธ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกประชาสัมพันธ / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2546 - 2551 
    - ผูอำนวยการแผนกรัฐสัมพันธ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกรัฐสัมพันธ / กลุมบริษัทโกลว 

19. นางมัณทนา คุณากร (45)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน / 
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2545 - 2550  
    - รองผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - รองผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล / กลุมบริษัทโกลว 

20. นายชิน เบง ตง (45)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการถานหินและชีวมวล /  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการถานหินและชีวมวล / กลุมบริษัทโกลว 
   : อดีต 
    - Lead, Global Market Intelligence & Sourcing Analyst / 
     Shell Eastern Petroleum (Singapore) Pte. Ltd. 
    - Regional Procurement Manager / Holcim Group Support (S) Pte. Ltd. 
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21. นายอภิชาต แจมจันทร (45)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   : ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูจัดการโรงไฟฟา / บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด และ  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 3 และ 4 ) 
   : 2548 - 2549  
    - ผูจดัการแผนกปฏบิตักิาร / บริษทั โกลว เอสพพี ี2 จำกดั, บริษทั โกลว เอสพพี ี3 จำกดั  
     และบริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 3 และ 4) 

22. นายเรอโนต หลุยส อัลเบิรต พีเยิล (44)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เคมี) Institute National Polytechnigue de Grenoble,  
    ประเทศฝรั่งเศส  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - ผูอำนวยการแผนกลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ / กลุมบริษัทโกลว 

23. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย (43)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - ผูอำนวยการแผนกบัญชี / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกบัญชี / กลุมบริษัทโกลว 

24. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย (43)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรังสิต 
   : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร วิทยาลัยครูจันทรเกษม  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - ผูอำนวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุมบริษัทโกลว 

25. นายเอเรลป กุลเลป (43)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล University of Southwestern Louisiana  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2547 - 2552  
    - Associate Director - Performance Improvement / PriceWaterhouseCoopers 
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26. นายรุจิโรจน กสิฤกษ (42)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ 
   : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ภาคพายัพ)  
    เชียงใหม  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน  
    - ผูจัดการโรงไฟฟา / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 1 และ 2) 
    - ผูจดัการฝายปฏิบตักิาร / บริษทั โกลว เอสพพี ี2 จำกัด และบริษทั โกลว เอสพพี ี3 จำกัด 

27. นายสุรัตนชัย บางหลวง (42)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูจัดการโรงไฟฟา / บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 
   : 2549 - 2550 
    - ผูจัดการโรงไฟฟา / บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 
   : 2546 - 2549  
    - ผูจัดการฝายบำรุงรักษา / บริษัท โกลว พลังงาน พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท  
     โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 

28. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ (40)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส) สถาบันราชภัฏ  
    ฉะเชิงเทรา  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูจัดการโรงไฟฟา / บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 
   : 2540 - 2550  
    - ผูจัดการฝายปฏิบัติการ / บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 

29. นางอัญชณา กิตติปยกุล (39)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกงบประมาณ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกงบประมาณ / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2546 - 2549  
    - ผูชวยผูอำนวยการแผนกงบประมาณ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูชวยผูอำนวยการแผนกงบประมาณ / กลุมบริษัทโกลว 

30. ดร. สมเกียรติ ดีกระจางเพชร (37)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากำลัง) มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา  
   : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา  
   : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา  
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
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 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกวิเคราะหและจัดการสินทรัพย /  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกวิเคราะหและจัดการสินทรัพย / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2546 - 2549 
    - ผูจัดการแผนก Systems Optimization / กลุมบริษัทโกลว 

31. นายแกรท แมรสมัน (37)   

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโททางกฎหมาย, King’s College London, University of London 
   : ปริญญาโททางกฎหมาย, Pantheon - Assas, Paris 
   : ปริญญาโททางกฎหมาย, KU Leuven, Belgium 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกพัฒนาโครงการ / บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกพัฒนาโครงการ / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2550 - 2552 
    - Senior Project Advisor / บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด 
   : 2549 - 2550 
    - Senior Legal Counsel / SUEZ-Tractebel SA 
   : 2548 - 2549 
    - Legal Counsel / Distrigaz SA 

32. นายอัครินทร ประเทืองสิทธ์ิ (35)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรช่ัน /  
     บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรช่ัน / กลุมบริษัทโกลว 
   : 2547 - 2550 
    - ผูอำนวยการแผนกการตลาดและวางแผนธรุกจิ / บรษิทั โกลว พลงังาน จำกดั (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกการตลาดและวางแผนธุรกิจ / กลุมบริษัทโกลว 

33. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก (35)  

 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปรญิญาโท สาขาการเงนิ (บรหิารธรุกจิ), University of Baltimore ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
   : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง : ปจจุบัน 
    - ผูอำนวยการแผนกการเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ / บรษิทั โกลว พลงังาน จำกดั (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ / กลุมบริษัทโกลว 
   : อดีต  
    - ผูจดัการทัว่ไปแผนกพฒันาธรุกจิ / บริษทั สมบรูณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจำกดั (มหาชน) 
    - ผูอำนวยการฝายวาณิชธนกิจ / บริษัท หลักทรัพย ทรินิตี้ จำกัด 
    - ผูอำนวยการ / บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จำกัด 

 หมายเหตุ: “กลุมบริษัทโกลว” ตามเอกสารแนบนี้ ไดแก  

  1) บริษัท โกลว จำกัด 2) บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 3) บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 4) บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด  

  5) บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 6) บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด 7) บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด 8) บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 
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ขอมูลการดำรงตำแหนงของผูบริหารของบริษัทในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554 
 รายชื่อบริษัท บริษัทรวมและบริษัทยอย 

    บมจ. บจ. บจ.  บจ. บจ. บจ. บจ. บจ. บจ.    

   รายชื่อผูบริหารของบริษัท โกลว โกลว โกลว บจ. โกลว โกลว โกลว ไอพีพ ี2 โกลว ไฟฟา หวยเหาะ บจ. 

     พลังงาน เอสพีพี 2 เอสพีพี 3 โกลว เอสพีพี 1 ไอพีพี โฮลดิ้ง ไอพีพี 3 หวยเหาะ ไทย เก็คโค-วัน  

 1. นายกี ริชเชล X X X X X X X X   X 

 2. นายเอซา เฮสคาเนน(1) / , // , /// / , // / , // / , // / , // / , // / , // / , // X / , /// / , //  

 3. นายโกวิทย โปษยานนท / / / / / / /     

 4. นายวิทยา เวชชาชีวะ / / / / / / /     

 5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ / / / / / / /     

 6. นางอัญชลี ชวนิชย(2) / / / / / / /     

 7. นายเดอรค แอชเชอร มารค บิวซารต / / / / / / /     

 8. นายกิโด เกฮารท / / / / / / /     

 9. นายโยฮัน เดอ เซเจอร / / / / / / / /   / 

 10. นาย มิเชล เจ. จี. กองทัวร / / / / / / /    / 

 11. นายญาณ อี. ซี. เอ. สเติรค(3) / / / / / / /     

 12. นายอนุตร จาติกวณิช / / / / / / / /    

 13. นายเบรนเดอน จี. เอส. วาวเทอร / / / / / / /     

 14. นายเฮกกิ พูดาส             

 15. นางศรีประภา สำรวจรวมผล             

 16. นายปจงวิช พงษศิวาภัย             

 17. นายสุทธิวงศ คงสิริ             

 18. นายกนิษฐ แทงเพ็ชร             

 19. นายสเวน อีริค เจนเซ็น             

 20. นายหลุยส สตีเวน โฮลับ              

 21. นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ             

 22. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ             

 23. นายณรงคชัย วิสูตรชัย             

 24. นายวิคทอริโน มาซา(4)             

 25. นายทนง ตันทองทิพย(5)              

 26. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ             

 27. นายอนุตรชัย ณ ถลาง(6)             

 28. นางสาวศิริจันทร โชติชัยสถิตย             

 29. นายประทีป พุทธธรรมรักษา             

 30. นายสมชัย กล่ินสุวรรณมาลี             

 31. นางมัณทนา คุณากร             

 32. นายชิน เบง ตง              

 33. นายอภิชาติ แจมจันทร             

 34. นายเรอโนต หลุยส อัลเบิรต พีเยิล             

 35. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย             

 36. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย             

 37. นายเอเรลป กุลเลป             

 38. นายรุจิโรจน กสิฤกษ(7)             

 39. นายสุรัตนชัย บางหลวง             

 40. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ             

 41. นางอัญชณา กิตติปยกุล             
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 รายชื่อบริษัท บริษัทรวมและบริษัทยอย 

    บมจ. บจ. บจ.  บจ. บจ. บจ. บจ. บจ. บจ.   

   รายชื่อผูบริหารของบริษัท โกลว โกลว โกลว บจ. โกลว โกลว โกลว ไอพีพ ี2 โกลว ไฟฟา หวยเหาะ บจ. 

     พลังงาน เอสพีพี 2 เอสพีพี 3 โกลว เอสพีพี 1 ไอพีพี โฮลดิ้ง ไอพีพี 3 หวยเหาะ ไทย เก็คโค-วัน  

  42. ดร. สมเกียรติ ดีกระจางเพชร             

 43. นายแกรท แมรสมัน             

 44. นายอัครินทร ประเทืองสิทธิ์             

 45. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก              

 46. นายเดวิด ริชารด นารโดน         / X / , /// 

 47. นายวิวัฒน จิรัฐติกาลสกุล         / / / 

 48. นางสาวปทมา หอรุงเรือง          / / 

 49. นายมิคลอส อัลมาซ(ี8)           / 

 50. นายฟลิปป ซาลมอง         / /  

 51. นายยุง พารค(9)             

 52. นายดีน ทราเวอรส(10)         /   

 53. นายสันคารัน ซับบรามาเนียม(11)         /   

 54. นายบุญมา มณีวงศ         /   

 55. นายสวัสดิ์ ภูมิลาวัณย         /   

 56. นายสิทธิสน เทพภาษี         /   

หมายเหตุ  / = กรรมการ  × = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = รองประธานกรรมการ 

หมายเหตุ: 1. เขาเปนรองประธานกรรมการของ บมจ. โกลว พลังงาน และ บจ. หวยเหาะไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 และ 23 มีนาคม 2553 ตามลำดับ 

  2. เขาเปนกรรมการอิสระของ บมจ. โกลว พลังงาน และเปนกรรมการของบริษัทยอย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  

  3. ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 

  4. เขาเปนผูจัดการท่ัวไป บจ. ไฟฟา หวยเหาะ เมื่อวันท่ี16 สิงหาคม 2553 

  5. เขาเปนผูจัดการโรงไฟฟา บจ. ไฟฟา หวยเหาะ เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 

  6. เขาเปนผูอำนวยการฝายบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิตเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 

  7. เขาเปนผูจัดการโรงไฟฟา โกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 2  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ  2554 

  8. ลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการบริหาร บจ. ไฟฟา หวยเหาะ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 

  9. ลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการบริหาร บจ. ไฟฟา หวยเหาะ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 

  10. เขาเปนกรรมการ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2553 

  11. เขาเปนกรรมการ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2553 
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 
การสรรหากรรมการ 
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบในเร่ืองตอไปน้ี  
 • จัดทำขอเสนอแนะผูรับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหแตงตั้งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 
 • แสวงหาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหาร 
 
ในการประชุมผูถือหุน จะมีการนำหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ีมาใชในการลงคะแนนเสียงของกรรมการ 

 • ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ 

 • ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได (หากผูถือหุนรายใดตองการ  
  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการหลายคน คะแนนเสียงที่ผูถือหุนรายนั้นมีอยูจะแบงใหผูสมัครดังกลาวทั้งหมดเทาๆ กัน) และ 

 • บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาจะเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง  
  เลือกตั้งในครั้งนั้น 
 
 ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเนื่องดวยสาเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
เขาเปนกรรมการแทนในตำแหนงกรรมการท่ีวางลง ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน   
พ.ศ. 2535 โดยในการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนเสียงอยางนอยสามในส่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหลืออยู  
 
การสรรหาผูบริหาร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเสนอแนะผูสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารตอคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือเห็นวา
เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหนงสำหรับประธานเจาหนาที่บริหาร โดยพิจารณาผูรับสมัครทั้งจากภายในและภายนอกที่มีศักยภาพ  
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของ  
 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 
คาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนสำหรับประธานกรรมการและสมาชิก
คณะกรรมการที่ไมใชผูบริหาร โดยคำนึงถึงผลกำไรของบริษัท การเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ  
ซึ่งคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังตอไปน้ี  

หนวย : บาท 
  คาตอบแทนรายป คาเบี้ยประชุม  
  (ตอป) (ตอครั้ง) 

ประธานกรรมการ  385,000 88,000 
กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร  385,000 88,000 
 
 ในระหวางปงบประมาณ 2553 คาตอบแทนของคณะกรรมการรวม 12 ราย เทากับ 4,106,666.67 บาท และคาเบี้ยประชุมทั้งหมดเทากับ 
3,520,000 บาท 
 
คาตอบแทนสำหรับกรรมการชุดยอย 
 • ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยคำนึงถึงกำไรของบริษัท จำนวนปจจุบันเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในการขยายตัวของธุรกิจบริษัท 
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 • คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหา โดยยึดตามคาตอบแทนรายปและคาเบี้ยประชุม ดังตอไปน้ี  
 หนวย : บาท 

  คาตอบแทนรายป คาเบี้ยประชุม 
  (ตอป) (ตอครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการ  - 38,266 
กรรมการ - 32,436 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ประธาน 42,400 26,500 
กรรมการ 30,740 19,080 
 
คาตอบแทนสำหรับผูบริหาร 
 ในระหวางปงบประมาณ 2553 คาตอบแทนของผูบริหารรวม 30 ราย เทากับ 146,704,154 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส 
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
การกำกับดูแลกิจการ 
 
หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการบริษัทมีพันธะในการปฏิบัติตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 
และกฎระเบียบขอบังคับและแนวทางท่ีเก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของ จีดีเอฟ สุเอซ  
 
สิทธิของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 
ผูถือหุนของบริษัทจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังตอไปน้ี 

 • สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน 

 • สิทธิในการไดรับแบงผลกำไรของบริษัท 

 • สิทธิในการเขาถึงขอมูลของบริษัทในเวลาท่ีเหมาะสมและตามระเบียบ 

 • สิทธิในการเขารวมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน รวมถึงสิทธิดังตอไปน้ี 
  - เลือกหรือถอดถอนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท 
  - เสนอและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก 
  - เขารวมในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมใดๆ ที่สงผลตอบริษัทและ/หรือตอบรรดาผูถือหุนในลักษณะที่มีนัยสำคัญ 
 
 คณะกรรมการบริษัทจะแจงขอมูลเกี่ยวกับเวลา สถานท่ีและวาระการประชุมทั้งหมดที่จะมีการอภิปรายในระหวางการประชุม รวมถึงขอมูล
สนับสนุนอยางเพียงพอแกผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม ผูถือหุนจะยังไดรับการแจงใหทราบถึงเรื่องหลักเกณฑและกระบวนการที่บังคับใชสำหรับการ
ประชุมผูถือหุน รวมถึงกระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะ 
 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุมผูมีสวนไดเสีย ดังนั้นจึงสงเสริมใหมีการรวมมือกันระหวางบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสีย ตลอดจน  
ฝายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ รวมถึงพนกังาน ลกูคา หุนสวนทางการคา บรรดาเจาหนี ้ หนวยงานรฐับาล ชมุชนตางๆ ซึง่บรษิทัปฏบิตังิานอยู และสงัคมอยางเตม็ท่ี 
บรรดากรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ซึ่งไดมีการจัดทำเพื่อใหแนใจวาจะมีการติดตออยางยุติธรรมและสมดุลกับกลุม  
ผูมีสวนไดเสีย 
 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังไดกำหนดวาตองมีการรายงานขอมูลการปฏิบัติงานตอกลุมผูมีสวนไดเสีย และฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยผาน
วิธีการใชแบบฟอรม 56-1 รายงานประจำป เว็บไซตของบริษัท และชองทางที่เกี่ยวของอื่นๆ ตองมีการจัดทำชองทางที่มีการสื่อสารแบบสองทางเพื่อ
ทำใหแนใจวากลุมผูมีสวนไดเสีย และฝายอ่ืนๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นคำรองทุกขได 
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 คณะกรรมการบริษัทถือเปนตัวแทนของผูถือหุนทั้งหมดและตองทำหนาที่เพื่อปกปองผลประโยชนของบริษัทในทุกกรณี กรรมการแตละทานตอง
ตรวจสอบวาการตัดสินใจของบริษัทไมไดทำใหผูถือหุนสวนหน่ึงหรือประเภทหน่ึงไดรับประโยชนมากกวาผูถือหุนสวนอื่นๆ 
 
 คณะกรรมการบริษัทตองอำนวยความสะดวกใหกับบรรดาผูถือหุนรายยอยในการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาในการประชุมผูถือหุนลวงหนากอน  
การประชุม คณะกรรมการบริษัทไดจัดทำกระบวนการเพ่ือทำใหบรรดาผูถือหุนสามารถเสนอเร่ืองดังกลาว รวมถึงกระบวนการในการเสนอช่ือ  
ผูรับสมัครดวย 
 
 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายดานการใชขอมูลภายในในการซ้ือขายหุนเพ่ือปองกันไมใหใชขอมูลภายในในการซ้ือขายในทางที่มิชอบ 
 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทตองเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของและไมเกี่ยวของกับการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทอยางถูกตอง สมบูรณ 
เพียงพอ อยางสม่ำเสมอและในเวลาที่เหมาะสม  
 
 คณะกรรมการบริษัทตองทำใหแนใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑและขอกำหนดท่ีเก่ียวของทั้งหมดอยางเครงครัดที่เก่ียวของกับการ  
เปดเผยขอมูลและความโปรงใส บริษัทไดตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ (Finance & Investor Relations Department) เพื่อเผยแพรขอมูล  
ตอบรรดาผูถือหุนและกลุมผูมีสวนไดเสีย และเพ่ือชวยใหบรรดานักลงทุนและบรรดานักวิเคราะหดานหลักทรัพยเขาใจบริษัทและธุรกิจของบริษัทโดย  
เทาเทียมกันและเหมาะสม ขอมูลที่ประกาศในเว็บไซตจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี แผนกส่ือสารองคกร (Corporate 
Communications Department) ยังไดรับการมอบหมายใหเผยแพรขอมูลและการปฏิบัติงานขององคกรอยางกวางขวางในเวลาท่ีเหมาะสมโดยผาน  
สื่อที่หลากหลาย 
 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 • คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะทำหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ   
  ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทอาจจะใหอำนาจกรรมการหน่ึงคนหรือมากกวานั้น หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือทำหนาท่ี  
  แทนได 

 • คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเวนในกรณีดังตอไปน้ี ซ่ึงตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม  
  ผูถือหุนกอน 
  - กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือขอบังคับของบริษัทไดกำหนดไววาตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 
  - การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  - การไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 • คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการประกาศเงินปนผลระหวางกาลเปนครั้งคราว หากเห็นวาบริษัทมีกำไรและเงินสดเพียงพอที่จะทำ  
  เชนนั้นได 

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  - กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอยางนอย 4 คร้ังตอป เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ในระหวาง  
   เดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจำเปน อาจจะมีการจัดการประชุมเพ่ิมเติมได การประชุมแตละครั้งตอง  
   มีวาระการประชุมที่ชัดเจน พรอมกับเอกสารสนับสนุนที่ถูกตอง สมบูรณและเพียงพอ และตองสงใหกรรมการแตละทานอยางนอย 7 วัน  
   ลวงหนากอนการประชุม เพื่อวากรรมการจะมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม กรรมการแตละทานสามารถอภิปรายและแสดง  
   ความคิดเห็นอยางเปดเผย ประธานจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดและสรุปขอมูลจากการประชุม เลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงาน  
   การประชุมเปนลายลักษณอักษร รายงานการประชุมของการประชุมครั้งกอนๆ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
   ตองเก็บรักษาไวและพรอมที่จะใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบไดทุกเวลา 
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2. คุณสมบัติ องคประกอบ และโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท 

 2.1  คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทของโกลวคือกุญแจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ด ี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทตองมีความรู ความชำนาญและ  
  ประสบการณที่เปนประโยชนกับโกลว คณะกรรมการเหลานี้ตองใชความพยายามอยางสุดความสามารถและอุทิศเวลาในการทำหนาที ่ 
  ของพวกตน ดังนั้น โกลวจึงไดกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับองคประกอบ ความนาเช่ือถือเบ้ืองตน และการเลือกคณะกรรมการบริษัท   
  ดังตอไปน้ี 
  - คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 5 ทาน แตไมเกิน 15 ทาน 
  - คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานเปนอยางนอย หรือตามที่กำหนดโดยกฎ ระเบียบขอบังคับและแนวทาง  
   ที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  - กรรมการในคณะกรรมการบริษัทตองมีการผสมผสานท่ีดี รวมถึงตองมีมืออาชีพซึ่งมีความรูดานธุรกิจพลังงานและไฟฟาอยางนอย  
   สามทาน และผูที่มีความรูดานกฎหมายอยางนอยหนึ่งทานและอีกทานที่มีความรูดานการเงินและการบัญชี 
  - บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัท  
   มหาชน 
  - การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทตองมีความโปรงใสและชัดเจน 
  - ตองมีการจัดทำขอมูลผูรับสมัครอยางเพียงพอโดยผานคณะกรรมการสรรหา กอนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณานำเสนอตอ  
   ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 
  - รายละเอียดของภูมิหลัง และประสบการณของกรรมการแตละทานตองมีการเปดเผย และทำใหเปนขอมูลปจจุบัน หากมีการ  
   เปลี่ยนแปลง 

 2.2 โครงสรางและความเปนอิสระของคณะกรรมการ 
  - โกลวตองทำใหแนใจวา บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารมีการแบงแยกอยางชัดเจน  
   เพื่อวาคณะกรรมการบริษัทภายใตการแนะนำของประธานกรรมการจะมีอำนาจ และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - คณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปนมืออาชีพจากภายนอก ผูซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการเงินและธุรกิจอื่นๆ  
   ไดอยางเพียงพอ เพ่ือวาจะสามารถวินิจฉัยไดอยางอิสระ ปกปองผลประโยชนของผูถือหุน และเขารวมการประชุมอยางสม่ำเสมอ   
   การประชุมคณะกรรมการอิสระจะตองจัดอยางนอยทุกๆ หกเดือน  
  - กรรมการตองมีอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง  
   คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โกลวตองการ เหตุผลคือเพ่ือทำใหกรรมการสามารถทำงานเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดสำหรับผูถือหุนทั้งหมดบนพ้ืนฐาน  
   ของความเทาเทียมกัน และเพื่อปองกันการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางโกลว และฝายบริหารของผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่นๆ   
   ที่มีฝายบริหาร/ผูถือหุนรายใหญรวมกัน นอกจากน้ี กรรมการตองสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระอีกดวย 
  - วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการ 

   • สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะไดรับเลือกเปนเวลาสาม (3) ป หลังจากนั้น สมาชิกตองลาออก 

   • สมาชิกที่ลาออกไปแลวสามารถไดรับการเสนอชื่อไดอีกครั้ง 

   • ในระหวางชวงเวลาการสับเปลี่ยนตามวาระ หามมิใหมีกรรมการเกินหน่ึงในสามท่ีตองสับเปล่ียนออกไป ท้ังนี้เพื่อความตอเน่ือง 

   • ในระหวางชวงที่มีการดำเนินงาน กรรมการบางทานอาจทำหนาที่ตออีกหนึ่งปเพื่อใหแนใจวานโยบายการสับเปลี่ยนตามวาระ  
    จะสามารถนำมาปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3. กรรมการตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน) 
  เพื่อทำใหแนใจวา การตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักจะเปนไปอยางถี่ถวนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทของโกลวไดแตงตั้ง  
 คณะกรรมการพิเศษข้ึนมาสองคณะ ดังตอไปนี้ 

 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทอยางนอยสามทาน ซึ่งอยางนอยหนึ่งทานตองมีความรู  
  ดานการเงิน/การบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบตองมีความเปนอิสระตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
  (ก.ล.ต.) เก่ียวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงาน หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการตรวจสอบ/การบังคับดูแลการปฏิบัติงานของ  
  โกลว รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน การเลือกผูสอบบัญชี และการพจิารณาเรื่องการขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการ  
  บริหารความเส่ียงของโกลว ขอบเขต และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนไปตามที่อธิบายไวในกฎบัตรของ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทานจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงหน่ึงในน้ันตองเปน  
  กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเลือกผูรับสมัครที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอใหรับตำแหนงกรรมการและ  
  ประธานเจาหนาที่บริหาร กระบวนการสรรหาตองจัดทำตามกฎเกณฑที่กำหนดและตองโปรงใส  
 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองพิจารณาแนวทางเรื่องคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
เหลาผูบริหารที่รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อใหแนใจวาจะมีความยุติธรรม และสมเหตุผลเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนไปตามที่กำหนดไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 
4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 • ประธานของคณะกรรมการบริษัทตองทำใหแนใจวาทุกๆ 2 ป สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
  คณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวมหรือเปนการเฉพาะเจาะจงตามเร่ือง ไมใชเปนรายกรรมการใดๆ คณะกรรมการ  
  บริษัทตองพัฒนาหลักเกณฑของการปฏิบัติงานเปนรายปภายในระยะเวลา 

 • ประธาน (ของคณะกรรมการบริษัท) จะปฏิบัติตามผลของการประเมินการปฏิบัติงานโดยการยอมรับจุดแข็งและจุดออนของคณะกรรมการ  
  บริษัท และ หากเหมาะสม อาจจะเสนอใหแตงตั้งสมาชิกใหมเพื่อเปนคณะกรรมการบริษัท หรือใหกรรมการลาออกจากตำแหนง 

 • คณะกรรมการบริษัทจะเปดเผยขอมูลเร่ืองการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตางๆ ที่ไดมีการดำเนิน  
  ในรายงานประจำป จะไมมีการเปดเผยเรื่องการประเมิน  
 
หลักจริยธรรม 
 นโยบายนี้จะใชกับทุกหนวยงานของโกลว ตลอดจนถึงพนักงานทุกระดับ โดยไมคำนึงถึงหนาที่ และตำแหนง คำวา “โกลว” หรือ “บริษัท” ท่ีกลาว
ถึงในนโยบายนี้ใหหมายความรวมถึงทุกหนวยงานในกลุมบริษัทโกลว  

1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจ และกระทำกิจกรรมใดๆ ภายใตกรอบแหงกฎหมาย กฎระเบียบ และระเบียบขอบังคับที่ใชบังคับในประเทศ โกลว  
 ดำเนินธุรกิจทั้งหมดอยางเครงครัด โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจและกระทำกิจกรรมใดๆ ใหสอดคลองกับคานิยม และกฎบัตรจริยธรรมของกลุม  
 จีดีเอฟ สุเอซ (GDF SUEZ’s Values and Ethics Charter) ตามประกาศของจีดีเอฟ สุเอซ ซ่ึงบริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนทราบทั่วกัน 

2. ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ และกระทำกิจกรรมใดๆ โกลวจะตองเคารพรักษสิ่งแวดลอม (ซึ่งหมายถึงส่ิงแวดลอมทางธรรมชาต ิ  
 และชุมชนที่อยูรวมกันดวย) และจะตองคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันอาจจะเกิดจากการทำงานของบริษัทไมวาในทางตรงหรือทางออม  
 เพื่อที่โกลวจะเปนผูนำทางธุรกิจที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมที่พวกเราใชประโยชนรวมกัน เพ่ือการพัฒนาธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืนดวยความ  
 รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมดังกลาว โกลวจึงยึดมั่นตอนโยบายดานสิ่งแวดลอมท่ีประกาศโดยฝายบริหารสายงานผลิต และแจงใหพนักงาน  
 ทุกคนทราบทั่วกัน เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความหวงใย และเคารพรักษสิ่งแวดลอมดานธรรมชาติ และชุมชนท่ีอยูรวมกัน 

3. ในการดำเนินธุรกิจของโกลว พนักงานจะตองตรวจสอบใหแนใจวาบริษัทจะปฏิบัติตอลูกคา ผูจัดจำหนายสินคา คูแขงทางการคา และผูมี  
 สวนไดสวนเสียอยางเปนธรรม และในการติดตอกับหนวยงานราชการ ลูกคา และผูจัดจำหนายสินคา บริษัทจะไมใหสินบน ผลประโยชนตอบแทน   
 อามิสสินจาง หรือกระทำกิจกรรมใดๆ ไมวาทางตรงหรอืทางออม ซ่ึงอาจถือวาเปนการทำธุรกิจที่ทุจริต  

4. หามมิใหพนักงานนำเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออมใหกับองคกรใดๆ หรือผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนขาราชการ  
 การเมือง หากการสนับสนุนดังกลาวตองหามตามกฎหมาย ในกรณีที่การสนับสนุนดังกลาวเปนเรื่องถูกตองตามกฎหมาย บริษัทจะตองพิจารณา  
 ดำเนินการดวยความเปนธรรมและรอบคอบ ซึ่งการกระทำดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงสุดของโกลว  

5. ตัวแทนขายและการตลาด ผูแทน และท่ีปรึกษา (“ตัวแทน”) จะมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนสำหรับการดำเนินการใดๆ ที่เปนเอกเทศจากโกลว และ   
 สอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับ โดยสัญญาและขอตกลงทั้งหมดตองจัดทำเปนลายลักษณอักษร คาตอบแทนที่จายตองสามารถ  
 เปรียบเทียบไดกับตัวแทนอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกัน สำหรับงานที่มีลักษณะคลายคลึงกันและสอดคลองกับนโยบายที่ใชบังคับอยู  

6. การใชเงินทุนและสินทรัพยของบริษัทตองเปนการกระทำเพื่อประโยชนของบริษัท และเปนการกระทำท่ีถูกตองตามกฎหมายเทาน้ัน การโอนหรือ  
 ใชจายเงินทุน และสินทรัพยดังกลาวจะทำไดก็ตอเมื่อวัตถุประสงคที่ระบุไวนั้นเปนวัตถุประสงคที่แทจริง การโอนหรือใชจายเงินทุน และสินทรัพย  
 นั้นตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรตามขั้นตอนที่กำหนดไวโดยโกลว หามทำเท็จ หรือประดิษฐขึ้นซ่ึงบัญชี หรือเอกสารอ่ืนของบริษัทไมวา  
 ดวยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดตองไดรับการบันทึกรายการในบัญชี และเอกสารตางๆ อยางถูกตองและเหมาะสม  
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7. พนักงานอาจใหเงินรางวัลพิเศษ คาตอบแทนพิเศษ หรือจายคารับรองตามจำนวนเงิน หรือมีมูลคาตามธรรมเนียมปฏิบัติ สำหรับการใหบริการ  
 ตามปกติ หรือการไดรับความเอื้อเฟอในกิจการงานของบริษัท โดยคาใชจายประเภทนี้จะตองไดรับทำรายงานและบันทึกไวในบัญชีบริษัท  

8. พนักงานตองไมแสวงหาประโยชน กำไร และใชขอมูลหรือทรัพยสินของบริษัท หรือใชตำแหนงหนาที่การงานในบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน หรือ  
 โอกาสสวนตนอยางไมเหมาะสม พนักงานอาจรับของขวัญที่มีมูลคาเล็กนอยหรือรับคำเชิญได หากของขวัญหรือคำเชิญนั้นไมมีอิทธิพลตอการ  
 ตัดสินใจของตน และไมเปนการผิดกฎหมายที่ใชบังคับ หามพนักงานรับเงินจากลูกคา ผูจัดจำหนายสินคา หรือองคกรธุรกิจที่มีความเก่ียวพัน  
 กับโกลว พนักงานสามารถรับของขวัญหรือรับคำเชิญเฉพาะที่มีมูลคาตามธรรมเนียมปฏิบัติเทานั้น  

9. พนักงานทุกคน ไมวาจะมีหนาที่ ระดับ หรือตำแหนงใด จะตองหลีกเลี่ยงสถานการณความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผลประโยชนโดยตรง  
 หรือโดยออมของตน (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) กับผลประโยชนของบริษัท ความขัดแยงทางผลประโยชนรวมถึง การใหบริการ (ไมวา  
 ในฐานะลูกจางหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุน (หรือสิทธิ์ในการซื้อหุน) ขององคกรธุรกิจที่เปนคูแขง ลูกคา หรือผูจัดจำหนายสินคาของโกลว   
 (โดยทั่วไปแลว การถือหุนเล็กนอยในอัตรานอยกวา 1 เปอรเซ็นต ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมถือวาเปนการกระทำอันขัดแยงทาง  
 ผลประโยชน )  

10. พนักงานจะตองแจงใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระทำการใดอันเปน หรืออาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท และ  
 ขอรับผลการพิจารณาเปนลายลักษณอักษรเปนรายกรณ ี (สำหรับกรณีของกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสจะตองไดรับการอนุมัต ิ 
 จากคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะกรรมการเทานั้น และจะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวตอบรรดาผูถือหุนดวย)  

11. หามมิใหพนักงานของโกลวซื้อขายหุนและหลักทรัพยอื่น หรือใหคำแนะนำในลักษณะเดียวกัน หากพนักงานสามารถเขาถึงขอมูลใดๆ ที่มิไดเปดเผย  
 ตอสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไมวาจะเปนสวนหนึ่งของกลุมบริษัทโกลวหรือไม) โดยเหตุที่ตนมีหนาที่ในปฏิบัติการงานดังกลาวใหกับ  
 โกลว การซ้ือขายหุนของโกลวของพนักงาน รวมถึงการใชสิทธิ์ในการซ้ือหุน (หากมี) จะสามารถทำไดตามแนวทางปฏิบัติซึ่งไดประกาศใหทราบ  
 เปนครั้งคราวโดยฝายบริหารของบริษัทเทานั้น (โปรดอานนโยบายบริษัทเร่ืองการใชขอมูลภายในในการซ้ือขายหุน)  

12. พนักงานของโกลวทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันและเปนไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่องขอบเขตความ  
 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย สิทธิประโยชน คาตอบแทน และดานแรงงาน ผลประโยชนทั้งหมดที่ไดใหกับพนักงานของโกลวนอกเหนือจาก  
 คาตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ตองเปนไปตามแนวทางท่ีบริษัทกำหนดและกฎหมายของประเทศไทย (รวมท้ังกฎเกณฑทางดานภาษี)   
 โดยจะตองคำนึงถึงแนวปฏิบัติของทองถิ่นนั้นดวย  

13. โกลวจะเคารพความเปนสวนตัวของขอมูลที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล (ไมวาจะเปนของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ซึ่งอาจไดมาหรือถือครอง  
 ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการประมวลขอมูลของบริษัทหรืออื่นๆ จะสนับสนุนและเคารพ การปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน  
 ที่กำหนดตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations’ Universal Declaration of Human Rights) ภายใน  
 ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได 

14. พนักงานตองรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และขอมูลที่เปนความลับของลูกคาซ่ึงลูกคาไดเปดเผยใหทราบ โกลวเห็นคุณคาของสิทธิ  
 ในทรัพยสินทางปญญา และขอมูลที่ซึ่งมีกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคาตอผูถือหุนสวนกลางในบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงใดๆ โกลว  
 จะดำเนินการทุกๆ อยางที่เหมาะสมในการที่จะสงวนไวสงเสริมในเร่ืองทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  
 ของผูอื่น  

15. พนักงาน ผูบริหาร และผูจัดการทุกคนของโกลว และบริษัทในเครือมีหนาที่ตองสานตอนโยบายนี้ใหทุกคนยึดถือ และปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง   
 รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารที่จำเปนในเรื่องนี้เพี่อใหแนใจวาพนักงานไดรับทราบและปฏิบัติตาม การไมปฏิบัติตามนโยบายนี้จะสงผลใหไดรับ  
 โทษทางวินัย  

16. หากพนักงานผูใดมีขอติดขัดในการปฏิบัติตามนโยบายน้ี โปรดปรึกษาผูบังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเก่ียวกับการฝาฝนนโยบาย  
 ของบริษัท ซึ่งกระทำโดยพนักงานถึงผูบังคับบัญชาของตน หรือสงตรงถึงเจาหนาที่จริยธรรมของบริษัทจะไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบและ  
 เก็บไวเปนความลับ ทั้งนี้การกระทำนั้นตองเปนการกระทำโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบอยางเพียงพอ และโกลวจะไมดำเนินการทำให  
 เกิดความเสียหายใดๆ ตอพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผูซึ่งไดรายงานดังกลาว 

17. เพ่ือใหเปนไปตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พนักงานของโกลวจะตองไมรับการแจกหุนของบริษัทใดๆ นอกเหนือจากโกลว 
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 700 คน ดังนี้ 
 
   จำนวนพนักงาน 
 บริษัท สำนักงานใหญ โรงไฟฟา รวม 

บมจ. โกลว พลังงาน - 99 99 
บจ. โกลว 128 170 298 
บจ. โกลว ไอพีพี - 39 39 
บจ. โกลว เอสพีพี 1 - 34 34 
บจ. โกลว เอสพีพี 2 - 53 53 
บจ. โกลว เอสพีพี 3 - 25 25 
บจ. เก็คโค-วัน - 74 74 
บจ. ไฟฟา หวยเหาะ 10 68 78 
 รวม 138 562 700 
 
คาตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คาตอบแทนพนักงานรวมเทากับ 673,324,981.27 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา โบนัส และ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
นโยบายเก่ียวกับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 กลุมบริษัทโกลว มีความเชื่อมั่นวา พนักงานคือรากฐานแหงความสำเร็จ กลุมบริษัทมีพนักงาน 700 คน ทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ
กรุงเทพฯ โรงไฟฟาในจังหวัดระยอง ชลบุรี และในโรงไฟฟา หวยเหาะ สปป. ลาว 
 
 พนักงานของบริษัททำงานอยางมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการทำงาน และกระตุนใหเกิดคำมั่นสัญญาในการทำหนาที่ที่ไดรับ  
มอบหมายใหสำเร็จลุลวงดวยดี การทำงานเปนทีม และนำเสนอนวัตกรรมใหมๆ หลักการนี้ไดรับการสนับสนุนจากความแข็งแกรงของภาวะผูนำ  
ของบริษัทฯ มาตรฐานดานเทคนิคในระดับสูง การพัฒนาบุคลากร และความเอาใจใสในเร่ืองของความปลอดภัย 
 
 บริษัทปฏิบัติงานภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและนาพึงพอใจ เรามุงมั่นที่จะเปนผูนำระดับโลกในดานการผลิตไฟฟา และพลังงาน  
ความรอนรวม พรอมกับการดำเนินธุรกิจหลักดวยความตระหนัก และความเอาใจใสในสภาพแวดลอม สุขอนามัย และความปลอดภัยอยางเต็มท่ี ซึ่งลวน  
มีผลกระทบตอพนักงาน ลูกคาและชุมชน 
 
 บริษัทไดสรางคุณคาใหกับผูถือหุนและลูกคา โดยการสนับสนุน สงเสริม ตลอดจนพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถ และปฏิบัติหนาท่ี  
อยางแข็งขันใหสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนดไว ไดจัดใหมีการเขียนนโยบาย และหลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน เพื่อสราง  
เปนมาตรฐานโดยผานระบบสารสนเทศดานงานทรัพยากรบุคคล บริษัทมุงเนนการฝกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงานใหแข็งแกรงขึ้น  
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององคกรโดยรวม โดยผูถือหุนรายใหญของเราใหการสนับสนุน และใหแนวทางในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติการ
อยางดีเลิศใหแกบริษัท 
 
  เราคนหาวิธีการเพื่อดึงดูด และรักษาไวซึ่งความเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ ผูซึ่งสามารถยึดม่ันตอวัฒนธรรมของโกลวอันไดแก เปดกวางส่ือสาร   
ปรับทันเหตุการณ ยึดมั่นสัญญา พัฒนาสังคม และสัมพันธภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน  
 
 บริษัทสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงศักยภาพอันเต็มที่ของตนเอง โดยเสนองานท่ีมีความทาทาย การมอบหมายงานโครงการ การพัฒนา  
ขณะทำงาน การฝกอบรมและการศึกษาอยางเปนทางการ นอกจากน้ีเรายังเสนอผลตอบแทนและผลประโยชนตางๆ ใหกับพนักงานในอัตราที่พึงพอใจ  
อีกดวย 
 
  ความสำเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันไดแก ความเปนเลิศทางดานปฏิบัติการ ทีมงานท่ีดี และความสามารถของทีมงานท่ีมีประสบการณ 
ในการสงมอบผลิตภัณฑที่สรางความมั่นใจและความเชื่อถือในความพรอมของหนวยผลิตไฟฟาของบริษัท ส่ิงเหลานี้คือ คุณคาที่ดีที่สุดที่สราง  
ความแข็งแกรงใหกับองคกรของเรา 
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การควบคุมภายใน  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัทโกลวประกอบดวยกรรมการ 3 ทานซึ่งดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริษัท หนวยงานตรวจสอบภายในของ
กลุมบริษัทโกลวรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบริหารของกลุมบริษัทโกลว โดยดำเนินงานดานการตรวจสอบภายใน ภายใตความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบภายในของ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี ยุโรป แอนด อินเตอรเนช่ันแนล (“GSEI IA”)  
 
 ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทโกลว เพื่อใหมั่นใจถึงประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมการปฏิบัติการ และการควบคุมทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา กลุมบริษัทโกลว มีระบบการควบคุมภายในท่ี  
เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจในปจจุบัน นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโกลว ไดแสดงความเห็นวาไมพบ  
ขอบกพรองที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทโกลวตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
องคกรและสภาพแวดลอม 
• โครงสรางองคกรในปจจุบันสนับสนุนใหคณะผูบริหารสามารถดำเนินงานไดอยางเปนกลาง และมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดบทบาทและ  
 ความรับผิดชอบของแตละบุคคลไวอยางชัดเจน  

• ในระยะเวลาที่ผานมา กลุมบริษัทโกลวมุงมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง 

• กลุมบริษัทโกลวไดมีการกำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญๆ โดยพนักงานทุกคนของกลุมบริษัทโกลว  
 ตองปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตน 

• กลุมบริษัทโกลวไดกำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสอดคลองกับกฎบัตรจริยธรรมของกลุมจีดีเอฟ สุเอซ (GDF SUEZ Ethics Charter) และ  
 ไดสื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจอยางทั่วถึงแกพนักงานของกลุมบริษัทโกลว  

• หนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทโกลวรายงานการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบตอคณะผูบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ของกลุมบริษัทโกลวอยางนอยสี่ครั้งตอป  

• กลุมบริษัทโกลวคำนึงถึงความเห็นของหนวยงานตรวจสอบภายในของ GSEI IA ซึ่งดำเนินงานอยางใกลชิดกับหนวยงานตรวจสอบภายในของกลุม  
 บริษัทโกลว โดยหนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทโกลว มีหนาที่ในการประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ  
 หนวยงานตรวจสอบภายในของ GSEI IA  

• ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน (CFO) ของกลุมบริษัทโกลว ตองกำหนดและจัดใหมีระบบการ  
 ควบคุมภายในภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยตองลงนามในจดหมายรับรองระบบการควบคุมภายในประจำป (Annual Attestation   
 Letter) การดำเนินการนี้ถือเปนกระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุมบริษัทโกลว ซ่ึงตองดำเนินการโดยคำนึงถึงเงื่อนไข สภาวะแวดลอม   
 และขอจำกัดของการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ ทั้งนี้กระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุมบริษัทโกลว หมายรวมถึงการประเมินตนเองโดย  
 ผูบริหารของกลุมบริษัทโกลวผานแบบสอบถามการประเมินระบบการควบคุมโดยทั่วไปดวย  
 
มาตรการการบริหารความเสี่ยง 
• ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอยางเปนนัยสำคัญตอความสามารถในการดำเนินธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมบริษัทโกลวปละ  
 สองครั้ง โดยพิจารณาถึงความเส่ียงทั้งในปจจุบัน และในอนาคต ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงดานกลยุทธ ดานการเงิน ดานการปฏิบัติงาน และ   
 ดานการปฏิบัติตามนโยบาย 

• ระบุ และประเมินผลกระทบ และโอกาสท่ีจะเกิดของความเสี่ยง ตลอดจนปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของ  

• กำหนดมาตรการ และการวัดผลการจัดการความเสี่ยง  

• ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอยางตอเนื่อง 

• ระบุใหมีการหารือถึงความเสี่ยง/ปจจัยความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมรายเดือนของคณะผูบริหาร 
 
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
• กลุมบริษัทโกลวไดจัดทำหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินธุรกรรมขึ้น (POA) ซึ่งแบงเปนการดำเนินธุรกรรมภายในองคกร และการดำเนินธุรกรรม  
 กับบุคคลภายนอก โดยไดกำหนดขอบเขตอำนาจและระดับการอนุมัติรายการตางๆ ตามตำแหนงหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และ   
 กลุมบริษัทโกลวไดสื่อสารใหพนักงานของกลุมบริษัทโกลวทราบอยางท่ัวถึง ทั้งน้ี กลุมบริษัทโกลวไดปรับปรุงแกไขหนังสือมอบอำนาจท้ังสองฉบับ  
 เพื่อใหขอมูลถูกตอง และเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเอกสารดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

• ในการดำเนินธุรกรรมตางๆ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทไดกำหนดแนวทางไวอยาง  
 รัดกุมเพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัทเปนสำคัญ   
 นอกจากนี้การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการระหวางกันจะดำเนินการโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทำกับบุคคลภายนอก (Arms’ Length   
 Basis) 
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
• จัดใหมีขอมูลที่สำคัญทางธุรกิจและการเงินที่เชื่อถือได เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทใชประกอบการตัดสินใจ 

• กลุมบริษัทโกลวมุงมั่นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเน่ือง 

• กรรมการบริษัทจะไดรับหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่เกี่ยวของ เพ่ือประกอบการพิจารณา  
 กอนการประชุมภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทไดถูกจัดทำขึ้น เพื่อใหผูถือหุนสามารถ  
 ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทได 

• กลุมบริษัทโกลวไดจัดเก็บและรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตางๆ ตลอดจนเอกสารประกอบอ่ืนที่เกี่ยวของไวอยางครบถวน เปนหมวดหมู  
 ตามขอบังคับของกฎหมายในเร่ืองระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร 

• กลุมบริษัทโกลวไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“TAS”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) อื่นๆ ที่เหมาะสม  
 กับลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัทโกลว 
 
ระบบการติดตามและประเมินผล 
• หนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทโกลวจะรายงานตอฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัทโกลว เมื่อมีการตรวจพบ  
 ขอบกพรองที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินขอบกพรอง ความเพียงพอและความเหมาะสม  
 ของแผนการแกไข และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

• คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของฝายบริหาร เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย   
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลักและงบประมาณที่กำหนดไว 

• กลุมบริษัทโกลวจัดใหมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง  

• ในแตละป กลุมบริษัทโกลวไดจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเปนหลัก  
 
LSF - กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสวาดวยการควบคุมภายใน 
• ไดมีการปฏิรูปดานหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทโกลว คร้ังใหญเม่ือหลายปที่ผานมา 

• เมื่อเดือนกันยายน 2546 กลุมสุเอซไดเริ่มใชโปรแกรม CODIS (Control Disclosure Program) เพื่อรองรับขอกำหนดกฎเกณฑดานการ  
 ควบคุมภายในและขอกำหนดดานการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ อาทิ กฎหมายของฝร่ังเศสวาดวยการควบคุมภายใน (French Law on   
 Internal Control - LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะชวยเพิ่มคุณคากระบวนการรายงานดานการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของ  
 กลุมบริษัทใหแข็งแกรงมากขึ้น  

• นับตั้งแตตนป 2552 โปรแกรม CODIS ไดเปลี่ยนชื่อเปน INCOME (Internal Control Management & Efficiency)  

• โปรแกรม INCOME ไดครอบคลุมถึงโกลว พลังงาน และ โกลว ไอพีพี  

• โปรแกรมการควบคุมภายใน จำเปนตองไดรับความรวมมือจากกลุมบริษัทโกลวอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหาปหลัง กระบวนการตางๆ   
 และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการเงินจะตองบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร และไดรับการประเมินจากเจาของกระบวนการทางธุรกิจ   
 (Business Process Owners) ท้ังเรื่องประสิทธิผลของการออกแบบระบบการควบคุมภายใน (ความครบถวนถูกตองของการออกแบบระบบ  
 การควบคุม) และการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิผล (การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิผล)   
 การประเมินกระบวนการทางธุรกิจโดยเจาของกระบวนการทางธุรกิจนี้ทำใหเจาของกระบวนการทางธุรกิจเกิดความรูสึกเปนเจาของ และมี  
 ความรับผิดชอบตอกระบวนการทางธุรกิจมากข้ึน ซึ่งทำใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง  
 มีการปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเขากับการเปล่ียนแปลงขององคกรหรือกฎเกณฑตางๆ ที่เปล่ียนไป กระบวนการทางธุรกิจท่ี  
 ตองบันทึกเปนลายลักษณอักษรในระบบ ไดแก การบัญชี การบริหารสินทรัพย การบริหารการขาย การจัดซื้อ/จัดหา การบริหารการผลิต   
 หลักธรรมาภิบาล และระบบการจัดการสารสนเทศ  

• เจาของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะไดรับความชวยเหลือจากผูประสานงานการควบคุมภายใน โดยผูประสานงาน  
 การควบคุมภายในนี้จะชวยทำใหเชื่อมั่นไดวาโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอยางเหมาะสมภายในกลุมบริษัทโกลว นอกจากนี้ผู  
 ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหนาที่ในการเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแกประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการ  
 ผูจัดการใหญสายการเงิน (CFO) ของกลุมบรษิัทโกลว ในการลงนามรับรองความถูกตองของการควบคุมภายใน 

• ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโกลว ไดทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีสำคัญ (Key Controls) การทดสอบเหลานี้  
 จะรวมถึงการประเมินประสิทธิผลของการออกแบบ และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะทำใหกลุมบริษัทโกลวรับทราบถึง  
 ขอบกพรอง และนำขอเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือลดขอบกพรองที่พบ อันจะทำใหเกิดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  
 ของบริษัท 
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• ฝายบริหารของโกลวไดกำหนดแนวทางแกไขท่ีจำเปนเพ่ือลดขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งแผนการแกไขนี้  
 จะไดรับการติดตามอยางใกลชิด และมีการทดสอบอยางตอเน่ืองเพื่อใหแนใจวามีการนำแผนการแกไขไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 

• เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน (CFO) ของบริษัทไดลงนามรับรอง  
 ความถูกตองดานการควบคุมภายในของกลุมบริษัทโกลว (Glow Internal Control Attestation) สำหรับปบัญชี 2553 และไดนำสงไปที่ ประธาน  
 เจาหนาที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน (CFO) ของ MEAA Business Area  

• ปจจุบัน กลุมบริษัทโกลว กำลังอยูในระหวางกระบวนการสรางรากฐานวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดีในองคกร 



ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ 
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ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ 
รายละเอียดเก่ียวกับรายการระหวางกัน 
 
 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 
 
 นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทยอย 6 แหง ไดแก บจ. โกลว, บจ. โกลว เอสพีพี 1, บจ. โกลว เอสพีพี 2, บจ. โกลว เอสพีพี 3, บจ. โกลว ไอพีพี 
และ โกลว เดมิน วอเตอร (“กลุมบริษัทโกลว”) ไดรวมลงนามในสัญญา Support Services Agreement และ Engineering Services Agreement 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 (แทนฉบับเกาลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548) กับ สุเอซ-แทรกเตอเบล เอส.เอ. (สุเอซ) โดยสุเอซตกลงใหบริการใหคำปรึกษา
ดานวิศวกรรม การดำเนินงาน การเงินและการตรวจสอบ การลงทุน การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ การประกันภัย เปนตน โดยคาบริการ  
ดังกลาวเปนอัตราปกติโดยอางอิงจากราคาตลาดและเรียกเก็บเปนเงินสกุลยูโร โดยสัญญาดังกลาวไดกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการเปนรายชั่วโมง
ซึ่งแบงตามประเภทของลักษณะงานที่จะใหบริการ สัญญาดังกลาวมีอายุ 2 ปนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะตออายุไปอีกทุกๆ 1 ป   
หากไมมีการบอกเลิกสัญญา อยางไรก็ดี สัญญาจะถูกยกเลิกหาก จีดีเอฟ สุเอซ เอส.เอ. (ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ) ถือหุนในกลุมบริษัทโกลว นอยกวา  
รอยละ 25 ของจำนวนหุนทั้งหมด ไมวาจะเปนการถือหุนโดยตรงหรือโดยออม  
 
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
 
 การทำรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2553 เปนการทำรายการที่เกิดขึ้นเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาเปนการทำรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไปและไมมีการถายเทผลประโยชน
ระหวางบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ การกำหนดราคา อัตราคาธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของรายการตางๆ เปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาปกติ โดยการกำหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและกลไกการแขงขันหรือเปนราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไมแตกตางจากการ
ทำรายการกับบุคคลภายนอก  
 
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน 
 
 เนื่องจากการทำรายการระหวางกันเปนการดำเนินธุรกิจเปนปกติเชนเดียวกับการซื้อขาย และ/หรือ การใหบริการกับกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 
ดังนั้น ขั้นตอนการอนุมัติจึงเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการ
ระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในสวนไดสวนเสียและเปนผูถือหุนหรือผูบริหารของบริษัทฯ นั้น ผูถือหุนหรือผูบริหารดังกลาวจะไมมีสวนรวม  
ในการพิจารณาอนุมัติ 
 
นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 
 
 บรษิทัฯ คาดวาในอนาคตจะมีการทำรายการระหวางกนัเกิดขึน้อกี เนือ่งจากการทำรายการระหวางกนัของบรษิทัฯ เปนไปตามลกัษณะธรุกิจการคา
ปกติของบริษัทฯ ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายท่ีจะดำเนินการใหการทำรายการระหวางกนัดงักลาวเปนไปเพือ่ประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ การเขาทำโดยรายการ 
ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง 
หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน  
และการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี  
รับอนุญาตแหงประเทศไทย 
 
 ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือผูถือหุนที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงในอนาคต 
บริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนและความสมเหตุสมผลในการเขาทำรายการ และความ  
เหมาะสมของการกำหนดราคาของรายการตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไมแตกตางจากบุคคลภายนอกหรือราคา
ทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 



°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ 
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°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

 
ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท 
   
  บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
  สรุปอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  หนวย 2553 2552 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    
- อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.84 1.79 1.52 
- อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.46 1.45 1.22 
- อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.93 0.67 0.70 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)    
- อัตรากำไรขั้นตน % 18.50 16.16 15.90 
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 23.33 17.25 13.77 
- อัตรากำไรสุทธิ % 16.03 12.14 10.50 
- อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 16.32 13.44 11.96 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)    
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 5.96 5.42 5.70 
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 10.99 11.40 12.51 
- อัตราหมุนของสินทรัพย เทา 0.37 0.45 0.54 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)    
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.83 1.63 1.32 
- อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย เทา 7.20 7.32 8.94 
- อัตราสวนการจายเงินปนผล % n/a(1) 63.69 71.75 

หมายเหตุ (1) การจายเงินปนผลประจำป 2553 จะอนุมัติในการประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ  

 
ภาพรวม 
 
 บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาและผูใหบริการดานสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมใน  
ภาคเอกชนรายใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และโรงผลิตไฟฟา  
พลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration Facilities) (โดยโรงไฟฟาเกือบทั้งหมดดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ภายใตโครงการ  
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก) ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. และผลิตและจำหนายไฟฟา และไอน้ำแกลูกคาอุตสาหกรรม  
ที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 1,945 เมกะวัตต และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,046 ตัน  
ตอชั่วโมง  
 
 ในป 2553 บริษัทมีรายไดรวม 37,878.8 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 หรือจากจำนวน 35,525.0 ลานบาทในป 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ
กอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู2 (ซึ่งใชเปนแนวทางกำหนดการจายเงินปนผล) จำนวน 4,513.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ   
19.2 หรือจากจำนวน 3,786.0 ลานบาทในป 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพยรวม 107,326.5 ลานบาท และหนี้สินรวม 69,373.9 
ลานบาท ท้ังนี้ผลประกอบการในป 2553 รวมการบันทึกเพิ่มเติมเงินชดเชยการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจากการหยุดซอมนอกแผนของหนวย  

1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

2 ไมรวมกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรูในสัดสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 
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ผลิตไฟฟาที่ใชถานหิน 150 เมกะวัตต ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง มีนาคม 2552 และเงินชดเชยจากความลาชาของการกอสรางโครงการ  
โรงไฟฟา CFB หนวยท่ี 3 ที่ไดถูกบันทึกเปนรายไดอื่นจำนวนเทากับ 116.6 ลานบาท และ 293.2 ลานบาทตามลำดับ  
 
รายได 
 
 บริษัทมีรายไดหลักจากการผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. การผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ การผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Clarified Water) และ
น้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) ใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ตารางตอไปนี้แสดงรายไดของบริษัทแบงตามแหลง
รายได 
 รายได 
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2553 2552 ผลตาง 
  (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
 รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ        
 กระแสไฟฟา       
  จำหนายใหแก กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ 11,709.2   30.9  11,314.4  31.8   394.8   3.5   
   จำหนายใหแก กฟผ. โดยผูผลติไฟฟารายเล็ก 8,738.9   23.1  9,279.0  26.1   (540.1)  (5.8)  
   จำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม 10,488.1   27.7  9,188.4  25.9   1,299.7   14.1   
    รวม 30,936.2   81.7  29,781.7  83.8   1,154.4   3.9   
         
  ไอน้ำ  4,373.4  11.5 4,366.2  12.3   7.2   0.2   
  น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 347.4  0.9 356.1  1.0   (8.7)  (2.4)  
    รวม 35,657.0  94.1 34,504.0  97.1   1,153.0   3.3   
         
 รายไดอื่นๆ 2,221.8  5.9 1,021.0  2.9   1,200.8  >100  
  รวมรายได 37,878.8  100.0 35,525.0  100.0   2,353.8   6.6   
         
 รายไดของบริษัทสวนหนึ่งขึ้นอยูกับปริมาณไฟฟาและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่ผลิตและจำหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรม ตารางตอไปนี้
แสดงปริมาณไฟฟาและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่บริษัทจำหนายไดในชวงระยะเวลาที่ไดระบุไว 
 
 ปริมาณขาย 
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2553 2552 ผลตาง รอยละ 

การจัดสงไฟฟา (กิกะวัตตชั่วโมง)     
 จัดสงใหแก กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ(1) 5,697.4  5,226.5   470.9 9.0  
  จัดสงใหแก กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟารายเล็ก 3,394.5 3,476.4 (81.9)  (2.4) 
  จัดสงใหแกลูกคาอุตสาหกรรม 3,897.5 3,404.1 493.4 14.5  
   รวม 12,989.3 12,107.0 882.3   7.3  
 
ไอน้ำ (พันตัน) 5,372.0 5,309.9 62.1 1.2  
 
น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (พันลูกบาศกเมตร) 11,156.4 11,433.3 (276.9) (2.4) 

หมายเหตุ (1) รวมการจำหนายไฟฟาของ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2552 จำนวน 126 กิกะวัตตชั่วโมง และเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2553 

   จำนวน 370 กิกะวัตตชั่วโมง 
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รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ 
 
การจำหนายไฟฟาให กฟผ.  
 บริษัทจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา3 โดยปจจุบันบริษัทเปนคูสัญญากับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายใหญรวม 2 ฉบับ โดยมีกำลังผลิตตามสัญญาเทากับ 713 เมกะวัตตตั้งอยูในประเทศไทย และอีก 128 เมกะวัตตอยูในประเทศลาว ซึ่งจำหนายไฟฟา
ใหแก กฟผ. จำนวน 126 เมกะวัตตและรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EDL) จำนวน 2 เมกะวัตต และตามสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็ก รวม 8 ฉบับ 
รวมเปนปริมาณไฟฟาทั้งสิ้น 590 เมกะวัตต 
 
การจำหนายไฟฟาใหลูกคาอุตสาหกรรม 
 บริษัทจำหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรมภายใตสัญญาจำหนายไฟฟา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดทำสัญญาจำหนายไฟฟากับ
ลูกคาอุตสาหกรรมรวม 41 ฉบับกับลูกคาอุตสาหกรรมรวม 30 ราย รวมเปนปริมาณไฟฟาทั้งสิ้น 561 เมกะวัตต  
 
การจำหนายไอน้ำ 
 บริษัทจำหนายไอน้ำใหกับลูกคาอุตสาหกรรมภายใตสัญญาจำหนายไอน้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดทำสัญญาจำหนายไอน้ำกับ
ลูกคาอุตสาหกรรมรวม 24 ฉบับกับลูกคาอุตสาหกรรมรวม 18 ราย รวมเปนปริมาณไอน้ำทั้งสิ้น 805 ตันตอช่ัวโมง  
 
การจำหนายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 
 บริษัทจำหนายน้ำบริสุทธิ ์ (Clarified Water) และน้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมภายใตสัญญาจำหนาย
น้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดทำสัญญาจำหนายน้ำกับลูกคาอุตสาหกรรม 13 ฉบับกับลูกคาอุตสาหกรรมรวม 9 ราย รวมเปนปริมาณน้ำ
ทั้งสิ้น 1,576 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  
 
คาใชจาย 
 
 คาใชจายของบริษัท ประกอบดวยตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดของคาใชจายตามจำนวนและ
อัตรารอยละตอคาใชจายทั้งหมดสำหรับระยะเวลาที่ไดระบุไว 
 คาใชจาย 
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2553 2552 ผลตาง 
  (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
ตนทุนขาย        
 เชื้อเพลิง       
  กาซธรรมชาติ 21,775.2   73.7   22,048.0   74.6   (272.8)  (1.2)  
   ถานหิน 2,010.4   6.8   2,016.7   6.8   (6.4)  (0.3)  
   น้ำมันดีเซล 6.0   0.0   0.8   0.0   5.2   >100   
  คาบำรุงรักษา 857.5   2.9   844.7   2.9   12.8   1.5   
  คาเสื่อมราคา / การตัดจำหนายสนิทรัพย 2,825.8   9.6   2,732.5   9.2   93.3   3.4   
  อื่นๆ  1,583.8   5.4   1,284.3   4.3   299.5   23.3   
   รวมตนทุนขาย 29,058.7   98.3   28,927.0   97.8   131.7   0.5   
         
คาใชจายในการขายและบริหาร(1)       
 คาเสื่อมราคา / การตัดจำหนายสินทรัพย 29.2   0.1   29.6   0.1   (0.4)  (1.2)  
  คาใชจายทั่วไป  463.2   1.6   608.3   2.1   (145.0)  (23.8)  
   รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 492.5   1.7   637.9   2.2   (145.4)  (22.8)  
คาใชจายอื่นๆ 8.4   0.0   8.3   0.0   0.1   1.6   
  รวมคาใชจาย 29,559.6   100.0   29,573.1   100.0   (13.6)  (0.0)  

หมายเหตุ (1) ไดมีการจัดแบงประเภทของคาใชจายใหมเพื่อใหเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่อง กำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน  

   พ.ศ. 2552 ซึ่งสอดคลองกับการจัดทำและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน  

 
3 ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญที่จำหนายใหแก กฟผ. ประกอบดวยคาความพรอมจาย (Availiability Payment) และคาพลังงานไฟฟา (Energy 

Payment) ในขณะที่ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประกอบดวยคาพลังไฟฟา (Capacity Payment) และคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) 



 ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดตนทุนของโรงไฟฟาของ ธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับตนทุนขายของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ 
(Cogeneration) (1)  
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2553 2552 ผลตาง 
  (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
ธุรกิจไอพีพี(1)       
 กาซธรรมชาติ  8,337.5   83.6  8,167.6  85.2   169.9   2.1   
  ถานหิน -   -   -   -   -   -   
  น้ำมันดีเซล 6.0   0.1   0.8   0.0   5.2   >100   
  คาบำรุงรักษา 73.5   0.7  77.3  0.8   (3.8)  (4.9)  
  คาเส่ือมราคา / การตัดจำหนายสินทรัพย 1,228.4   12.3  1,108.7  11.6   119.7   10.8   
  อื่นๆ  332.0   3.3  236.8  2.5   95.1   40.2   
   รวมตนทุนขาย 9,977.4   100.0  9,591.2  100.0   386.2   4.0   
         
ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ       
 กาซธรรมชาติ 13,437.7   70.4   13,880.5   71.8   (442.7)  (3.2)  
  ถานหิน 2,010.4   10.5   2,016.7   10.4   (6.4)  (0.3)  
  น้ำมันดีเซล  -   -   -   -   -   -   
  คาบำรุงรักษา 784.0   4.1   767.4   4.0   16.6   2.2   
  คาเสื่อมราคา / การตัดจำหนายสินทรัพย 1,597.4   8.4   1,623.8   8.4   (26.4)  (1.6)  
  อื่นๆ  1,251.8   6.6   1,047.5   5.4   204.4   19.5   
   รวมตนทุนขาย 19,081.3   100.0   19,335.8   100.0   (254.5)  (1.3) 

หมายเหตุ (1) ตนทุนขายของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่แสดงไวในตารางขางตน เปนผลประกอบการรวมของบริษัทหักดวยผลประกอบการของ บจ. โกลว ไอพีพี,  

   บจ. ไฟฟา หวยเหาะ และ บจ. เก็คโค-วัน ดังนั้น ขอมูลบางสวนในตารางจึงเปนผลจากการดำเนินธุรกิจซึ่งมิใชจากการประกอบโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและ  

   ไอน้ำโดยตรง อยางไรก็ดี จำนวนเงินซึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจดังกลาวมีจำนวนไมมากนัก 

 
ตนทุนขาย 
 
เชื้อเพลิง 
 บริษัทใชกาซธรรมชาติและถานหินเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาและไอน้ำ ตนทุนกาซธรรมชาตินับเปนตนทุนขายในการดำเนินงานหลักของ
บริษัท โดยบริษัทมีคาใชจายจากการจัดซื้อกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 73.7 ของคาใชจายรวมของบริษัทในป 2553  
 
 ตารางตอไปนี้แสดงตนทุนเฉลี่ยของกาซธรรมชาติสำหรับระยะเวลาที่ระบุไว 
 
 ตนทุนเฉลี่ย (Average Effective Cost) ของกาซธรรมชาต(ิ1) 

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
   2553 2552 ผลตาง   
   (บาท/ลานบีทียู) (บาท/ลานบีทียู) (บาท/ลานบีทียู) (รอยละ) 

ตนทุนเฉลี่ย     
 ของโกลว ไอพีพี 227.5 232.7 (5.2)  (2.2) 
 ของโรงผลิตไฟฟาและไอน้ำรวมกัน(2) 233.7 237.5 (3.8)  (1.6) 

หมายเหตุ (1) ตนทุนเฉลี่ยไมใชราคาจริงของบริษัท แตคำนวณโดยนำตนทุนกาซธรรมชาติทั้งหมดหารดวยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชทั้งหมดของโรงไฟฟาในชวงระยะเวลาที่ระบุไว 
  (2) ตนทุนเกลี่ย (Blended Rate) โดยหลักแสดงถึงราคากาซธรรมชาติที่ชำระใหกับ บมจ. ปตท. (1) โดยโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำของบริษัทสำหรับ  

   กาซธรรมชาติที่ใชในการผลิตไฟฟาใหกับ กฟผ. และใหกับลูกคาอุตสาหกรรม (2) สำหรับกาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับหมอตมผลิตไอน้ำ (Boilers) ใหกับ  

   ลูกคาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ราคากาซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราตางกัน นอกจากนี้บริษัท ยังรับซื้อกาซธรรมชาติ (Tail Gas) เปนจำนวนหนึ่งซึ่งไมมากนักจาก  

   ผูจำหนายไทยอีกรายหนึ่ง ซึ่งราคาของกาซธรรมชาติดังกลาวแยกตางหากออกไปและสะทอนถึงโดยอัตราเบื้องตนที่กลาวไว 
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 บริษัทมีคาใชจายจากการจัดซื้อถานหินคิดเปนรอยละ 6.8 ของคาใชจายรวมในป 2553  
 
 ตารางตอไปน้ีแสดงตนทุนเฉลี่ยในการจัดซื้อถานหินสำหรับระยะเวลาที่ไดระบุไว 
  
 ตนทุนเฉลี่ย (Average Cost)(1) ของถานหิน   

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
   2553 2552 ผลตาง   
   (ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน) (ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน) (ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน) (รอยละ) 

 ราคาถานหินอางอิง(2)  79.2 83.9  (4.7)  (5.5) 
 (6,700 กิโลแคลอร่ีตอกิโลกรัม) 
 คาขนสง(3) 10.8 12.8  (2.0)  (15.8) 

หมายเหตุ (1) ตนทุนเฉล่ียไมรวมตนทุนของ Biomass   

  (2) ไมใชราคาถานหินจริง แตเปนราคาอางอิงเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาถานหินสำหรับระยะเวลาที่ระบุไว สวนราคาถานหินจริงเปลี่ยนแปลงตามกลไก  

   การปรับราคาตามขอกำหนดในสัญญาซ้ือขายถานหิน 

  (3) รวมถึงคาขนสงและประกันภัยที่เกิดข้ึนจริง 

 
 ปจจัยหลักที่มีผลตอคาใชจายดานเชื้อเพลิงของบริษัทคือ ปริมาณไฟฟาและไอน้ำที่บริษัทผลิตไดและประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาและไอน้ำ  
ดังกลาว  
 
 ตารางตอไปนี้แสดงระดับพลังงานการผลิต (Energy Production Levels) และอัตราการใชความรอน (Heat Rates) ของโรงไฟฟาของบริษัท
สำหรับระยะเวลาที่ไดระบุไว 
 
 ปริมาณการผลิตและอัตราการใชความรอน(1)  
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
   2553 2552 

 โรงไฟฟา โกลว ไอพีพ ี   
  ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟา (กิกะวัตตชั่วโมง) 5,327 5,100   
  ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ลานบีทียู, HHV) 36,744,422 35,385,104   
  อัตราการใชความรอน (บีทียู/กิโลวัตตชั่วโมงเทียบเทา, HHV) 6,898 6,938   
      
 โรงผลิตไฟฟาและไอน้ำรวมกัน   
  ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟาที่จัดสรร (กิกะวัตตชั่วโมงเทียบเทา)(2)    
   โรงงานไฟฟากังหันกาซ 6,555 6,626  
          โรงงานไฟฟาถานหิน 1,680 1,526  
  ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ลานบีทียู, HHV)   
   โรงงานไฟฟากังหันกาซ 57,431,647 58,393,587  
          โรงงานไฟฟาถานหิน 17,002,733 15,634,570  
  อัตราการใชความรอนจัดสรร (บีทียู/กิโลวัตตชั่วโมงเทียบเทา, HHV)    
   โรงงานไฟฟากังหันกาซ 8,762 8,813  
          โรงงานไฟฟาถานหิน(3) 10,165 10,280 

 หมายเหตุ (1) แสดงถึงอัตราการใชความรอน “จัดสรร” ซึ่งถือเปนอัตราการใชความรอนรวมของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำของบริษัท โดยคำนวณจาก  

   ปริมาณพลังงานจากเช้ือเพลิงที่ใชทั้งหมดของโรงงานในระยะเวลาหน่ึงหารดวยพลังงานที่ผลิตไดทั้งหมดในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งไมสามารถคำนวณคา  

   ไดโดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีโรงไฟฟาแบบพลังงานความรอนรวมจากกาซธรรมชาติและถานหินของ โกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 ซ่ึงบริษัท  

   ถัวเฉลี่ยพลังงานไอน้ำและพลังงานไฟฟาท่ีผลิตโดยโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 3 โดยนับเปนการผลิตโดยใชกาซธรรมชาติและถานหิน การคำนวณเชนนี้ยึดหลัก  

   ปริมาณพลังงานที่ผลิตไดจากแหลงพลังงานแตละชนิดตอพลังงานท่ีใชสำหรับโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 3 ท้ังหมด ซึ่งบริษัทจำเปนตองใชดุลยพินิจและ  

   สมมติฐานที่ตั้งขึ้นประกอบในการคำนวณ 

  (2) รวมถึงการผลิตไฟฟาและไอน้ำ ท้ังนี้ ไอน้ำถูกปรับใชหนวยเมกะวัตตที่คาพลังงานไฟฟาเทียบเทา 

  (3) อัตราการใชความรอนที่แสดงในตารางสวนนี้มีการรวมปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชเริ่มเดินเครื่องเขาไวในอัตราการใชความรอนจากถานหินดวย 
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ผลประกอบการเปรียบเทียบ  
 
ระหวางป 2553 กับป 2552 
 
รายได 
 
 รายไดจากการจำหนายสินคาและการใหบริการ (รวมรายไดอื่นๆ) ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 เปนจำนวน 37,878.8 ลานบาทในป 2553   
จากจำนวน 35,525.0 ลานบาท ในป 2552 ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยตอไปน้ี 
 • ยอดจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ของ บจ. โกลว ไอพีพี และ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ ภายใตสัญญาผูผลิตไฟฟาเอกชนขนาดใหญปรับตัวเพิ่มขึ้น  
  รอยละ 3.5 หรือจากจำนวน 11,314.4 ลานบาทป 2552 เปนจำนวน 11,709.2 ลานบาทในป 2553 โดยมีสาเหตุหลักจากความ  
  พรอมจายที่สูงขึ้นของ บจ. โกลว ไอพีพี การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ของ บจ. โกลว ไอพีพี และการบันทึกรวม  
  รายไดของ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ ถึงแมวาคาเงินบาทจะมีการแข็งคาและราคาคากาซธรรมชาติจะลดลงก็ตาม โดยในป 2553 คา  
  ความพรอมของ บจ. โกลว ไอพีพี คิดเปนรอยละ 95.4 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอนที่คิดเปนรอยละ 93.1 เน่ืองจากการหยุดซอมบำรุงใหญ  
  ในชวงไตรมาสแรกของป 2552 ปริมาณการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ของ บจ. โกลว ไอพีพี เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ  
  ป 2552 คาพลังงานไฟฟาจาก กฟผ. มีจำนวนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 จากปริมาณการจำหนายไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น แมวาราคาตนทุนกาซธรรมชาติ  
  จะปรับตัวลดลงก็ตาม การบันทึกรายไดของ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับป 2552 ไดมีการบันทึกรายไดเพียง  
  ชวงมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2552 เทานั้น ในขณะที่ป 2553 มีการบันทึกรายไดในชวงเวลาดังกลาวทั้งป ทั้งนี้การแข็งคาของเงินบาทไดเพิ่มขึ้น  
  รอยละ 7.6 หรือจากจำนวน 34.46 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ในป 2552 เปนจำนวน 31.83 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ในป 2553 ซึ่ง  
  การแข็งคาของเงินบาทดังกลาวสงผลกระทบตอคาความพรอมจายที่ไดรับจาก กฟผ. ของบริษัท  
 
 •  ยอดจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็ก ปรับตัวลดลง  
  รอยละ 5.8 หรือจากจำนวน 9,279.0 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 8,738.9 ลานบาทในป 2553 ซึ่งเปนผลมาจากคาพลังไฟฟาลดลง  
  รอยละ 10.4 และคาพลังงานไฟฟาลดลงรอยละ 4.2 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินบาทที่ไดแข็งคาขึ้นรอยละ 7.6 รวมท้ังราคาเชื้อเพลิงที่ลดลง   
  แมวาคาความพรอมและปริมาณการจัดสงไฟฟาใหแก กฟผ. จะคอนขางคงที่ก็ตาม  
 
 • ยอดจำหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.1 หรือจากจำนวน   
  9,188.4 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 10,488.1 ลานบาทในป 2553 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณจำหนายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 14.5 จาก  
  ความตองการของกลุมลูกคาอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาไฟฟาที่คอนขางมีเสถียรภาพ 
 
 • ยอดจำหนายไอน้ำใหกับลูกคาอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 หรือจากจำนวน   
  4,366.2 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 4,373.4 ลานบาทในป 2553 โดยมีสาเหตุจากปริมาณไอน้ำที่จำหนายไดจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นรอยละ   
  1.2 แมวาราคาคากาซธรรมชาติจะปรับลดลงก็ตาม 
 

 • รายไดจากการจำหนายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงรอยละ 2.4 หรือจากจำนวน 356.1 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 347.4   
  ลานบาทในป 2553 โดยมีสาเหตุจากปริมาณจำหนายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวลดลงรอยละ 2.4 
 
 รายไดอื่นประกอบดวย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ดอกเบ้ียรับ และอื่นๆ 
 
 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2552 จำนวน 557.9 ลานบาท ในขณะท่ีป 2553 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจำนวน 1,654.0 
ลานบาท โดยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีสาเหตุหลักมาจากเงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ ของ บจ. โกลว ไอพีพี, บจ. เก็คโค-วัน และ บจ. ไฟฟา   
หวยเหาะ4 ซึ่งจะชำระคืนโดยอาศัยรายไดจากยอดจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ท่ีอยูในสกุลดอลลารสหรัฐฯ และที่มีการอางอิงกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 
 
 บริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจำนวน 13.5 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากจำนวน 60.2 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 73.7 ลานบาทในป 
2553 โดยดอกเบี้ยรับสวนใหญมาจากดอกเบ้ียจากเงินสดที่อยูในรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีสำรองตามสัญญาเงินกูโครงการ 
 
 รายไดอื่นในป 2553 มีจำนวน 494.2 ลานบาท ในขณะท่ีรายไดอื่นในป 2552 มีจำนวน 402.9 ลานบาท โดยรายไดอื่นในป 2553 น้ันรวมถึง  
เงินชดเชยจากความลาชาของการกอสรางของโรงไฟฟา CFB หนวยท่ี 3 จำนวน 293.2 ลานบาท และเงินชดเชยเพ่ิมเติมจากการทำประกันภัยธุรกิจ  

4 งบการเงินของ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ ถูกจัดทำในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และไดบันทึกรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท 
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หยุดชะงักสำหรับการหยุดซอมนอกแผนของหนวยผลิตไฟฟาใชถานหิน 150 เมกะวัตต จำนวน 116.6 ลานบาท ในขณะท่ีในป 2552 รายไดดังกลาว  
รวมเงินชดเชยจากความลาชาของการกอสรางโรงไฟฟา CFB หนวยท่ี 3 จำนวน 77.0 ลานบาทและเงินชดเชยจากการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  
เปนจำนวน 223.3 ลานบาท  
 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน รายไดทั้งหมดปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.6 จากจำนวน 35,525.0 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 37,878.8 ลานบาท  
ในป 2553 
 
คาใชจาย 
 
 ตนทุนขายปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 หรือจากจำนวน 28,927.0 ลานบาท ในป 2552 เปนจำนวน 29,058.7 ลานบาท ในป 2553 ซ่ึงเปนผลมา
จากปจจัยตอไปน้ี 
 
ธุรกิจไอพีพี 
 • ตนทุนเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 หรือจากจำนวน 8,167.6 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน   
  8,337.5 ลานบาทในป 2553 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชในการผลิตที่สูงขึ้นจำนวนรอยละ 4.3 จากปริมาณการจำหนาย  
  ไฟฟาใหแก กฟผ. ท่ีเพิ่มขึ้น แมวาราคาคากาซธรรมชาติจะไดปรับตัวลดลงในชวงเวลาดังกลาวก็ตาม  
 
 • ตนทุนเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลของธุรกิจไอพีพีในป 2553 มีจำนวน 6.0 ลานบาท ในขณะที่ในป 2552 มีจำนวน 0.8 ลานบาท 
 
 • ตนทุนซอมบำรุงมีจำนวน 73.5 ลานบาทในป 2553 ซ่ึงมีจำนวนลดลงรอยละ 4.9 โดยมีสาเหตุหลักจากการซอมบำรุงยอยของหมอไอน้ำ  
  และกังหันกาซของ บจ. โกลว ไอพีพี ในปที่ผานมา  
 
 • คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายสินทรัพยปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.8 หรือจากจำนวน 1,108.7 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 1,228.4   
  ลานบาทในป 2553 เนื่องจากการซอมบำรุงหลักในไตรมาสแรกของป 2552 ของ บจ. โกลว ไอพีพี รวมทั้งการบันทึกคาเสื่อมราคาและ  
  คาตัดจำหนายของโรงไฟฟาหวยเหาะในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับป 2553 ทั้งป ขณะที่ป 2552 ไดมีการบันทึกคาใชจายดังกลาว  
  เพียงชวงมิถุนายน - ธันวาคม 2552  
 
 • ตนทุนขายอื่น ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 40.2 หรือจากจำนวน 236.8 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 332.0 ลานบาทในป 2553 ทั้งนี ้ 
  ตนทุนขายอ่ืนๆ ท่ีใชในการผลิตสวนใหญประกอบดวยตนทุนน้ำ สารเคมี และคาใชจายประจำทั่วไป ซึ่งในสวนของคาใชจายประจำทั่วไป  
  ดังกลาวมีจำนวนลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
 
โรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration) 

 • ตนทุนเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติปรับตัวลดลงรอยละ 3.2 หรือจากจำนวน 13,880.5 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 13,437.7 ลานบาท  
  ในป 2553 โดยมีสาเหตุหลักจากตนทุนกาซธรรมชาติของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 1.6 และ  
  ปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชในการผลิตที่ลดลงประมาณรอยละ 1.6 เชนเดียวกัน 
 
 • ตนทุนเชื้อเพลิงถานหินปรับตัวลดลงรอยละ 0.3 หรือจากจำนวน 2,016.7 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 2,010.4 ลานบาทในป 2553   
  โดยมีสาเหตุมาจากราคาจำหนายถานหินที่ใชอางอิง (FOB) ลดลงรอยละ 5.6 หรือจาก 83.9 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตันเปน 79.2   
  ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน แมวาความตองการถานหินจะมีจำนวนเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.2 จากการหยุดซอมบำรุงของโกลว เอสพีพี 3 หนวย  
  ที่ 1 ในไตรมาสแรกของป 2552 
 
 • ตนทุนซอมบำรุงปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.2 หรือจากจำนวน 767.4 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 784.0 ลานบาทในป 2553  
 
 • คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายสินทรัพยปรับตัวลดลงรอยละ 1.6 หรือจากจำนวน 1,623.8 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 1,597.4   
  ลานบาทในป 2553  
 
 • ตนทุนขายอื่นปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.5 หรือจากจำนวน 1,047.5 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 1,251.8 ลานบาทในป 2553  
 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 



°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ 
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

 คาใชจายในการขายและบริหาร ปรับตัวลดลงรอยละ 22.8 หรือจากจำนวน 637.9 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 492.5 ลานบาทในป 2553   
ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยตอไปนี้ 

 • คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายสินทรัพยปรับตัวลดลงรอยละ 1.2 หรือจากจำนวน 29.6 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 29.2 ลานบาท  
  ในป 2553  
 
 • คาใชจายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวลดลงรอยละ 23.8 หรือจากจำนวน 608.3 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 463.2 ลานบาท  
  ในป 2553  
 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน รายจายทั้งหมดปรับตัวลดลงรอยละ 0.1 จากจำนวน 29,573.1 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 29,560.0 ลานบาท 
ในป 2553 
 
กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 
 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 39.8 หรือจากจำนวน 5,951.8 ลานบาทในป 2552 
เปนจำนวน 8,319.2 ลานบาทในป 2553  
 
ตนทุนทางการเงิน 
 
 ตนทุนทางการเงินปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 38.2 หรือจากจำนวน 1,076.3 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 1,487.1 ลานบาทในป 2553 โดยตนทุน
ทางการเงินหลักประกอบดวยดอกเบ้ียจายและคาธรรมเนียมทางการเงิน 
 
 ดอกเบ้ียจายปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 40.0 หรือจากจำนวน 1,015.6 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 1,421.3 ลานบาทในป 2553 โดยมีสาเหตุ  
มาจากภาระหน้ีที่สูงขึ้นของ บมจ. โกลว พลังงาน และดอกเบี้ยจายบางสวนจากเงินกูยืมใหมสำหรับเงินลงทุนในโครงการขยายโรงไฟฟาที่ไมสามารถ
บันทึกเปนตนทุนทรัพยสินได (Capitalization) รวมท้ังการบันทึกรวมของดอกเบี้ยจาย บจ. ไฟฟา หวยเหาะ สำหรับทั้งป 2553  
 
คาใชจายภาษีเงินได 
 
 คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 หรือจากจำนวน 571.6 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 614.5 ลานบาทในป 2553 โดยภาษีเงินไดที่  
เกิดขึ้นสวนใหญมาจากรายไดอื่นที่มีคาใชจายทางภาษีของ บมจ. โกลว พลังงาน และการครบกำหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีของบีโอไอของ  
หนวยการผลิตบางหนวย 
 
กำไรหลังหักภาษี 
 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน กำไรหลังหักภาษีเงินไดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 44.5 หรือจากจำนวน 4,303.9 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 6,217.6 
ลานบาทในป 2553 
 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 
 
 สวนของผูถอืหุนสวนนอยในกำไรสุทธิมีจำนวน 502.1 ลานบาทในป 2553 เพ่ิมขึ้น 385.3 ลานบาท จากจำนวน 116.8 ลานบาทในป 2552  
 
กำไรสุทธิ 
 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 36.5 หรือจากจำนวน 4,187.1 ลานบาทในป 2552 เปนจำนวน 5,715.5 ลานบาทในป 2553 
 
กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู 
 
 สำหรับป 2553 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู5จำนวน 1,201.8 ลานบาท ทำใหบริษัทมีกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจาก

5 ไมรวมกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรูในสัดสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 
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อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรูเปนจำนวน 4,513.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.2 จากจำนวน 3,786.0 ลานบาทในป 2552 ซ่ึงกำไรสุทธิกอนรวมกำไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรูดังกลาวใชเปนแนวทางในการกำหนดการจายเงินปนผล 
 
 คาตอบแทนสำหรับผูตรวจสอบบัญชีสำหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 
  หนวย : บาท 
    บริษัทฯ บริษัทยอย 

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  1,888,826.00 6,551,476.00 
 คาตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)    
  - การตรวจสอบอัตราสวนทางการเงิน 250,000.00 - 
  - การตรวจสอบ Package 1,038,116.00 505,256.00 
  - คาวิชาชีพสำหรับขอบเขตงานเพ่ิมเติม 200,000.00 100,000.00 
  - อื่นๆ - - 
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เสนอ ผูถือหุน 

บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้  
 • นายโกวิทย โปษยานนท  ประธานกรรมการ 
 • นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการ  
 • นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ   กรรมการ 

และหัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในระหวางปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมุทัง้หมด 4 คร้ัง และไดปฏบิตัหินาทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้ 
 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปอยางอิสระแลวนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีภายนอกวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรใน
เรื่องที่มีสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   

 2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบ
ภายใน และไมพบขอบกพรองที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบตองบการเงินของบริษัท 

 3. สอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และไมพบวามีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญแตประการใด 

 4. พิจารณาและเสนอการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก รวมท้ังคาสอบบัญชี 
 5. สอบทานและอนุมัติแผนตรวจสอบภายใน และประเมินผลงานผูตรวจสอบภายใน 
 6. สอบทานความเสี่ยงของบริษัทตามที่ประเมินโดยผูตรวจสอบภายในและผูบริหาร และสอบทานความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงท่ี

ผูบริหารดำเนินการ 
 7. สอบทานรายการที่อาจมีผลประโยชนขัดแยง รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการเหลานั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

วาการเขาทำรายการดังกลาวของบริษัท เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 8. สอบทานนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของกันและนโยบายการใชขอมูลภายในในการซื้อขายหุนและมีความเห็นวานโยบายท้ังสองมี
ความเหมาะสม 

 9. สอบทานรายงานของหนวยตรวจสอบภายในในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบอิเล็กทรอนิกส 
และไมพบวามีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญแตประการใด 

 10. สอบทานกระบวนการภายในบริษัทเกี่ยวกับการรับแจงเบาะแส ขอรองเรียน และเห็นวามีความเหมาะสม 
 11. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ่ือใหแนใจวาสอดคลองกับหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของในเร่ืองนี้  

คณะกรรมการตรวจสอบไมไดรับรายงานเกี่ยวกับขอบกพรองที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้จากการท่ีบริษัทเปนบริษัทยอย
ของบริษัท GDF SUEZ S.A. (จดีีเอฟ สุเอซ) ท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ บริษัทจึงตองปฏิบัติตามขอกำหนดของระบบการควบคุมภายในของกฎหมาย
ความปลอดภัยทางการเงินของประเทศฝรั่งเศส  (Loi de Sécurité Financière - “LSF”) และแนวทางของยุโรป (European Directive) โดยกฎหมาย 
LSF ของฝร่ังเศสกำหนดใหประธานกรรมการบริหาร และประธานฝายการเงินของ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทตองลงนามรับรอง
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับรายงานการเงินสำหรับป 2553 ดังนั้น ประธานเจาหนาที่บริหารและรองกรรมการผูจัดการใหญสาย
การเงินของบริษัทจึงไดลงนามรับรองระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทโกลวใหกับทาง จีดีเอฟ สุเอซ ทุกปตั้งแตป 2549 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหเสนอ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 3440 หรือนายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3809 หรือนายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3461 เปนผูสอบ
บญัชปีระจำปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2554 ของบรษิทั พรอมทัง้คาธรรมเนยีมสอบบัญชตีอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถอืหุนตอไป 

 

 

 นายโกวิทย โปษยานนท 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
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§º¡ÒÃà§Ô¹ 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 



เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ 
บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)  
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมของบริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท โกลว พลังงาน จำกัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวม   

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ซึ่งผู

บริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล

ในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ

งบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยาง

มีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือ

ไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่

เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะ

สมของหลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการ

เงินที่เปนสาระสำคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง

ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมใน

การแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดง

ฐานะการเงินของบริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ

ของบริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 

2552 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ

แตละปโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒμ 

ธนาวรรณ  อนุรัตนบดี 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 

§º¡ÒÃà§Ô¹ 



§º´ØÅ 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 8,704,436,891 7,137,482,606 1,854,445,111 3,471,897,955

 เงินลงทุนชั่วคราว 6 1,748,425,681 1,161,944,169 - 7,686,453

 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 7, 19 3,546,412,356 4,748,742,721 1,275,940,040 1,282,016,194

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 19 11,043,303 233,474,434 1,279,249 401,969,885

 ดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 19 - 5,336,063 23,214,200 25,812,605

 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8 2,447,813,006 2,155,147,808 388,681,007 289,778,156

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

  คาใชจายจายลวงหนา  153,772,634 134,724,129 29,051,226 23,124,259

  เงินทดรองจาย  405,872,767 124,488,792 11,354,274 8,106,878

  อ่ืนๆ   699,584,387 361,725,668 457,414,572 136,111,313

   รวมสินทรัพยหมุนเวียน  17,717,361,025 16,063,066,390 4,041,379,679 5,646,503,698

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 - - 24,696,058,855 19,889,308,844

 เงินลงทนุระยะยาวในบริษัทอื่น  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 10, 19 - - 4,059,684,060 5,033,684,060

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 88,316,841,570 67,157,542,490 28,659,563,844 22,402,026,580

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 12 1,290,812,058 1,264,750,839 355,438,141 299,587,840

   รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  89,609,153,628 68,423,793,329 57,772,244,900 47,626,107,324

รวมสินทรัพย  107,326,514,653 84,486,859,719 61,813,624,579 53,272,611,022

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ºÃÔÉÑ· â¡ÅÇ� ¾ÅÑ§§Ò¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552
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§º´ØÅ (μ‹Í) 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

 เจาหนี้การคา 19 3,057,905,294 2,690,571,106 850,021,311 1,019,380,957

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

  ท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป  13 16,441,100 17,091,278 3,378,055 6,317,580

 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระ

  ภายในหนึ่งป  15 3,802,540,713 946,236,709 3,031,165,800 -

 หุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 16 - 3,490,000,000 - 3,490,000,000

 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

  ท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป  14, 19 - 13,392,669 - -

 เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  19 27,226,303 28,107,414 47,754,373 65,353,929

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เจาหนี้อื่น  69,268,093 29,235,088 50,337,609 10,057,300

  เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย  863,921,107 447,767,592 744,042,561 387,615,131

  ดอกเบ้ียคางจาย  571,337,435 379,127,561 290,523,946 210,564,057

  คาใชจายคางจาย  641,950,847 337,407,984 122,567,823 90,059,162

  ภาษีมูลคาเพ่ิมรอนำสง  127,838,994 147,539,601 15,643,774 2,945,990

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  230,238,947 272,973,259 91,117,821 168,329,273

  อ่ืนๆ   201,213,519 180,064,296 88,727,918 56,014,525

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  9,609,882,352  8,979,514,557  5,335,280,991  5,506,637,904

หน้ีสินไมหมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 13 23,514,785 31,186,285  4,111,341  7,489,396

 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14, 19 1,603,722,338 1,815,033,809 - -

 เงินกูยืมระยะยาว  15 43,019,980,634 35,433,620,816  14,999,999,996  15,961,432,896

 หุนกู    16 14,968,832,416 5,980,445,197  14,968,832,416  5,980,445,197

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 19 147,980,540 152,313,168  272,365,943  324,662,977

   รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  59,764,030,713  43,412,599,275  30,245,309,696  22,274,030,466

รวมหนี้สิน   69,373,913,065  52,392,113,832  35,580,590,687  27,780,668,370

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

§º¡ÒÃà§Ô¹ 
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§º´ØÅ (μ‹Í) 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

 ทุนจดทะเบียน

  หุนสามัญ 1,482,865,035 หุน

   มูลคาหุนละ 10 บาท  14,828,650,350 14,828,650,350 14,828,650,350 14,828,650,350

 ทุนที่ออกและชำระแลว

  หุนสามัญ 1,462,865,035 หุน

   มูลคาหุนละ 10 บาท  14,628,650,350 14,628,650,350 14,628,650,350 14,628,650,350

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  2,935,427,353 2,935,427,353 4,786,986,727 4,786,986,727

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 9 (220,166,068) (220,166,068) - -

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  (215,952,044) (55,218,679) - -

กำไรสะสม

 จัดสรรแลว

  สำรองตามกฎหมาย 17 1,598,287,193 1,425,332,469 1,598,287,193 1,425,332,469

 ยังไมไดจัดสรร  15,058,200,572 12,233,645,665 5,219,109,622 4,650,973,106

 รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ  33,784,447,356 30,947,671,090 26,233,033,892 25,491,942,652

สวนของผูถือหุนสวนนอย  4,168,154,232 1,147,074,797 - -

 รวมสวนของผูถือหุน  37,952,601,588 32,094,745,887 26,233,033,892 25,491,942,652

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  107,326,514,653 84,486,859,719 61,813,624,579 53,272,611,022

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ºÃÔÉÑ· â¡ÅÇ� ¾ÅÑ§§Ò¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552

§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹ 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขาย 26 35,656,984,135 34,503,997,895 12,074,759,195 11,537,506,334

ตนทุนขาย  21, 26 (29,058,689,421) (28,926,975,703) (9,537,510,298) (9,390,701,636)

กำไรขั้นตน   6,598,294,714 5,577,022,192 2,537,248,897 2,146,804,698

รายไดอื่น

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  1,653,971,576 557,884,437 - 10,147,202

 ดอกเบ้ียรับ  73,673,224 60,205,639 217,756,328 235,619,229

 เงินปนผลรับ  1,500,000 1,050,000 1,998,474,994 2,093,755,593

 เงินชดเชยความลาชาของการกอสราง  293,189,078 77,010,045 293,189,078 77,010,045

 เงินชดเชยการสูญเสียรายไดจากบริษัทประกัน  116,619,029 223,341,055 - -

 อ่ืนๆ    82,861,529 101,476,797 35,062,047 43,269,145

กำไรกอนคาใชจาย  8,820,109,150 6,597,990,165 5,081,731,344 4,606,605,912

คาใชจายในการบริหาร 21, 26 (492,483,763) (637,881,230) (296,711,027) (293,782,288)

คาตอบแทนกรรมการ  (8,412,647) (8,279,922) (8,412,647) (8,279,922)

คาใชจายอื่น

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  - - (24,649,862) -

รวมคาใชจาย  (500,896,410) (646,161,152) (329,773,536) (302,062,210)

กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได  8,319,212,740 5,951,829,013 4,751,957,808 4,304,543,702

ตนทุนทางการเงิน  (1,487,128,462) (1,076,330,245) (1,030,125,218) (530,355,199)

กำไรกอนภาษีเงินได  6,832,084,278 4,875,498,768 3,721,832,590 3,774,188,503

ภาษีเงินได  23 (614,518,725) (571,612,036) (262,738,114) (345,801,232)

กำไรสุทธิ   6,217,565,553 4,303,886,732 3,459,094,476 3,428,387,271

การแบงกำไร

 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  5,715,512,867 4,187,086,172 - -

 สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  502,052,686 116,800,560 - -

      6,217,565,553 4,303,886,732 - -

กำไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญตอหุนข้ันพ้ืนฐาน บาท 3.91 2.86 2.36 2.34

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก หุน 1,462,865,035 1,462,865,035 1,462,865,035 1,462,865,035

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ºÃÔÉÑ· â¡ÅÇ� ¾ÅÑ§§Ò¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 
หนวย : บาท  

 งบการเงินรวม 
    สวนเกินทุน  กำไรสะสม 

    จากการรวมธุรกิจ ผลตางจาก จัดสรรแลว 

  ทุนที่ออกและ สวนเกิน ภายใตการควบ การแปลงคา - สำรองตาม กำไรสะสม สวนของผูถือหุน รวม 

  ชำระแลว มูลคาหุนสามัญ คุมเดียวกัน งบการเงิน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือตนป  1 มกราคม  2552  14,628,650,350 2,935,427,353 - - 1,253,913,105 10,903,799,061 476,389,597 30,198,179,466

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยแหงใหมที่ไดมา - - - - - - 641,467,165 641,467,165

สวนเกินทุนจากการซื้อบริษัทยอยแหงใหม  - - (220,166,068) - - - (52,670,005) (272,836,073)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของ

 บริษัทยอยในตางประเทศ  - - - (55,218,679) - - - (55,218,679)

จายเงินปนผลแกผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  - - - - - - (34,912,520) (34,912,520)

จายเงินปนผล (หมายเหตุขอ 18)  - - - - - (2,685,820,204) - (2,685,820,204)

กำไรสุทธ ิ  - - - - - 4,187,086,172 116,800,560 4,303,886,732

จัดสรรกำไรสุทธิเปนสำรองตามกฎหมาย  - - - - 171,419,364 (171,419,364) - -

ยอดคงเหลือปลายป  31 ธันวาคม 2552  14,628,650,350 2,935,427,353 (220,166,068) (55,218,679) 1,425,332,469 12,233,645,665 1,147,074,797 32,094,745,887

ยอดคงเหลือตนป  1 มกราคม  2553  14,628,650,350 2,935,427,353 (220,166,068) (55,218,679) 1,425,332,469 12,233,645,665 1,147,074,797 32,094,745,887

เงินรับคาหุนจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  - - - - - - 2,588,250,000 2,588,250,000

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของ

 บริษัทยอยในตางประเทศ  - - - (160,733,365) - - - (160,733,365)

จายเงินปนผลแกผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  - - - - - - (69,223,251) (69,223,251)

จายเงินปนผล  (หมายเหตุขอ 18)  - - - - - (2,718,003,236) - (2,718,003,236)

กำไรสุทธ ิ  - - - - - 5,715,512,867 502,052,686 6,217,565,553

จัดสรรกำไรสุทธิเปนสำรองตามกฎหมาย  - - - - 172,954,724 (172,954,724) - -

ยอดคงเหลือปลายป  31 ธันวาคม 2553  14,628,650,350 2,935,427,353 (220,166,068) (215,952,044) 1,598,287,193 15,058,200,572 4,168,154,232 37,952,601,588
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ºÃÔÉÑ· â¡ÅÇ� ¾ÅÑ§§Ò¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (μ‹Í) 

หนวย : บาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    กำไรสะสม 

  ทุนที่ออกและ สวนเกิน จัดสรรแลว กำไรสะสม รวม 

  ชำระแลว มูลคาหุนสามัญ - สำรองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือตนป  1 มกราคม  2552  14,628,650,350 4,786,986,727 1,253,913,105 4,079,825,403 24,749,375,585

จายเงินปนผล (หมายเหตุขอ 18)  - - - (2,685,820,204) (2,685,820,204)

กำไรสุทธ ิ  - - - 3,428,387,271 3,428,387,271

จัดสรรกำไรสุทธิเปนสำรองตามกฎหมาย  - - 171,419,364 (171,419,364) -

ยอดคงเหลือปลายป  31 ธันวาคม 2552  14,628,650,350 4,786,986,727 1,425,332,469 4,650,973,106 25,491,942,652

ยอดคงเหลือตนป  1 มกราคม  2553  14,628,650,350 4,786,986,727 1,425,332,469 4,650,973,106 25,491,942,652

จายเงินปนผล (หมายเหตุขอ 18)  - - - (2,718,003,236) (2,718,003,236)

กำไรสุทธ ิ  - - - 3,459,094,476 3,459,094,476

จัดสรรกำไรสุทธิเปนสำรองตามกฎหมาย  - - 172,954,724 (172,954,724) -

ยอดคงเหลือปลายป  31 ธันวาคม 2553  14,628,650,350 4,786,986,727 1,598,287,193 5,219,109,622 26,233,033,892
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ºÃÔÉÑ· â¡ÅÇ� ¾ÅÑ§§Ò¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

 กำไรกอนภาษีเงินได  6,832,084,278 4,875,498,768 3,721,832,590 3,774,188,503

 ปรับปรุงดวย:

  เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/ บริษัทอื่น  (1,500,000) (1,050,000) (1,998,474,994) (2,093,755,593)

  คาเสื่อมราคา  2,828,817,707 2,736,065,307 612,403,924 589,987,105

  คาตัดจำหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  48,849,439 41,041,124 16,971,095 12,033,767

  คาตัดจำหนายคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี  8,655,340 7,235,068 8,655,340 7,235,068

  คาตัดจำหนายสินทรัพยถาวรและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 433 364,197 - 356,000

  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร (กลับรายการ) 1,657,410 (11,509,450) (7,593,458) 14,950,550

  ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยถาวร  67,827,631 95,752,708 56,213,265 10,970,235

  คาตัดจำหนายหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (63,946,564) (76,054,289) (54,115,916) (67,059,825)

  ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (1,600,781,280) (471,439,087) 33,364,964 1,944,591

  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง

   จากการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (36,043,554) (11,305,850) - -

  คาตัดจำหนายสวนเกินจากการทำสัญญา

   ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  - 1,407,795 - -

  ดอกเบ้ียรับ  (73,673,224) (60,205,639) (217,756,328) (235,619,229)

  ดอกเบ้ียจาย  1,470,492,661 1,074,696,202 1,036,979,723 562,230,315

 กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

  ในสินทรัพยและหน้ีสินดำเนินงาน  9,482,440,277 8,200,496,854 3,208,480,205 2,577,461,487

 สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  ลูกหนี้การคา  1,202,330,365 (301,058,569) 6,076,154 (17,200,975)

  เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน  (9,626,514) 6,201,517 690,636 4,515,657

  สินคาคงเหลือ  (309,068,623) 17,644,848 (98,902,851) (9,525,867)

  คาใชจายจายลวงหนา  (19,048,505) (12,155,423) (5,926,967) 5,798,579

  เงินทดรองจาย  (281,383,975) (110,565,485) (3,247,396) (7,622,833)

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (283,599,367) 144,935,658 (286,446,284) (55,833,183)

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (72,356,077) (113,240,568) (65,330,269) (91,439,990)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ºÃÔÉÑ· â¡ÅÇ� ¾ÅÑ§§Ò¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (μ‹Í) 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  (ตอ)

 หนี้สินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

  เจาหนี้การคา  365,236,659 (247,502,687) (169,359,646) 217,730,107

  เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  (917,129) 4,759,052 (17,635,574) 33,749,604

  เจาหนี้อื่น  43,554,272 (6,970,440) 43,801,528 764,990

  คาใชจายคางจาย  314,041,114 19,467,436 34,797,934 (2,209,252)

  ภาษีมูลคาเพิ่มรอนำสง  (19,700,607) (6,810,543) 12,697,784 (8,721,490)

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  25,931,408 (80,596,274) 35,880,493 (617,694)

  หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น  20,459,512 - 1,818,882 -

 เงินสดรับจากการดำเนินงาน  10,458,292,810 7,514,605,376 2,697,394,629 2,646,849,140

 รับดอกเบี้ย  77,870,003 53,884,651 220,574,801 236,181,782

 จายดอกเบี้ย  (1,278,282,787) (945,040,736) (957,019,834) (498,688,677)

 จายภาษีเงินได  (659,585,622) (393,021,387) (339,949,566) (229,424,052)

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  8,598,294,404 6,230,427,904 1,621,000,030 2,154,918,193

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 บัญชีเงินฝากเพ่ือจายคืนหนี้/คาซอมบำรุง (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (615,277,108) 714,289,715 7,686,453 573,685,889

 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (7,750,907) - - -

 จายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน  - (232,058,040) - (500,000,000)

 รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  232,058,040 - 400,000,000 100,000,000

 รับคืนเงินใหกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย  - - 974,000,000 386,000,000

 เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย  - (1,429,200,426) (4,806,750,011) (101)

 เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/ บริษัทอื่น  1,500,000 1,050,000 1,998,474,994 2,093,755,593

 เงินสดจายสำหรับคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (22,283,561,137) (11,518,487,398) (5,860,730,584) (5,030,821,073)

 ดอกเบี้ยจายที่ตั้งเปนตนทุนของโรงไฟฟา  (1,789,240,418) (1,069,166,335) (697,247,612) (543,867,717)

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร  4,415,858 13,140,476 2,544,542 24,520,506

 เงินสดจายสำหรับสิทธิการใชสินทรัพย  - (81,318,814) - (81,318,814)

 เงินสดรับจากสิทธิการใหใชสินทรัพยระยะยาว  22,843,745 59,929,630 - -

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (24,435,011,927) (13,541,821,192) (7,982,022,218) (2,978,045,717)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (μ‹Í) 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  50,000,000 289,000,000 - -

 จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (50,000,000) (289,000,000) - -

 จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  (44,266,027) (41,643,333) (6,317,580) (4,393,413)

 รับเงินจากการออกหุนกูใหม  9,000,000,000 - 9,000,000,000 -

 จายคาใชจายในการออกหุนกู  (20,268,121) - (20,268,121) -

 รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  13,142,824,960 14,520,820,700 2,000,000,000 9,000,000,000

 จายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู  (17,441,300) (25,500,000) (17,441,300) (25,500,000)

 จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  (55,349,989) (19,793,354) - -

 จายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (910,291,672) (884,455,233) - -

 จายคืนหุนกู  (3,490,000,000) (2,310,000,000) (3,490,000,000) (2,310,000,000)

 จายเงินปนผล  (2,718,003,236) (2,685,820,204) (2,718,003,236) (2,685,820,204)

 รับเงินคาหุนจากผูถือหุนสวนนอยของบริษทัยอย  2,588,250,000 - - -

 จายเงินปนผลแกผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  (69,223,251) (34,912,520) - -

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  17,406,231,364 8,518,696,056 4,747,969,763 3,974,286,383

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของ

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  (2,559,556) (8,855,097) (4,400,419) (2,245,621)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  1,566,954,285 1,198,447,671 (1,617,452,844) 3,148,913,238

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอยที่ไดมา  - 258,534,985 - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  7,137,482,606 5,680,499,950 3,471,897,955 322,984,717

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 (หมายเหตุขอ 5)  8,704,436,891 7,137,482,606 1,854,445,111 3,471,897,955

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹ 
ºÃÔÉÑ· â¡ÅÇ� ¾ÅÑ§§Ò¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552

1. การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
 1.1  ขอมูลทั่วไปของบริษัท 
  บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538 

และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) ในเดือนกุมภาพันธ 2539 จนถึงเดือนสิงหาคม 2545 

และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักใน

การผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟา ไอน้ำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีสถานประกอบการตั้งอยูที่ 195 เอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 38 - 

พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผูถือหุนใหญของบริษัท คือ บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุนของ

บริษัทรอยละ 44.1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด เปนบริษัทยอยท่ีถือหุน

ทั้งหมดโดย SUEZ-Tractebel Energy Holdings Cooperatieve U.A. ซึ่งไดถือหุนของบริษัทอีกรอยละ 25 และเมื่อวันที่ 22 

ธันวาคม 2553 SUEZ-Tractebel Energy Holdings Cooperatieve U.A. ไดควบรวมกิจการเขากับ GDF SUEZ Energy Asia, 

Turkey and Southern Africa B.V. มีผลให GDF SUEZ Energy Asia, Turkey and Southern Africa B.V. กลายเปนผูถือหุนของ

บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด รอยละ 100 และของบริษัทรอยละ 25   

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผูถือหุนลำดับสูงสุดของบริษัทคือ GDF SUEZ S.A.  

 

 1.2 บริษัทยอย 
  บริษัทยอยในขอ 1) ถึงขอ 10) เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทที่ 1) ถึง 8) และ 10) มีสถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี 195 

เอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตบริษัทยอยที่ 9) คือ บริษัท เก็คโค − 

วัน จำกัด มีสถานประกอบการตั้งอยูเลขที่ 11 ถนนไอ − 5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 

  สำหรับบริษัทยอยที่ 11) คือ บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด เปนบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ภายใตสัญญากอสราง ดำเนินงาน และโอน (“Build Operate and Transfer Agreement”) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2544 บริษัท   

หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด ไดดำเนินการพัฒนา กอสราง และดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานน้ำขนาด 150 เมกะวัตต เปนเวลา 30 ป 

โดยไมสามารถตออายุสัญญาได 

 

  รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังนี้ 

 

 ชื่อบริษัท วันที่จดทะเบียนบริษัท ดำเนินธุรกิจหลัก

 1) บริษัท โกลว จำกัด 12 มีนาคม 2540 ใหบริการดานการจัดการ ที่ปรึกษาและใหคำแนะนำดานการบริหารงานแก

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 2) บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 6 ธันวาคม 2537 ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟา ไอน้ำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 

 3) บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 19 กันยายน 2537 ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟา และไอน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 

 4) บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 9 สิงหาคม 2534 ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟา ไอน้ำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 

 5) บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 12 มีนาคม 2540 ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 6)  บริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จำกัด 13 มกราคม 2542 ผลิตและจำหนายน้ำบริสุทธิ์ และน้ำคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมทั่วไปและ  

อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

§º¡ÒÃà§Ô¹ 



 ชื่อบริษัท วันที่จดทะเบียนบริษัท ดำเนินธุรกิจหลัก

 7)  บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด  14 มิถุนายน 2548 พัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟา (ดูหมายเหตุขอ 9 การโอนกิจการ) 

 8)  บรษิทั โกลว ไอพพี ี2 โฮลด้ิง จำกดั 16 ตุลาคม 2550 ลงทุนในบริษัทอื่น  

 9)  บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 27 เมษายน 2550 ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ. (อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา) 

 10) บริษัท หวยเหาะ ไทย จำกัด 30 สิงหาคม 2544 ลงทุนในบริษัทอื่น 

 11) บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด 20 พฤษภาคม 2539 ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ. และการไฟฟาลาว

 

2. เกณฑการจัดทำและนำเสนองบการเงิน 
 2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทำขึ้นในสกุลเงินบาทและตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 

2552 เร่ือง กำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ซ่ึงสอดคลองกับขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลงวันที่ 

22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

 

 2.2 งบการเงินรวมไดรวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยหลังจากตัดรายการระหวางกัน ซ่ึงมีสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละดังตอ

ไปนี้ 

 

  อัตรารอยละของการถือหุน

    2553 2552

ถือหุนโดยบริษัท   

บริษัท โกลว จำกัด    100 100

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด     100 100

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด     100 100

บริษัท โกลว ไอพีพี 3  จำกัด     100 100

บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด     100 100

ถือหุนโดยบริษัท โกลว จำกัด   

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด     100 100

บริษัท โกลว ไอพีพี  จำกัด     95 95

บริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จำกัด    - 100

บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด    55 55

บริษัท หวยเหาะ ไทย จำกัด    49 49

ถือหุนโดยบริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลด้ิง จำกัด   

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด    65 65

ถือหุนโดยบริษัท หวยเหาะ ไทย จำกัด   

บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร  จำกัด     25 25

 

  บริษัท โกลว จำกัด ไดซื้อบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด และบริษัท หวยเหาะ ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 (ดู

หมายเหตุขอ 9) 

 

  กิจการทั้งหมดของบริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จำกัด ไดถูกโอนใหแกบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2552 (ดู

หมายเหตุขอ 9) 
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 2.3 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน ดังตอไปน้ี  

  1) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปน้ีจะมีผล

บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 

   มาตรฐานการบัญชี 

   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน 

   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 

   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

   ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 

   ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 

   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 

   ฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 

   ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 

   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

   ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 

   ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

   ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

   ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรตอหุน 

   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 

   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 

   ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

   ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 

   ฉบับที่ 40  (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

  

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 

   ฉบับที่ 6  การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

  

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

 

  2) มาตรฐานการบัญชีดังตอไปน้ีจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556  

   มาตรฐานการบัญชี 

   ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 

   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 

     ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
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  ผูบริหารของบริษัทจะนำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่

เกี่ยวของกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยเม่ือมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช ยกเวนมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับที่ 6 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ซึ่งไมเกี่ยวของกับธุรกรรมของบริษัทและบริษัทยอย และ

ปจจุบันผูบริหารอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ 

 

 2.4 งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นตามเกณฑคงคางโดยใชเกณฑการวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ยกเวนตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชี 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปน้ี 

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่

มีสภาพคลองในการเปล่ียนมือซ่ึงจะถึงกำหนดภายในสามเดือน นับแตวันออกตราสาร 

 

 3.2 การรับรูรายได 
  รายไดจากการขายรับรูตามเกณฑคงคางโดยแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาซ่ึงไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ ที่ไดสงมอบ

และหลังจากหักสวนลดแลว สวนลดคำนวณจากปริมาณการซ้ือทั้งปของลูกคาแตละรายตามอัตรารอยละของยอดขายสุทธิที่กำหนดไว

ในสัญญา 

 

  รายไดคาบริการรับรูเมื่อใหบริการแลวเสร็จ 

 

  เงินปนผลบันทึกเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจาย 

 

 3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากจำนวนหน้ีที่คาดวาจะเก็บเงินไมได  

 

 3.4 สินคาคงเหลือ 
  สินคาคงเหลือ ไดแก วัตถุดิบ อะไหล และวัสดุเครื่องจักร แสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา 

ราคาทุนคำนวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

 

  สำรองคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชาจะถูกบันทึกสำหรับรายการที่คาดวาจะไมไดใช 

 

 3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
  ที่ดินแสดงในราคาทุน 

 

  อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม  
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  คาเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้  

 

     ป
  โรงไฟฟาและโครงการระหวางกอสรางสวนที่เร่ิมดำเนินงานแลว 2.2 - 40 

  อาคารและสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 5 - 20 

  เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณโรงไฟฟา 5 - 20 

  เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสำนักงาน 3, 5, 10 

  ยานพาหนะ  5

 

  ในป 2553 บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด ไดเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาหนวยที่ 2 ซ่ึงเปนผล

จากการซอมบำรุงครั้งใหญในป 2553 จาก 5 ป เปน 9 ป เพื่อสะทอนถึงสภาพการใชงานจริงในปจจุบันและประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะ

ไดรับใหเหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินรวม 

 

 3.6 งานระหวางกอสราง 
  งานระหวางกอสรางไดบันทึกรวมตนทุนคากอสราง ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดหาเงินกูเพื่อใชในการกอสราง และ

ตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกอสรางสินทรัพยหรือทำใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมใชงานได 

 
 3.7 ตนทุนการกูยืม 
  ดอกเบ้ียจายที่เกิดขึ้นระหวางการกอสราง หรือระหวางติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณจากการกูยืม เพ่ือกอสรางโรงไฟฟาและซื้อเครื่องจักรได

ถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพย 

 

 3.8 คาตัดจำหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
  สิทธิการใชระบบสงเชื่อมโยงรอตัดบัญชี และสิทธิการใชระบบสายสงกระแสไฟฟารอตัดบัญชี ตัดจำหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา

ซื้อขายไฟฟา 

 

  คาธรรมเนียมการใชพื้นที่รอตัดบัญชีตัดจำหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาโดยเริ่มตัดจำหนายเมื่อเร่ิมดำเนินการคา 

 

  สิทธิการเชาที่ดินรอตัดบัญชีตัดจำหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชา 30 ป 

 

  คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีตัดจำหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาทางการเงินที่เกี่ยวของ 

 

  สิทธิการใชโครงสรางสำหรับวางทอรอตัดบัญชีตัดจำหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาที่เกี่ยวของ  

 

 3.9 เงินลงทุนระยะยาว 
  เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืนซึ่งเปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดไดบันทึกไวเปนเงินลงทุนทั่วไปตามราคาทุน    

บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไปในงบกำไรขาดทุนในงวดที่มีการดอยคา 
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 3.10 สัญญาเชาระยะยาว 
  – สัญญาเชาดำเนินงาน 

   สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน 

บริษัทจะรับรูคาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน ทั้งน้ีในสวนท่ีเกิดขึ้นในระหวางการกอสรางไดรวม

เปนสวนหนึ่งของตนทุนงานระหวางกอสราง 

 

  – สัญญาเชาการเงิน 

   สัญญาเชาซ่ึงบริษัทไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมาย

ถือเปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทและบริษัทยอย บันทึกสินทรัพยที่เชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาการเงิน

พรอมกับภาระหน้ีสินที่จะตองจาย คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ

สินทรัพย ดอกเบ้ียหรือคาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน 

 

 3.11 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ 
  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้

สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ รวมถึงสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใช

อัตราอางอิงของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันสิ้นป 

 

  กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยงัไมเกิดขึ้นจริงรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกำไรขาดทุน 

 

  บริษัทแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยในตางประเทศเปนเงินบาทโดยใชอัตราปด ณ วันที่ในงบดุล สวนงบกำไรขาดทุน

แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางงวด ผลตางจากการแปลงคาดังกลาวแสดงภายใตหัวขอ “ผลตางจากการแปลงคางบ

การเงิน” ในสวนของผูถือหุน  

 

 3.12 เครื่องมือทางการเงิน 
  รายไดและคาใชจายที่เกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งใชเพื่อบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย บันทึกเปนรายการ

ปรับปรุงดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจายในงบกำไรขาดทุน ทั้งน้ีในสวนท่ีเกิดขึ้นในระหวางการกอสรางไดรวมเปนสวนหน่ึงของตนทุนงาน

ระหวางกอสราง  

 

  กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งใชเพื่อปองกันความเสี่ยงของ

สินทรัพยและหนี้สิน รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกำไรขาดทุน 

 

  กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซ่ึงใชเพื่อปองกันความเส่ียงในสวนท่ีเกิดขึ้นในระหวางการกอสราง

ไดรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนระหวางกอสราง 

 

  จำนวนเงินที่ตองจายและจำนวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาดังกลาวแสดงหักกลบกันในงบดุล 

 

  สวนเกินหรือสวนต่ำจากการทำสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนานำมาเฉลี่ยรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายตามอายุสัญญา 

 

  บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกำไรหรือ  

เพื่อการคา 
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 3.13 กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
  บริษัท บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบใหเงินกองทุนดังกลาวจะจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออก

จากงานตามระเบียบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 

  เงินสมทบสำหรับพนักงานภายใตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 

 3.14 คาภาษีเงินได 
  คาภาษีเงินไดบันทึกตามจำนวนท่ีจายและท่ีไดตั้งคางจายไวสำหรับป 

 

 3.15 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกในระหวางป 

 

 3.16 การใชประมาณการทางบัญชี 
  ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูบริหารของบริษัทตองอาศัยดุลยพินิจในการกำหนดนโยบายการ

บัญชี การประมาณการและตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจำนวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันส้ินงวด รวมทั้งการแสดงรายได และคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการ

ของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะน้ัน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น 

 

4. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
 เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยยกมา  447,767,592 2,605,285,876 387,615,131 1,731,902,650

บวก คาซื้อสินทรัพย  22,708,472,685 9,371,457,987 6,213,907,752 3,686,671,585

  ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,310,967 (1,007,610) 3,250,262 (131,531)

หัก เงินสดจาย  (22,283,561,137) (11,518,487,398) (5,860,730,584) (5,030,821,073)

  กลับรายการเจาหนี้  - (1,853,584) - (6,500)

  สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน  (10,069,000) (7,627,679) - -

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยยกไป  863,921,107 447,767,592 744,042,561 387,615,131
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

เงินสด    1,436,765 829,621 46,082 46,082

เงินฝากกระแสรายวัน  2,820,841 89,300,056 530,467 595,089

เงินฝากออมทรัพย  8,550,179,285 6,387,352,929 1,803,868,562 3,171,256,784

เงินฝากประจำ  100,000,000 360,000,000 50,000,000 -

ตั๋วแลกเงิน   50,000,000 300,000,000 - 300,000,000

      8,704,436,891 7,137,482,606 1,854,445,111 3,471,897,955

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด และบริษัท 

หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด จำนวนรวม 3,517.0 ลานบาท และ 1,708.2 ลานบาท ตามลำดับ ไดวางไวเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจาก

สถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 15) อยางไรก็ตาม เงินที่ไดวางไวเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกถอนตามวัตถุประสงคและเงื่อนไขท่ีระบุไว

ในสัญญาเงินกูเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยได 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจำ และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05−1.55 ตอป 

และรอยละ 0.05−1.25 ตอปตามลำดับ 

 

6. เงินลงทุนชั่วคราว 
 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

เงินฝากออมทรัพย  371,326,784 535,196,119 - 7,686,453

เงินฝากประจำ  127,098,897 126,748,050 - -

ตั๋วแลกเงิน   1,250,000,000 500,000,000 - -

      1,748,425,681 1,161,944,169 - 7,686,453

 

 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท เปนเงินฝากธนาคารในบัญชีสำรองเพื่อการจายคืนหุนกูของบริษัท 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด จำนวน 1,621.3 ลานบาท และ 1,027.5 ลานบาท 

ตามลำดับ ไดวางไวเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน โดยมีขอจำกัดในการใชเพื่อจายคืนเงินกูยืมระยะยาวและจายคา

ซอมบำรุงใหญ (ดูหมายเหตุขอ 15) 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินฝากประจำของบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด จำนวน 127.1 ลานบาท และ 126.7 ลานบาท 

ตามลำดับ ไดวางไวเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 15) อยางไรก็ตาม เงินดังกลาวสามารถเบิกถอนมา

ใชได หากเงินกูยืมมีจำนวนลดลงและไดรับการอนุมัติจากผูใหกู  
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7. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
 ลูกหนี้การคา − สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จำแนกตามอายุหน้ีที่คางชำระไดดังนี้ 

 

หนวย :  บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น

 ยังไมถึงกำหนดชำระ  3,562,383,331 4,762,247,697 1,298,894,978 1,294,516,325

 คางชำระ

  นอยกวา 3 เดือน  318,111 3,007 318,111 -

  3 − 6 เดือน  - 593,988 - -

  6 − 12 เดือน  7,051,262 - 7,051,262 -

  มากกวา 12 เดือน  40,762,748 40,762,748 44,647 44,647

      3,610,515,452 4,803,607,440 1,306,308,998 1,294,560,972

หัก สำรองสวนลดตามสัญญา  (64,177,746) (56,294,276) (61,088,279) (51,371,855)

      3,546,337,706 4,747,313,164 1,245,220,719 1,243,189,117

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

 ยังไมถึงกำหนดชำระ  74,650 1,429,557 30,719,321 38,827,077

รวมลูกหนี้การคา − สุทธิ  3,546,412,356 4,748,742,721 1,275,940,040 1,282,016,194

 

 ยอดลูกหนี้การคาคางชำระเกินกวา 12 เดือนขางตน เปนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจำนวน 40.6 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 

27.2.2.2) 

 

8. สินคาคงเหลือ − สุทธิ 
 สินคาคงเหลือ − สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

วัตถุดิบ − ถานหิน  633,037,087 442,132,832 - -

วัตถุดิบ − น้ำมัน  219,558,397 225,030,303 - -

อะไหลและวัสดุเครื่องจักร  1,595,217,522 1,487,984,673 388,681,007 289,778,156

รวมสินคาคงเหลือ - สุทธิ  2,447,813,006 2,155,147,808 388,681,007 289,778,156
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบันทึกโดยใชราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

 

หนวย : บาท 

   สัดสวนเงินลงทุน

 ชื่อบริษัท ทุนชำระแลว รอยละ 2553 2552

บริษัท โกลว  จำกัด  4,401,668,111 100 7,114,824,414 7,114,824,403

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด   4,941,534,880 100 4,941,534,824 4,941,534,824

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด  7,373,389,550 100 7,379,374,525 7,379,374,525

บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด   245,000,000 100 233,575,092 233,575,092

บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด  5,026,750,000 100 5,026,750,000 220,000,000

รวม       24,696,058,855 19,889,308,844

 

 เงินปนผลจาย 

 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2553 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  วันที่ประชุม  จำนวนเงิน

 ช่ือบริษัท คณะกรรมการ บาทตอหุน (ลานบาท) วันที่จายเงินปนผล

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 22 ตุลาคม 2553 0.81 597.2 28 ตุลาคม 2553

บริษัท โกลว  จำกัด  10 พฤศจิกายน 2553 0.69 303.7 16 พฤศจิกายน 2553

บริษัท โกลว  จำกัด  10 พฤศจิกายน 2553 1.94 853.9 22 ธันวาคม 2553

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 10 พฤศจิกายน 2553 1.40 301.0 16 พฤศจิกายน 2553

บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 10 พฤศจิกายน 2553 3.15 897.8 22 ธันวาคม 2553

บริษัท หวยเหาะ ไทย จำกัด 15 พฤศจิกายน 2553 0.06 3.2 16 พฤศจิกายน 2553

 

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด ไดมีมติใหจายเงินปนผลตามขอตกลงเบื้องตน (Pre-

Agreed Dividend) จากเงินสดสวนเกินและกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เปนจำนวนเงิน 710,000 ดอลลาร

สหรัฐฯ เงินปนผลดังกลาวไดถูกจายลวงหนาแลวเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2553 การจายเงินปนผลตามขอตกลงเบื้องตนดังกลาวเปนไปตาม

สัญญาแนบทายสัญญาผูถือหุนลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 และวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ที่ระบุไววาเงินปนผลตามขอตกลงเบื้องตนจะมีจำนวน

ไมเกินครึ่งหนึ่งของรอยละ 13 ของสวนของผูถือหุนที่ชำระแลว และสามารถจายเงินปนผลเพ่ิมเติมไดหากบัญชีเงินปนผลน้ันมีจำนวนไมเกินกำไร

สุทธิของบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจำนวนเงินสดสวนเกินที่มีอยูไมเกินรอยละ 30 ของเงินสวนเกินตามคำจำกัดความที่ระบุ

ไวในสัญญาผูถือหุน 

 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญประจำปผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจำปสำหรับป 2552 เงินปนผล  

ดังกลาวรวมถึงเงินปนผลที่ไดถูกจายเปนเงินปนผลระหวางกาลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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  วันที่ประชุม  จำนวนเงิน

 ช่ือบริษัท คณะกรรมการ บาทตอหุน (ลานบาท) วันที่จายเงินปนผล

บริษัท โกลว  จำกัด  10 พฤศจิกายน 2552 0.45 198.1 15 ธันวาคม 2552

บริษัท โกลว  จำกัด  26 เมษายน 2553* 0.55 242.1 17 พฤษภาคม 2553

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 10 พฤศจิกายน 2552 0.93 199.9 15 ธันวาคม 2552

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 10 พฤศจิกายน 2552 0.22 108.7 15 ธันวาคม 2552

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 10 พฤศจิกายน 2552 0.40 294.9 15 ธันวาคม 2552

บริษัท โกลว  ไอพีพี จำกัด 24 กุมภาพันธ 2553 1.27 362.0 10 มีนาคม 2553

*  วันที่ประชุมประจำปผูถือหุน 

 

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญประจำปผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจำปสำหรับป 2551 เงินปนผล  

ดังกลาวรวมถึงเงินปนผลที่ไดถูกจายเปนเงินปนผลระหวางกาลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  วันที่ประชุม  จำนวนเงิน

 ช่ือบริษัท คณะกรรมการ บาทตอหุน (ลานบาท) วันที่จายเงินปนผล

บรษิัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 20 มกราคม 2552 1.16 249.4 22 มกราคม 2552

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 14 สิงหาคม 2551 0.20 98.8 28 สิงหาคม 2551

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 20 มกราคม 2552 0.60 296.5 22 มกราคม 2552

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 14 สิงหาคม 2551 1.28 943.8 28 สิงหาคม 2551

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 20 มกราคม 2552 1.62 1,194.5 22 มกราคม 2552

บริษัท โกลว  จำกัด  14 สิงหาคม 2551 0.68 299.3 28 สิงหาคม 2551

บริษัท โกลว  ไอพีพี จำกัด - 2.45 698.3 20 พฤษภาคม 2552

 

 การเพิ่มทุน 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลด้ิง จำกัด ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 

220 ลานบาทเปน 4,120 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 39 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนจำนวนเงินรวม 3,900 

ลานบาท บริษัทไดจายคาหุนเพิ่มทุนแลวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกรม

พัฒนาธุรกิจการคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 

 

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 

4,120 ลานบาทเปน 6,135 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 20.15 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนจำนวนเงินรวม 

2,015 ลานบาท บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 

และไดมีการเรียกชำระคาหุนเพิ่มทุนหุนละ 45 บาทแลวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และอีก 55 บาทจะเรียกชำระในเดือนมีนาคม 2554  

 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 324 ลานบาท

เปน 6,324 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 600 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจำนวนเงินรวม 6,000 ลานบาท บริษัท 

เก็คโค-วัน จำกัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2553 และไดเรียกชำระคาหุนเพิ่มทุนหุนละ 

7.5 บาทและ 2.5 บาทเม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2553 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ตามลำดับ 
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 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 6,324 ลาน

บาทเปน 9,424 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 310 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจำนวนเงินรวม 3,100 ลานบาท 

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 และไดมีการเรียกชำระคาหุน

เพิ่มทุนหุนละ 4.5 บาทแลวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และอีก 5.5 บาทจะเรียกชำระในเดือนมีนาคม 2554 

 

 การซื้อบริษัทยอยภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 บรษิัท โกลว จำกัด ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนจำนวน 3 ฉบับ ดังตอไปน้ี 

 1) ซ้ือหุนสามัญจำนวน 4,296,810 หุน (รอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน) ของบริษัท หวยเหาะ ไทย จำกัด (“HHTC”) จากบริษัท จีดีเอฟ 

สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด ในราคา 1.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ราคาดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับเงื่อนไขบางประการ

ตามที่ระบุในสัญญา 

 

 2) ซ้ือหุนสามัญจำนวน 300,000 หุน (รอยละ 60 ของทุนจดทะเบียน) ของบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด (“HHPC”) จาก Stopper 

Finance B.V. ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอรแลนด ในราคา  37.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

 

 3) ขายหุนสามัญจำนวน 25,000 หุน (รอยละ 5 ของทุนจดทะเบียน) ของ HHPC ใหแก HHTC ในราคาประมาณ 3.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ซึ่งมีผลใหบริษัท โกลว จำกัด และ HHTC มีสัดสวนการถือหุนใน HHPC รอยละ 55 และรอยละ 25 ตามลำดับ 

 

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 บริษัท โกลว จำกัด ไดลงนามในสัญญา Subscription Agreement โดยบริษัท โกลว จำกัด ไดตกลงที่จะซื้อหุน

เพิ่มทุนใน HHTC ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 49 ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับ HHTC ท่ีจะดำเนินการดังตอไปน้ี 

 − จายคืนเงินกูทั้งจำนวนใหแก SUEZ−Tractebel S.A. ภายในไมเกินวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมูลคาของเงินกู ณ วันที่ 31 มีนาคม   

2552 มีจำนวน 10.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ และเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 HHTC ไดจายคืนเงินกูดังกลาวแลวทั้งจำนวน 

 

 − จายคาหุนสามัญของ HHPC จำนวน 3.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ ขางตนใหแกบริษัท โกลว จำกัด 

 

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 บริษัท โกลว จำกัด ไดลงนามในสัญญาจำนำหุน (Lao Share Pledge Agreement) เพ่ือที่จะจำนำหุนที่ถือใน 

HHPC ณ วันที่รายการซื้อขายหุนขางตนเสร็จสมบูรณเพื่อค้ำประกันการจายคืนภาระหน้ีตางๆ ใหแกผูใหกูของ HHPC 

 

 รายการซ้ือขายทั้งหมดดังกลาวขางตนไดเสร็จสมบูรณเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552  และ บริษัท โกลว จำกัด ไดมีการรับจายคาซื้อขายหุนหลัง

จากปรับปรุงราคาแลวดังตอไปน้ี 

 1) จำนวนเงิน 41,140,092 บาท จายใหแกบริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด สำหรับการซื้อหุนสามัญจำนวน 4,296,810 หุน 

ของ HHTC  

 

 2) จำนวนเงิน 36,415,204 ดอลลารสหรัฐฯ จายใหแก Stopper Finance B.V. สำหรับการซื้อหุนสามัญจำนวน 300,000 หุน ของ 

HHPC 

 

 3) จำนวนเงิน 3,034,600 ดอลลารสหรัฐฯ (เทียบเทาจำนวน 106,587,290 บาท) รับจาก HHTC สำหรับการขายหุนสามัญจำนวน 

25,000 หุน ของ HHPC 

 

 สวนเกินของราคาซื้อขายเปรียบเทียบกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของ HHPC และ HHTC ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 จำนวนรวม 220.2 ลาน

บาท ไดแสดงเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

 นอกจากน้ีในวันเดียวกัน บริษัท โกลว จำกัด ไดจายคาหุนเพิ่มทุนของ HHTC จำนวน 215.6 ลานบาท (หุนสามัญออกใหมจำนวน 21,560,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) 
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 การโอนกิจการ 

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด และบริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จำกัด ไดมีมติอนุมัติ

การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จำกัด ใหแกบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 การโอนกิจการดัง

กลาวไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนทั้งสองบริษัทเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2552 และบริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท

กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 

 

10.  เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 จำนวนดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด   

ภายใตสัญญาเงินกูยืม (Phase III Project Shareholder Loan Agreement) ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 และสัญญา Novation Agreement 

ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงท่ีตอป และมีกำหนดจายคืนกอนวันครบกำหนดการจายคืนหุนกูใน

แตละครั้งของบริษัท  

 

 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2552 สัญญาเงินกูยืม (Phase III Project Shareholder Loan Agreement) ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 ขางตนไดมีการ

แกไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงกำหนดการจายคืนเงินกูและอัตราดอกเบี้ยจากอัตรารอยละคงท่ีตอปเปน MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอป

สำหรับเงินกูที่ใหแกบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลนับจากวันที่ 31 มีนาคม 

2552 

 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัท โกลว  เอสพีพี 3 จำกัด และบริษัทไดลงนามใน

สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาดังกลาวขางตนเพื่อเปลี่ยนแปลงกำหนดการจายคืนเงินกูสำหรับเงินกูที่ใหแกบริษัทยอยทั้งสามแหงและเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบ้ียจากรอยละคงที่ตอปเปน MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตอปสำหรับเงินกูที่ใหแกบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด การเปลี่ยนแปลงดัง

กลาวมีผลนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 
11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ − สุทธิ 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 

 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม

     เครื่องตกแตง  โครงการระหวาง 

   อาคารและ เครื่องจักร ติดต้ังและ  กอสราง/

  โรงไฟฟา สวนปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ  อุปกรณระหวาง

 ที่ดิน และโรงน้ำ สินทรัพยเชา และอุปกรณ สำนักงาน ยานพาหนะ ติดต้ัง รวม

ราคาทุน 

31 ธันวาคม 2551 581,408,672 59,544,068,866 162,096,627 319,779,234 288,651,477 102,266,208 17,519,528,779 78,517,799,863 

สินทรัพยของบริษัทยอย 

 แหงใหม ณ วันซื้อหุน - 8,096,473,365 18,390,013 2,378,088 7,336,423 20,554,508 - 8,145,132,397 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (253,103,305) (574,889) (74,341) (219,134) (640,857) - (254,612,526) 

ซื้อเพิ่ม - 88,127,842 1,272,070 14,454,874 21,864,968 7,664,079 9,238,074,154 9,371,457,987 

ดอกเบ้ียจายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 1,069,166,335 1,069,166,335 

คาตัดจำหนายต้ังเปนตนทุน - - - - - - 27,251,240 27,251,240

โอนเปนอะไหลเคร่ืองจักร - - - - - - (103,886,082) (103,886,082)

ปรับปรุง - - - - (6,500) - (2,203,084) (2,209,584)

โอน - 3,377,948,736 12,580,061 576,000 10,799,095 - (3,401,903,892) -

จำหนาย - (1,085,876,623) (1,407,582) (1,028,512) (3,818,722) (16,962,178) - (1,109,093,617)
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หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม

     เครื่องตกแตง  โครงการระหวาง 

   อาคารและ เคร่ืองจักร ติดต้ังและ  กอสราง/

  โรงไฟฟา สวนปรับปรุง เคร่ืองมือ อุปกรณ  อุปกรณระหวาง

 ที่ดิน และโรงน้ำ สินทรัพยเชา และอุปกรณ สำนักงาน ยานพาหนะ ติดต้ัง รวม

31 ธันวาคม 2552 581,408,672 69,767,638,881 192,356,300 336,085,343 324,607,607 112,881,760 24,346,027,450 95,661,006,013

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (756,732,172) (1,717,753) (222,130) (547,067) (1,890,192) (607,845) (761,717,159)

ซื้อเพิ่ม - 46,351,833 526,641 32,684,106 18,218,749 13,501,600 22,597,189,756 22,708,472,685

ดอกเบ้ียจายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 1,789,240,418 1,789,240,418

คาตัดจำหนายต้ังเปนตนทุน - - - - - - 33,833,514 33,833,514

โอนจากอะไหลเคร่ืองจักร - 23,116,329 - - - - - 23,116,329

ปรับปรุง - (6,712,904) - - - - - (6,712,904)

โอน - 8,766,405,170 230,804,072 1,066,815 9,895,748 - (9,008,171,805) -

จำหนาย - (133,865,844) - (504,207) (3,175,807) (7,982,386) - (145,528,244)

31 ธันวาคม 2553 581,408,672 77,706,201,293 421,969,260 369,109,927 348,999,230 116,510,782 39,757,511,488 119,301,710,652

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2551 - 23,626,059,805 52,805,723 249,563,693 193,337,845 44,969,923 - 24,166,736,989

สินทรัพยของบริษัทยอยแหงใหม 

 ณ วันซื้อหุน - 2,627,714,673 3,957,185 1,730,312 6,637,035 18,588,486 - 2,658,627,691

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (83,726,464) (127,853) (55,686) (198,856) (585,515) - (84,694,374)

คาเส่ือมราคาสำหรับป - 2,649,903,970 10,246,906 28,116,496 30,367,730 17,430,205 - 2,736,065,307

คาเส่ือมราคา − จำหนาย - (965,900,470) (961,802) (842,069) (3,787,012) (16,731,287) - (988,222,640)

31 ธันวาคม 2552 - 27,854,051,514 65,920,159 278,512,746 226,356,742 63,671,812 - 28,488,512,973

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (272,863,996) (441,544) (188,387) (500,530) (1,790,346) - (275,784,803)

คาเส่ือมราคาสำหรับป - 2,739,465,694 12,456,138 29,489,719 29,688,885 17,717,271 -  2,828,817,707

คาเส่ือมราคา − จำหนาย - (61,672,650) - (504,186) (3,125,543) (7,982,376) - (73,284,755)

31 ธันวาคม 2553 - 30,258,980,562 77,934,753 307,309,892 252,419,554 71,616,361 -    30,968,261,122

คาเผื่อการดอยคา

31 ธันวาคม 2551 - 26,460,000 - - - - - 26,460,000

เพิ่มขึ้น - 14,950,550 - - - - - 14,950,550

กลับรายการ - (26,460,000) - - - - - (26,460,000)

31 ธันวาคม 2552 - 14,950,550 - - - - - 14,950,550

เพิ่มขึ้น - 16,607,960 - - - - - 16,607,960

กลับรายการ - (14,950,550) - - - - - (14,950,550)

31 ธันวาคม 2553 - 16,607,960 - - - - - 16,607,960

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2552 581,408,672 41,898,636,817 126,436,141 57,572,597 98,250,865 49,209,948 24,346,027,450 67,157,542,490

31 ธันวาคม 2553 581,408,672 47,430,612,771 344,034,507 61,800,035 96,579,676 44,894,421 39,757,511,488 88,316,841,570

คาเส่ือมราคาสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2552        2,736,065,307

2553        2,828,817,707
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หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

     เครื่องตกแตง

   อาคารและ เครื่องจักร ติดต้ังและ

  โรงไฟฟา สวนปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ  โครงการระหวาง

 ที่ดิน และโรงน้ำ สินทรัพยเชา และอุปกรณ สำนักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2551 81,250,000 13,308,323,702 77,230,021 208,548,003 64,032,427 35,201,694 10,610,932,153 24,385,518,000

ซื้อเพ่ิม - 73,180,829 672,471 5,052,271 4,750,160 - 3,603,015,854 3,686,671,585

ดอกเบ้ียจายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 543,867,717 543,867,717

คาตัดจำหนายต้ังเปนตนทุน - - - - - - 3,353,072 3,353,072

โอน - 1,061,980,478 6,502,090 - 2,226,557 - (1,070,709,125) -

จำหนาย - (76,292,138) - - (45,835) (7,110,149) (356,000) (83,804,122)

31 ธันวาคม 2552 81,250,000 14,367,192,871 84,404,582 213,600,274 70,963,309 28,091,545 13,690,103,671 28,535,606,252

ซื้อเพิ่ม - 20,259,737 491,210 15,307,063 2,965,235 - 6,174,884,507 6,213,907,752

ดอกเบ้ียจายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 697,247,612 697,247,612

คาตัดจำหนายต้ังเปนตนทุน - - - - - - 9,950,173 9,950,173

โอน - 8,347,768,752 230,344,896 - 7,286,748 - (8,585,400,396) -

จำหนาย - (115,727,246) - - (151,938) (2,653,425) - (118,532,609)

31 ธันวาคม 2553 81,250,000 22,619,494,114 315,240,688 228,907,337 81,063,354 25,438,120 11,986,785,567 35,338,179,180

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2551 - 5,337,834,172 11,370,521 160,661,609 50,958,550 15,768,046 - 5,576,592,898

คาเส่ือมราคาสำหรับป - 556,418,078 4,347,059 18,123,366 6,019,983 5,078,619 - 589,987,105

คาเส่ือมราคา - จำหนาย - (40,801,423) - - (39,325) (7,110,133) - (47,950,881)

31 ธันวาคม 2552 - 5,853,450,827 15,717,580 178,784,975 56,939,208 13,736,532 - 6,118,629,122

คาเส่ือมราคาสำหรับป - 574,423,888 6,288,360 20,406,731 6,207,082 5,077,863 - 612,403,924

คาเส่ือมราคา - จำหนาย - (56,971,956) - - (149,426) (2,653,420) - (59,774,802)

31 ธันวาคม 2553 - 6,370,902,759 22,005,940 199,191,706 62,996,864 16,160,975 - 6,671,258,244

คาเผื่อการดอยคา

31 ธันวาคม 2551 - - - - - - - -

เพิ่มขึ้น - 14,950,550 - - - - - 14,950,550

31 ธันวาคม 2552 - 14,950,550 - - - - - 14,950,550

เพิ่มขึ้น - 7,357,092 - - - - - 7,357,092

กลับรายการ - (14,950,550) - - - - - (14,950,550)

31 ธันวาคม 2553 - 7,357,092 - - - - - 7,357,092

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2552 81,250,000 8,498,791,494 68,687,002 34,815,299 14,024,101 14,355,013 13,690,103,671 22,402,026,580

31 ธันวาคม 2553 81,250,000 16,241,234,263 293,234,748 29,715,631 18,066,490 9,277,145 11,986,785,567 28,659,563,844

คาเส่ือมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2552        589,987,105

 2553        612,403,924
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ราคาทุนของอุปกรณในงบการเงินรวมท่ีไดคำนวณคาเสื่อมราคาเต็มจำนวนแลว แตยังใชงานอยูมีจำนวน 

4,716.6 ลานบาท และ 6,618.2 ลานบาท ตามลำดับ 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ราคาทุนของอุปกรณในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ไดคำนวณคาเสื่อมราคาเต็มจำนวนแลว แตยังใชงาน

อยูมีจำนวน 449.2 ลานบาท และ 740.6 ลานบาท ตามลำดับ 

 

 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เคร่ืองจักรและอุปกรณทั้งหมดของโรงไฟฟาของบริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด และบริษัท 

เก็คโค-วัน จำกัด ไดถกูนำไปจำนองและจำนำเพ่ือค้ำประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 15) 

 

12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

สิทธิการใชระบบสงเชื่อมโยงรอตัดบัญชี 259,493,270 259,493,270 - -

สิทธิการใชระบบสายสงกระแสไฟฟารอตัดบัญชี 175,297,983 175,297,983 - -

คาธรรมเนียมการใชพื้นที่รอตัดบัญชี 137,837,180 137,837,180 - -

สิทธิการเชาที่ดินรอตัดบัญชี 183,679,862 183,679,862 37,260,553 37,260,553

คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี 603,655,260 600,076,341 118,834,620 101,393,320

สิทธิการใชโครงสรางสำหรับวางทอรอตัดบัญชี 81,318,814 81,318,814 81,318,814 81,318,814

เงินจายลวงหนาคาซื้ออะไหล 100,614,682 70,854,557 100,614,682 70,854,557

เงินมัดจำ  26,727,563 25,743,775 6,194,295 5,624,151

อื่นๆ    152,037,046 84,551,462 63,944,111 28,944,111

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  1,720,661,660 1,618,853,244 408,167,075 325,395,506

หัก คาตัดจำหนายสะสม (429,849,602) (354,102,405) (52,728,934) (25,807,666)

สุทธิ    1,290,812,058 1,264,750,839 355,438,141 299,587,840

คาตัดจำหนายสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

- คาใชจายในงบกำไรขาดทุน 48,849,439 41,041,124 16,971,095 12,033,767

- ตนทุนของสินทรัพย 33,833,514 27,251,240 9,950,173 3,353,072

 

 12.1 สิทธิการใชระบบสงเชื่อมโยงรอตัดบัญชีเปนของบริษัท โกลว เอสพีพ ี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด ซึ่งเมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2543 บริษัทยอยทั้งสองแหงไดสงมอบและโอนกรรมสิทธิ์ระบบสงเช่ือมโยงในสวนที่เก่ียวของกับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตรายเล็ก  

 

 12.2 สิทธิการใชระบบสายสงกระแสไฟฟารอตัดบัญชีเปนของบริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ซึ่งไดจายคากอสรางระบบสายสงกระแสไฟฟาตาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟาภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ โดยตามขอกำหนดในสัญญาดังกลาว กรรมสิทธิ์ในระบบ

สายสงกระแสไฟฟาเปนของ กฟผ. โดยบริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดรับสิทธิในการใชระบบสายสงกระแสไฟฟาน้ีตลอดอายุสัญญาซื้อ

ขายไฟฟาเปนระยะเวลา 25 ป 
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 12.3 คาธรรมเนียมการใชพื้นที่รอตัดบัญชีเปนของบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด ในการใชพื้นที่รวมกัน

ภายในบริเวณทาเรืออุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อกอสรางโครงการโรงไฟฟา Phase III ซึ่งสัญญามีอายุ 28 ป เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2539 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และเม่ือสิ้นสุดสัญญาเชา กรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสรางยังคงเปนของบริษัท

ยอยทั้งสองแหง ในป 2551 พื้นที่บางสวนจำนวน 35 ไรไดถูกโอนสิทธิใหแก บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด   

 

 12.4 สิทธิการเชาที่ดินรอตัดบัญชีเปนคาธรรมเนียมที่จายเกี่ยวเนื่องกับการโอนสิทธิการเชาที่ดินจำนวน 57 ไรแกบริษัท บริษัท โกลว เอสพีพี 

2 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด และบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัดไดทำ

สัญญาวางมัดจำและจะโอนสิทธิการเชาท่ีดินกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่งซึ่งเปนเจาของสิทธิการเชา เพื่อรับโอนสิทธิการเชาที่ดิน

จำนวนประมาณ 62 ไร เปนจำนวนเงินรวม 181 ลานบาท เพื่อใชสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาไอพีพีแหงใหม และไดจายเงิน

มัดจำแลวเปนจำนวน 18.1 ลานบาท ตอมาวันที่ 29 มกราคม 2550 และวันที่ 19 มีนาคม 2550 บริษัทผูโอนไดสงหนังสือแจงขอลด

จำนวนพ้ืนที่และคาตอบแทนการโอนสิทธิการเชาลงเปน 57 ไร และ 169 ลานบาทตามลำดับ 

 

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด ไดทำสัญญาโอนสิทธิเพื่อโอนสิทธิและภาระตางๆ ทั้งหมดภายใตสัญญาวาง

มัดจำและจะโอนสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวใหแกบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะตองจายผลตอบแทนซึ่งประกอบดวยคาธรรมเนียมการโอนจำนวน 

23.1 ลานบาท และคาใชจายเบิกตามจริงสำหรับคาเชาและคาสาธารณูปโภคที่บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด ไดจายใหแกการนิคม  

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“กนอ.”) นับตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 โดยบริษัทไดจายผลตอบแทนดังกลาว

เปนจำนวนเงินรวม 27.1 ลานบาทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 

 

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 บริษัทไดสงหนังสือเพื่อขอใชสิทธิรับโอนสิทธิการเชาและไดจายคาตอบแทนการโอนสิทธิการเชาสวนที่

เหลือจำนวน 150.9 ลานบาทแกผูเปนเจาของสิทธิการเชาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 

 

  บริษัท บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด ไดรวมกันลงนามในสัญญาเชาที่ดินขางตนกับ กนอ. เมื่อวันที่ 

19 ธันวาคม 2550 (ดูหมายเหตุขอ 27.1.7) 

 

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 บริษัทไดทำสัญญาโอนสิทธิเพื่อโอนสิทธิและภาระตางๆ ทั้งหมดภายใตสัญญาวางมัดจำและจะโอนสิทธิ

การเชาที่ดินขางตนใหแกบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด โดยมีผลใชบังคับยอนหลังนับจากวันที่ 19 

ธันวาคม 2550 สิทธิและภาระตางๆ ของบริษัท บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด ใหแบงตามอัตราสวน

ของจำนวนท่ีดินคือ 12 ไร 0.259 ไร และ 44.736 ไร ตามลำดับ ตอมาที่ดินจำนวน 44.736 ไรไดถูกโอนสิทธิใหแก บริษัท เก็คโค-วัน 

จำกัด  

 

 12.5 คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีจำนวนเงิน 349.4 ลานบาท เปนคาธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกูสำหรับโครงการ

กอสรางของบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 

 

 12.6 สิทธิการใชโครงสรางสำหรับวางทอรอตัดบัญชีเปนคาธรรมเนียมสำหรับสิทธิการวางทอของบริษัทบนโครงสรางสำหรับวางทอของนิคม

อุตสาหกรรมตะวันออกภายใตสัญญาสิทธิการใชโครงสรางสำหรับวางทอลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 (ดูหมายเหตุขอ 27.1.7) 

 

 12.7 เงินจายลวงหนาคาซ้ืออะไหลเปนเงินจายลวงหนาจำนวน 1.6 ลานยูโรตามท่ีกลาวในหมายเหตุขอ 27.1.9.3  อะไหลเครื่องจักรดังกลาว

มีแผนการจัดสงประมาณเดือนเมษายน 2555 
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13. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 บริษัทและบริษัทยอยไดทำสัญญาเชาการเงินสำหรับยานพาหนะและอุปกรณสำนักงานโดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะตองจายสำหรับสัญญาเชาการ

เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ดังน้ี 

 

หนวย  : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

ไมเกิน 1 ป  18,446,125 19,695,927 3,753,900 7,042,451

เกิน 1 ป   24,706,786 33,302,990 4,228,126 7,982,026

รวมจำนวนขั้นต่ำที่จะตองจาย 43,152,911 52,998,917 7,982,026 15,024,477

หัก ดอกเบ้ียจาย (3,197,026) (4,721,354) (492,630) (1,217,501)

รวมจำนวนข้ันต่ำที่จะตองจาย - สุทธิ 39,955,885 48,277,563 7,489,396 13,806,976

หัก หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป  (16,441,100) (17,091,278) (3,378,055) (6,317,580)

     23,514,785 31,186,285 4,111,341 7,489,396

 

14. เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 จำนวนดังกลาวเปนเงินกูระยะยาวของบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด ซึ่งไดรับจาก SUEZ-Tractebel S.A. ภายใตสัญญา Supplemental 

Agreement on an Engineering Procurement Construction Contract Restructuring Agreement ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2547 และ

สัญญาแกไขเพิ่มเติมลงวันที ่27 ธันวาคม 2550 ยอดเงินกูคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

 

หนวย  : บาท 

     งบการเงินรวม

 Tranche เงื่อนไขการจายคืนเงินกู อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน 2553 2552

 A1 จำนวนเทากันทุกปจำนวน 10 งวด  อัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาของสอง ดอลลาร - 31,477,698

  ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 - 2556 อัตราระหวาง LIBOR + อัตรา สหรัฐฯ

   รอยละคงที่ตอป หรืออัตรา

   รอยละคงที่ตอปอัตราหนึ่ง

 A2 จำนวนเทากันทุกปจำนวน 10 งวด  MLR + อัตรารอยละคงที่ตอป บาท - 22,092,977

  ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 - 2556

 B ขึ้นอยูกับจำนวนเงินสดสวนเกิน ไมมีดอกเบ้ียจนถึงเดือนธันวาคม ดอลลาร 1,603,722,338 1,774,855,803

  ภายใตเงื่อนไขการจัดสรรเงินจน 2557 และอัตรารอยละคงที่ตอป สหรัฐฯ

  ถึงวันสิ้นสุดสัญญา BOT ตั้งแตเดือนมกราคม 2558  

  รวม   1,603,722,338 1,828,426,478

  หัก  เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป  - (13,392,669)

     1,603,722,338 1,815,033,809
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 เงินกูยืมของบริษัท 

 เงินกูยืมทั้งหมดของบริษัทค้ำประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด สัญญา

เงินกูไดกำหนดขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการ ไดแก การดำรงมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนท่ีเปนสวนของผูถือหุน การดำรงอัตราสวนของ

หนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน และการดำรงอัตราสวนความสามารถในการชำระหน้ี  

 

 สัญญาเงินกูลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 

 เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2553 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งสำหรับเงินกูยืมจำนวน 2,000 ลานบาท ซึ่งมี

กำหนดชำระคืนภายในวันที ่30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,000 ลานบาทและ 1,000 ลานบาท ตามลำดับ เงินกูยืม

นี้คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป เงินกูยืมจำนวน 1,000 ลานบาทแรกไดถูกเบิกใชเม่ือวันที ่30 ธันวาคม 2553 

  

 สัญญาเงินกูลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 

 เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม  2553 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งสำหรับเงินกูยืมจำนวน 1,000 ลานบาท ซึ่ง

มีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 30 ธันวาคม 2557  จำนวน 500 ลานบาทและ 500 ลานบาท ตามลำดับ เงินกูยืมนี้

คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป เงินกูยืมดังกลาวไดถูกเบิกใชเม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2553 

 

 สัญญาเงินกูลงวันที่ 29 เมษายน 2552 

 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งสำหรับเงินกูยืมจำนวน 1,000 ลานบาท ซึ่งมี

กำหนดชำระคืนไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน 2556  เงินกูยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป เงินกูยืมไดถูกเบิกใชเม่ือวันที่  9 ธันวาคม 2552 

 

 สัญญาเงินกูลงวันที ่27 เมษายน 2552 

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งสำหรับเงินกูยืมจำนวน 1,000 ลานบาท ซึ่งมี

กำหนดชำระคืนไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม 2556  เงินกูยืมน้ีคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป เงินกูยืมไดถูกเบิกใชเม่ือวันที่  27 ตุลาคม 2552 

 

 สัญญาเงินกูลงวันที่ 29 เมษายน 2552 

 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งสำหรับเงินกูยืมจำนวน 4,000 ลานบาท ซึ่งมี

กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่ 30 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,000 ลานบาทและ 2,000 ลานบาท ตามลำดับ เงินกูยมื

นี้คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป เงินกูยืมดังกลาวไดถูกเบิกใชเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สำหรับเงินกู (ดูหมายเหตุขอ 25.3.2) 

 

 สัญญาเงินกูลงวันที ่18 ธันวาคม 2551 

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งสำหรับเงินกูยืมจำนวนเงิน 3,000 ลานบาท มี

ระยะเวลา 7 ปนับจากวันที่เบิกเงินกูครั้งแรก และคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป เงินกูยืมไดถูกเบิกใชเม่ือวันท่ี 6 

กุมภาพันธ 2552 บริษัทไดทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู (ดูหมายเหตุขอ 25.3.2) 

 

 สัญญาเงินกูลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 

 เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินกลุมหน่ึงสำหรับเงินกูยืมระยะเวลา 7 ปจำนวน 4,000 ลานบาท 

ซึ่งคิดดอกเบ้ียในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป บริษัทไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู (ดูหมายเหตุขอ 

25.3.2) 

 

 เนื่องจากเกิดภาวะผันผวนในตลาดการเงิน ผูใหกูไดตกลงคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาระหวางอัตรา BIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงท่ีตอปกับ

อัตรา THBFIX บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปเปนการชั่วคราวสำหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2551 
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 สัญญาเงินกูลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศแหงหน่ึงสำหรับเงินกูยืมจำนวน 8,100 

ลานเยน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา JPY LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป เงินกูดังกลาวไดถูกเบิกใชในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 เพ่ือนำไปจาย

คืนเงินกูยืมสกุลเยนภายใตสัญญาเงินกูลงวันที ่16 กุมภาพันธ 2548 ลวงหนา  

 

 เงินกูยืมสกุลเยนไดถูกแลกเปล่ียนเปนเงินกูยืมสกุลบาทจำนวน 2,964.6 ลานบาทภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (ดู

หมายเหตุขอ 25.2.1 และขอ 25.3.1) 

 

 เงินกูยืมของบริษัทยอย 

 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 

 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2551 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินกลุมหน่ึง สำหรับโครงการกอสรางโรงไฟฟาท่ีใช

ถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาด 660 เมกะวัตตแหงใหม เงินกูยืมดังกลาวประกอบดวย  

 – เงินกูยืมสกุลบาทจำนวน 9,960 ลานบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป มีกำหนดชำระคืนเงินตนทุกหก

เดือนจำนวน 33 งวด ในสัดสวนตามท่ีระบุในสัญญาเร่ิมตั้งแตวันที่ครบกำหนด 12 เดือนนับจากวันที่โครงการเริ่มดำเนินการผลิตเชิง

พาณิชย 

 

 – เงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐฯ จำนวน 460 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป มีกำหนด

ชำระคืนเงินตนทุกหกเดือนจำนวน 33 งวด ในสัดสวนตามที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ครบกำหนด 12 เดือนนับจากวันที่โครงการเริ่ม

ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย 

 

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณภาวะผันผวนในตลาด อัตราดอกเบี้ยของเงินกูขางตนจะกำหนดจากตนทุนของเงินกูบวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป  

 

 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ไดทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู (ดูหมายเหตุขอ 25.3.2) 

 

 เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม 2551 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ไดลงนามในสัญญาวงเงินสำหรับภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT Facility Agreement) กับสถาบัน

การเงินในประเทศแหงหนึ่งซึ่งเปนหนึ่งในสถาบันการเงินขางตน สำหรับวงเงินกูเพื่อจายภาษีมูลคาเพิ่มและวงเงินค้ำประกันภาษีมูลคาเพิ่ม

จำนวนรวม 350 ลานบาท เงินกูเพื่อจายภาษีมูลคาเพิ่มคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอป และมีกำหนดชำระคืนเม่ือไดรับ

คืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมจากกรมสรรพากรและภายในสองปนับจากวันที่โครงการเร่ิมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย ซึ่งไมเกินวันที่ 9 กุมภาพันธ 2557 

ไมมียอดเงินกูเพื่อจายภาษีเงินมูลคาเพ่ิมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 

 เงินกูยืมทั้งหมดของบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ไดถูกค้ำประกันโดยการจดจำนองโรงไฟฟาและจำนำเครื่องจักรเม่ือการกอสรางแลวเสร็จ บัญชีเงิน

ฝากธนาคารสวนใหญ และหุนทั้งหมดของบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด และการโอนสิทธิประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมดภายใตสัญญาตางๆ ที่

เก่ียวของกับโครงการ 

 

 สัญญาเงินกูไดกำหนดขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการ ไดแก การดำรงอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ วันที่โครงการเริ่มดำเนินการ

ผลิตเชิงพาณิชย ปริมาณการจัดเก็บถานหิน 

 

 นอกจากนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่โครงการเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด จะลงนามในสัญญาเงินกูสำหรับเงิน

ทุนหมุนเวียน (Working Capital Facility Agreement) จำนวน 1,600 ลานบาท 
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 บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด  

 สำหรับเงินกูยืมในขอ 10) บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดทำสัญญา Loan Transfer Coordination Agreement ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2548 

Comprehensive Amendment Agreement, Amended and Restated Common Terms Agreement และ Commercial Bank Loan 

Facility Agreement ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548 กับธนาคารพาณิชยในตางประเทศในฐานะ Replacement Finance Parties ตามท่ีระบุใน 

Commercial Bank Loan Facility Agreement ซึ่งอยูภายใต Comprehensive Amendment Agreement สัญญาเงินกูวงเงิน ERG และ

สัญญาเงินกูวงเงิน OND เดิมไดถูกรวมกันและยอดเงินตนคงคางทั้งหมดไดถูกชำระคืนกอนครบกำหนด ท้ังนี้ ณ วันที่แกไขสัญญา เงินกูทั้งหมด

ภายใต Commercial Bank Loan Facility Agreement มีจำนวน 151.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไดรวมเงินใหกูยืมใหมจำนวน 8 ลาน

ดอลลารสหรัฐฯ และมีวงเงินกูอีกจำนวน 66.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป และ

จายชำระทุกงวดหกเดือน 

 

 บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกูขางตน (ดูหมายเหตุขอ 25.3.2) 

 

 เมื่อวันที ่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดทำสัญญาค้ำประกันเงินสำรองเพื่อการชำระหน้ีสกุลดอลลารสหรัฐฯ (Dollar Debt Service Reserve 

Guarantee) กับตัวแทนหลักประกันในตางประเทศ (Offshore Collateral Agent) ซึ่งเปนตัวแทนของเจาหนี้เงินกูของบริษัท โกลว ไอพีพี 

จำกัด เพื่อค้ำประกันใหมีการจายคืนเงินกู (Accrual Scheduled Debt Service) เม่ือครบกำหนด ทั้งนี้จำนวนวงเงินค้ำประกันดังกลาวตองไม

เกินรอยละ 50 ของจำนวนเงินฝากในบัญชีเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้ (Relevant Debt Service Reserve Account) ณ วันครบกำหนดชำระ

หนี้ สัญญานี้ยังมีผลบังคับใชอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 

 สำหรับเงินกูยืมในขอ 11) บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดทำสัญญาเงินกูลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2543 และสัญญาแกไขเพ่ิมเติมลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ 2546 กับสถาบันการเงินในตางประเทศสำหรับวงเงินกู Tranche EIB จำนวน 61.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งคิดดอกเบี้ยโดยกำหนด

จากตนทุนของเงินกูบวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป ขึ้นอยูกับประเภทของอัตราดอกเบี้ยที่เลือก ณ วันที่เบิก

ถอนเงินกูยืมในแตละครั้ง ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียดังกลาวจะไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุของเงินกูยืมที่เบิกถอนในแตละคร้ัง และจายชำระทุกงวดหก

เดือน เงินตนมีกำหนดชำระคืนทุกหกเดือน จำนวน 23 งวด ในอัตราที่กำหนดในสัญญาเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 

 

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2548 บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดลงนามในสัญญาค้ำประกันกับธนาคารในตางประเทศหลายแหง เพื่อค้ำประกันภาระ

หนี้ภายใตสัญญาเงินกู EIB ในวงเงินรอยละ 115 ของยอดเงินกู EIB คงเหลือ สัญญานี้ยังมีผลบังคับใชอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 

 เงินกูยืมทั้งหมดของบริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดถูกค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสรางและจำนำเครื่องจักร อุปกรณทั้งหมด เงิน

ฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราว และการโอนสิทธิประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมดภายใตสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 

นอกจากน้ี เงินกูยืมดังกลาวยังไดถูกค้ำประกันโดยการจดจำนำหุนทั้งหมดของบริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ซึ่งถือโดยบริษัท โกลว จำกัด รอยละ 

95 และผูถือหุนอ่ืนรอยละ 5 

 

 สัญญาเงินกูไดกำหนดขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการ เชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการ

ชำระหนี้และระยะเวลาการกอสรางแลวเสร็จของโครงการ 

 

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดทำสัญญา Working Capital Facility Agreement กับธนาคารพาณิชยในตาง

ประเทศแหงหนึ่ง วงเงินกูจำนวนเทียบเทา 600 ลานบาทคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX และ JPY LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปสำหรับ

เงินกูยืมสกุลบาทและสกุลเยนตามลำดับ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนทุกรอบการชำระดอกเบี้ยที่บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด เปนผูกำหนดแตไม

เกินหกเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยังไมมีการเบิกเงินกู 
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 บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด 

 จำนวนดังกลาวเปนเงินกูยืมที่ไดรับจากสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศไทยภายใตสัญญาเงินกูลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545 และสัญญาแกไข

เพิ่มเติมลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมมีกำหนดจายคืนทุกงวดหกเดือนเร่ิมตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิน

กู Tranche A คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปนับจากป 2551 ถึงป 2555 และอัตรา MLR บวกดวยอัตรารอยละคงที่

ตอปอีกอัตราหนึ่งนับจากป 2556 เปนตนไป สวนเงินกู Tranche B คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปนับจากป 2551 

ถึงป 2555 และอัตรา LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปอีกอัตราหนึ่งนับจากป 2556 เปนตนไป  

 

 เงินกูยืมไดถูกค้ำประกันโดยการจดจำนองสิ่งปลูกสรางและจำนำเครื่องจักร อุปกรณทั้งหมด บัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด หุนทั้งหมดของบริษัท 

หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด ที่ถือโดยบริษัท โกลว จำกัด และบริษัท หวยเหาะ ไทย จำกัด และการโอนสิทธิประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมด

ภายใตสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการโรงไฟฟา  

 

 บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด ไดทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย สำหรับเงินกู Tranche B (ดูหมายเหตุขอ  25.3.2) 

 

16. หุนกู 
 หุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

หนวย : บาท 

  งบการเงินรวมและ

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2553 2552

หุนกู ครั้งที่ 1/2553 1,000,000,000 -

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (1,708,687) -

หุนกู ครั้งที่ 2/2553 8,000,000,000 -

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (15,150,483) -

หุนกู ครั้งที่ 1/2551 4,000,000,000 4,000,000,000

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (9,194,368) (10,715,165)

หุนกู ครั้งที่ 1/2550 2,000,000,000 2,000,000,000

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (5,114,046) (5,914,144)

หุนกู ครั้งที่ 2/2546 - 3,490,000,000

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี - (2,925,494)

  หุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป - (3,490,000,000)

     14,968,832,416 5,980,445,197

 

 หุนกูครั้งที่ 1/2553 ครั้งที่ 2/2553 ครั้งที่ 1/2551 และครั้งที่ 1/2550 ค้ำประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 

จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด และไดกำหนดขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการ ไดแก การดำรงมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนที่เปน

สวนของผูถือหุน การดำรงอัตราสวนของหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุน และการดำรงอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ 

 

 หุนกูครั้งที่ 1/2553 ครั้งที่ 2/2553 

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจำนวน 1,000,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 1,000 ลานบาท (หุนกูครั้งที่ 1/2553) หุนกูมีอายุ 7 ป โดยจะครบกำหนดไถถอนในวันที่ 

31 มีนาคม 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละคงที่ตอป จายชำระทุกหกเดือนเร่ิมตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2553 
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 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจำนวน 8,000,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 8,000 ลานบาท (หุนกูครั้งที่ 2/2553) หุนกูมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละคงที่ตอป จาย

ชำระทุกหกเดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2553 หุนกูดังกลาวมีอายุดังตอไปน้ี 

  

 หุนกู ครั้งที่ 2/2553 จำนวนเงิน (พันบาท) วันครบกำหนดไถถอน

 ชุดที่ 1 3,000,000 8 ธันวาคม 2555

 ชุดที่ 2 1,600,000 8 ตุลาคม 2560

 ชุดที่ 3 2,000,000 8 เมษายน 2562

 ชุดที่ 4 1,400,000 8 ตุลาคม 2562

 

 หุนกูครั้งที่ 1/2551 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจำนวน 4,000,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 4,000 ลานบาท โดยเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญเทานั้น หุนกูดัง

กลาวประกอบดวย 

 - ชุดที่ 1 จำนวน 1,500,000 หนวย มีอายุ 7 ป ครบกำหนดไถถอนในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละคงที่ตอ

ปโดยจายชำระปละ 2 ครั้งเริ่มตั้งแตวันที ่5 ธันวาคม 2551 

 

 - ชุดที่ 2 จำนวน 2,500,000 หนวย มีอายุ 10 ป ครบกำหนดไถถอนในวันที่ 5 มถิุนายน 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละคงท่ี

ตอปโดยจายชำระปละ 2 ครั้งเริ่มตั้งแตวันที ่5 ธันวาคม 2551 

 

 หุนกูครั้งที่ 1/2550 

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจำนวน 2,000,000 

หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 2,000 ลานบาท โดยเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญเทานั้น หุน

กูมีอายุ 10 ปโดยจะครบกำหนดไถถอนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีตอป จายชำระทุกหกเดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2550 

 

 หุนกูครั้งที่ 2/2546 

 หุนกูดังกลาวเปนหุนกู ครั้งที่ 2/2546 ชุดที่ 2 จำนวน 3,490,000 หนวยซ่ึงออกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546 ภายใตสัญญา Placement 

Agreement ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และสัญญาแกไขเพิ่มเติม  Placement Agreement ลงวันที่ 19 กันยายน 2546  วันที่ 26 กันยายน 

2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 กับสถาบันการเงินในประเทศสองแหง โดยออกในราคาหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงิน 3,490 ลาน

บาท มีอายุ 7 ป ครบกำหนดจายชำระคืนเงินตนในวันที่ 11 ธันวาคม 2553 และมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละคงที่ตอป โดยจายชำระทุก 6 

เดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2547 

 

 บริษัทไดออกหุนกูครั้งที ่2/2546 เพื่อสนับสนุนทางดานการเงินแกบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2546 บริษัทยอยทั้งสองแหงไดออกหนังสือค้ำประกันโดยรวมกันรับผิดอยางลูกหน้ีรวมใหกับผูแทนผูถือหุนกูสำหรับหุนกูดังกลาว 

 

 หุนกูดังกลาวขางตนไดกำหนดขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการ ไดแก การดำรงมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนที่เปนสวนของผูถือหุน การดำรง

อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน การดำรงอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ และการจำกัดหน้ีสินทางการคาที่มีหลักประกันใน

จำนวนที่กำหนด  
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 ภายใตสัญญา Placement Agreement และสัญญาแกไขเพ่ิมเติม บริษัทไดรับเงินจำนวน 369 ลานบาทจากสถาบันการเงินทั้งสองแหง   

สำหรับผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ยของหุนกูและของตั๋วแลกเงินกับอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Pricing) จำนวนดังกลาวไดบันทึกรวม

อยูในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นในงบดุลและทยอยรับรูเปนรายการหักดอกเบี้ยจายตามอายุของหุนกู 

 

17. สำรองตามกฎหมาย 
 17.1 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรองตาม

กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวา

รอยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสำรองนี้จะนำมาจัดสรรปนผลไมได 

 

 17.2 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทุกคราวที่จายเงินปนผล บริษัทยอยจะตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสำรองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบสวน

ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัทยอยไดรับจากกิจการของบริษัทนั้น จนกวาทุนสำรองน้ันจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัท

ยอย ทุนสำรองนี้จะนำมาจัดสรรปนผลไมได 

 

18. เงินปนผลจาย 
 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากกำไรสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวัน

ที่ 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.735 บาท เปนจำนวนเงินรวม 1,075.2 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 11 

กันยายน 2553 

 

 ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล ดังนี้ 

 

   จำนวนเงิน

 วันท่ีประชุมผูถือหุน บาทตอหุน (ลานบาท) วันที่จายเงินปนผล

26 เมษายน 2553 1.823 2,666.8 26 พฤษภาคม 2553 สำหรับ 1.123 บาทตอหุน 

        และ 11 กันยายน 2552 สำหรับ 0.70 บาทตอหุน

22 เมษายน 2552 1.736 2,539.5 22 พฤษภาคม 2552 สำหรับ 1.136 บาทตอหุน 

   และ 9 ตุลาคม 2551 สำหรับ 0.60 บาทตอหุน

 

19. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการรวมกัน ซ่ึงเปนรายการตามปกติธุรกิจและเปน

ไปตามขอตกลงรวมกันระหวางบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  

 

 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีที่สำคัญระหวางบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
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หนวย: บาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2553 2552 2553 2552

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัทยอย - - 18,213,626     29,181,470

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 11,265,037 9,645,607

 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด บริษัทยอย - -    1,240,658 -

 บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 74,650 1,429,557 - -

      74,650 1,429,557 30,719,321    38,827,077

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัทยอย - - -      848,755

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - -         26,976

 บริษัท โกลว จำกัด บริษัทยอย - - - 400,000,000

 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -       312,121 - -

 บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 1,060 10,119 - -

 GDF SUEZ Energy Europe & International บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 1,291,905 1,094,154 1,279,249 1,094,154

 Electrabel S.A. บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 9,750,338 - - -

 บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จำกัด (มหาชน) บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -  232,058,040 - -

      11,043,303  233,474,434 1,279,249  401,969,885

ดอกเบ้ียคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัทยอย - - 1,713,468 1,497,206

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัทยอย - - 3,802,501 4,286,857

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - -    17,698,231    18,551,830

 บริษัท โกลว  จำกัด บริษัทยอย - - - 1,476,712

 บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จำกัด (มหาชน) บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - 5,336,063 - -

      - 5,336,063 23,214,200 25,812,605

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัทยอย - - 690,000,000 690,000,000

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  บริษัทยอย - - 872,951,197 1,162,951,197

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด  บริษัทยอย - - 2,496,732,863 3,180,732,863

      - - 4,059,684,060 5,033,684,060

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัทยอย - - 1,577,718 2,848,035

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัทยอย - - 82,665,224 106,207,802

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 129,078,353 239,092,380

 Electrabel S.A. บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 214,052,560 - - -

      214,052,560 - 213,321,295 348,148,217
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หนวย: บาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2553 2552 2553 2552

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัทยอย - - 71,795 1,630

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัทยอย - - 1,835,295 3,646,996

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 1,748,863 17,642,073

 บริษัท โกลว จำกัด บริษัทยอย - - 24,019,360 22,355,588

 บริษัท โกลว ไอพีพี  จำกัด บริษัทยอย - - 21,957 37,108

 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,319,310 8,108,662 4,714,946 4,881,760

 Tractebel Engineering S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 1,905,203 - 1,905,203

 SUEZ-Tractebel Energy Holdings  บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,993,640 4,264,220 3,993,640 4,264,220

  Cooperatieve U.A.

 บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,913,353 13,829,329  11,348,517 10,619,351

      27,226,303 28,107,414 47,754,373 65,353,929

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,603,722,338 1,828,426,478 - -

      1,603,722,338 1,828,426,478 - -

เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด บริษัทยอย - - 249,681,156 251,238,795

      - - 249,681,156 251,238,795

 

หนวย : บาท 

   สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2553 2552 2553 2552

ขาย 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัทยอย - - - (11,173,070)

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  บริษัทยอย - - 91,609,811 74,407,999

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 59,073,634 66,292,390

 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด บริษัทยอย - - 1,159,494 -

ดอกเบ้ียรับ 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด  บริษัทยอย - - 25,826,605 24,840,000

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  บริษัทยอย - - 41,413,895 47,948,540

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 114,822,710 125,640,391

 บริษัท โกลว  จำกัด บริษัทยอย - - 3,501,918 11,180,822

 บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,398,781     5,336,063 - -

คาบริการรบั 

 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด บริษัทยอย - - 1,557,639 -

 บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,615,927 5,967,776 - -
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หนวย : บาท 

   สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2553 2552 2553 2552

ขายอะไหล 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด  บริษัทยอย - - 276,611 473,656

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  บริษัทยอย - - 2,392,907 1,491,607

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 1,043,939 952,173

 บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด บริษัทยอย - - 69,829 -

 บริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จำกัด บริษัทยอย - - - 6,778

 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด บริษัทยอย - - 2,872 -

 บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด บริษัทยอย - - - 207,851

ซื้อ 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด  บริษัทยอย - - 3,577,304 7,311,208

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  บริษัทยอย - - 190,951,038 143,509,954

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกดั บริษัทยอย - - 593,377,971 479,446,562

คาบริการจาย 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด  บริษัทยอย - - 401,287 -

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 14,028,444 -

 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  1,538,981 759,164 258,762 221,557

 SUEZ-Tractebel Energy Holdings  บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 3,993,640 4,264,220 3,993,640 4,264,220

  Cooperatieve U.A.

 Tractebel Engineering S.A. บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 5,387,410 13,064,311 5,477,854 13,064,311

 บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 5,975,568 14,158,159 - 2,907,424

คาธรรมเนียมการจัดการจาย 

 บริษัท โกลว จำกัด  บริษัทยอย - - 218,912,000 176,518,803

ซื้ออะไหล 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด  บริษัทยอย - - 151,574 14,877

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  บริษัทยอย - - 5,055,460 4,457,426

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 2,794,385 1,483,576

 บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด บริษัทยอย - - 64,625 221,827

ซื้อถานหินและหินปูน 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 470,480,795 20,837,640

 Electrabel S.A บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 876,868,648 - - -

เงินปนผลรับ 

 บริษัท โกลว จำกัด บริษัทยอย - - 1,399,730,443 198,075,063

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  บริษัทยอย - - - 405,205,852

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด บริษัทยอย - - 597,244,551 1,489,424,678

ดอกเบ้ียจาย 

 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 2,781,521 2,681,447 - -
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 เงินทดรองกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน 

 

 บริษัทและบริษัทที่เก่ียวของกันกำหนดราคาซื้อขายไฟฟา ไอน้ำ และน้ำกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยอิงจากราคาขายเฉลี่ยใหแกลูกคา

อุตสาหกรรมของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 

 คาบริการจายไดกำหนดจำนวนเงินตามที่ระบุไวในสัญญา 

 

 คาธรรมเนียมการจัดการจายถูกกำหนดโดยคำนวณจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับการใหบริการที่เกิดขึ้นกับบริษัทและบริษัทยอยบวกสวนเพิ่ม 

 

 ราคาซ้ือขายอะไหล ถานหินและหินปูน คำนวณจากตนทุนบวกสวนเพิ่ม 

 

 สัญญาเงินกู 

 เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูสำหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นจำนวน 500 ลานบาท แกบริษัท โกลว จำกัด เงินกูยืม

ดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอปและครบกำหนดชำระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เบิกใชเงินกูครั้งแรก เงินกู

ยืมไดถูกเบิกใชเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 และไดจายคืนแลวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 

 

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 บริษัท โกลว จำกัด ไดลงนามในสัญญาเงินกูสำหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นจำนวน 300 ลานบาทแกบริษัท เหมราช

พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อซ้ือหุนเพ่ิมทุนใน HHTC เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตอปและครบ

กำหนดชำระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เบิกใชเงินกูครั้งแรก เงินกูยืมจำนวน 232.1 ลานบาทไดถูกเบิกใชเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 

และไดจายคืนแลวเมื่อวันที ่9 เมษายน 2553 

 

 สัญญาการใชสาธารณูปโภครวมกัน (Shared facilities agreements) 

 บริษัท บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพ ี3 จำกัด ไดลงนามในสัญญาการใชสาธารณูปโภครวมกัน (Shared Facilities 

Agreements) โดยจะจัดหาสาธารณูปโภคและอนุญาตใหใชสาธารณูปโภคดังกลาวแกบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด เพื่อการดำเนินงานโรงไฟฟาแหง

ใหมเปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ซึ่งจะมีการตกลงกันภายหลัง เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2551 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ไดจายคาธรรมเนียมการ

ใชสาธารณูปโภครวมกันดังกลาวจำนวนรวม 1,253.8 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ชื่อบริษัท วันที่ทำสัญญา คาธรรมเนียม (บาท)

บริษัท  14 มีนาคม 2551 163,072,795

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  14 มีนาคม 2551 28,955,184

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 21 มกราคม 2551 1,061,750,682

 

 คาธรรมเนียมดังกลาวไดถูกบันทึกเปนเงินรับลวงหนาในงบดุล และจะทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุของสัญญา วันเร่ิมตนสัญญาการใช

สาธารณูปโภครวมกันระหวาง บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด กับบริษัทคือวันที่ 2 ตุลาคม 2553  

 

 นอกจากน้ีบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด จะจายคาธรรมเนียมรายปใหแกบริษัท บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด ใน

จำนวนเงินตามที่ระบุไวในสัญญา 
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 สัญญา Emission credit assignment agreement 

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 บริษัท และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด ไดลงนามในสัญญา Emission Credit Assignment Agreement กับ

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด โดยที่บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด จะจายคาธรรมเนียมสำหรับคาอุปกรณที่ติดตั้งเพิ่มเพ่ือลดมลพิษ (Emission reduction 

equipments) แกบริษัท และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด เปนจำนวนเงิน 2.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 7.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลำดับ 

คาธรรมเนียมดังกลาวไดจายแลวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ซึ่งบันทึกเปนเงินรับลวงหนาในงบดุลและจะทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุของ

สัญญา 

 

 นอกจากนี้บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด จะจายคาธรรมเนียมรายปใหแกบริษัท และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด ในจำนวนเงินตามที่ระบุไวใน

สัญญา 

 

20. การจัดการสวนทุน 
 วัตถุประสงคของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ในการจัดการสวนทุน มีดังนี้ 

 – รักษาความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เพ่ือที่กลุมบริษัทจะสามารถใหผลตอบแทนแกผูถือหุนและประโยชนตอผู

มีสวนไดเสียอื่นๆ และ 

 

 – เพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกผูถือหุน กลุมบริษัทไดพิจารณาโครงการลงทุนอยางระมัดระวังรอบคอบ โดยมีระดับความเส่ียงท่ี

เหมาะสม 

 

 กลุมบริษัทไดดำเนินการบริหารระดับทุน โดยมีเปาหมายในการรักษาระดับความนาเช่ือถือของกลุมบริษัทไมต่ำกวาระดับ A– ตามเกณฑการ

พิจารณาระดับความเชื่อถือของ TRIS RATING กลุมบริษัทไดกำหนดจำนวนทุนตามสัดสวนความเสี่ยง ทั้งนี้กลุมบริษัทจัดการโครงสรางทุนโดย

แบงการจัดหาเงินทุนตามลักษณะของแตละโครงการกลาวคือ การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ จะดำเนินการจัดหาเงินกูในรูป

แบบ Project Financing และแยกการจัดการสวนทุนออกจากโครงการอ่ืนๆ สำหรับโครงการผลิตไฟฟาและความรอนรวม (Cogeneration) 

กลุมบริษัทใชการจัดหาแหลงเงินกูโดยใชบริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) เปนผูจัดหาเงินกูและปลอยกูแกบริษัทในกลุมซ่ึงเปนผูดำเนินการ

ในแตละโครงการ 

 

 การดูแลรักษาระดับทุนของโครงการผลิตไฟฟาและความรอนรวม จะพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทโดยไมรวมการดำเนิน

งานของบริษัทที่ดำเนินโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ ซึ่งจะพิจารณาอัตราสวนทางการเงินเชนอัตราสวนหน้ีสินตอทุน อัตราสวนความสามารถใน

การชำระหน้ี อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 

 

 การดูแลรักษาระดับทุนของโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระตองปฏิบัติใหเปนตามเกณฑการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามขอกำหนดของสัญญาเงินกู

ของแตละโครงการ 

 

21. คาใชจายตามลักษณะ 
 คาใชจายตามลักษณะที่มีสาระสำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังตอไปน้ี 

 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

ตนทุนเชื้อเพลิง 23,785,590,808 24,064,729,998 7,280,542,198 7,480,353,500

คาซอมแซมและบำรุงรักษา 857,493,234 844,677,812 374,246,242 311,982,490

คาใชจายและผลประโยชนพนักงาน 701,984,430 640,023,633 99,332,574 91,735,220

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 2,877,667,146 2,777,106,431 629,375,019 602,020,872
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22. คาใชจายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในสวนของบริษัทและบริษัทยอยที่จายสำหรับพนักงานและไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีจำนวนดังตอไปน้ี 

 

หนวย : ลานบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ช่ือบริษัท 2553 2552 2553 2552

บริษัท  2.8 2.5 2.8 2.5

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด  1.2 1.1 - -

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  1.2 1.2 - -

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 0.5 0.4 - -

บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด  1.2 1.1 - -

บริษัท โกลว จำกัด  10.6 10.1 - -

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด  0.8 0.1 - -

 

23. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีหลังจากปรับปรุงรายการใหเปนไปตามประมวลรัษฎากร และหักผลขาดทุนทางภาษีสะสมยก

มาจากปกอนของแตละบริษัท (ถามี) 

 

 ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 

สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 

ของกำไรสุทธิไมเกิน 300 ลานบาท เปนระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2551 

 

 ตามที่ระบุในสัญญา Supplemental Agreement of the Build Operate and Transfer Agreement (“BOT”) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2544 

กับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนับจากปปฏิทินของปที่มีวัน

เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย คือวันที่ 3 กันยายน 2542 ดังนี้ 

 

 ระยะเวลา อัตราภาษีรอยละของกำไรสุทธิ

- 5 ปแรก  (3 ก.ย. 2542 - 31 ธ.ค. 2546) 0

- 7 ป ถัดไป  (1 ม.ค. 2547 - 31 ธ.ค. 2553) 3.5

- 2 ป ถัดไป  (1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2555) 6.5

- หลังจาก 1 ม.ค. 2556 เปนตนไป 15

 

24. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 บริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2520) โดยการอนุมัติ

ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามแตละบัตรสงเสริม ดังตอไปน้ี 
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  บัตรสงเสริม วันที่เริ่มมีรายได

 ชื่อบริษัท เลขที่ ลงวันที่ จากการประกอบกิจการ สิทธิประโยชน

บริษัท  1413/2537 11 กรกฎาคม 2537 พฤษภาคม 2538 ขอ ก) ถึง ช)

 1392/2538 23 มิถุนายน 2538 มกราคม 2539 ขอ ก) ถึง ช)

 1206(2)/2547 9 มีนาคม 2547 กรกฎาคม 2547 ขอ ก) ถึง ช)

 1635(2)/2547 9 สิงหาคม 2547 ธันวาคม 2548 ขอ ก) ถึง ช)

 1609(2)/2550 18 มิถุนายน 2550 พฤศจิกายน 2553 ขอ ก) ถึง ช)

 2155/อ./2550 16 พฤศจิกายน 2550  - ขอ ก) ถึง ข)

 1187(2)/2552 26 กุมภาพันธ 2552   - ขอ ก) ถึง ช)

บริษัท โกลว จำกัด 1479/2546 4 กันยายน 2546  - ขอ ก) 

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 1032/2539 22 มกราคม 2539 กันยายน 2540 ขอ ก) ถึง ช)

 1532/2539 24 กรกฎาคม 2539 กรกฎาคม 2541 ขอ ก) ถึง ช)

 1854/อ./2552 4 พฤศจิกายน 2552 20 พฤษภาคม 2542 ขอ ก) ข) จ)

 1855(2)/อ./2552 4 พฤศจิกายน 2552 11 กรกฎาคม 2549 ขอ ก) ถึง ช)

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  1744/2539 6 พฤศจิกายน 2539 สิงหาคม 2540 ขอ ก) ถึง ช)

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด  1552/2540 22 สิงหาคม 2540 สิงหาคม 2542 ขอ ก) ถึง ช)

บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 1526/2542 30 พฤศจิกายน 2542 มกราคม 2546 ขอ ก) ถึง ง)

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 1969(2)/2551 25 กรกฎาคม 2551  - ขอ ข) ถึง ช)

  

 ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขท่ีกำหนดบางประการ สิทธิประโยชนดังกลาวประกอบดวย  

 ก) ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อใชประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 

 ข) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบหรือวัสดุจำเปนที่นำเขามาใชในการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศตามท่ีคณะกรรมการ

พจิารณาอนุมัติ 

 

 ค) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีที่

กิจการมีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาวสามารถนำไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นหลังจากชวงเวลาดังกลาวไดไมเกินหาปนับแตวัน

พนกำหนดเวลานั้น 

 

 ง) ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดสำหรับระยะเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลดังกลาวขางตน 

 

 จ) ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลาหาปนับจากวันที่พนกำหนดระยะ

เวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ ค) 

 

 ฉ) ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาน้ำประปาเปนจำนวนสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลาสิบป นับแตวันที่เริ่มมี

รายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

 

 ช) ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกรอยละยี่สิบหาของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักคาเสื่อม

ราคาตามปกติ 

 

 สิทธิประโยชนภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2155/อ./2550 ของบริษัทไดรับโอนมาจากสิทธิประโยชนที่เหลืออยูภายใตบัตรสงเสริมการ

ลงทุนเลขที่ 1222/2536 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2536 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด อันเน่ืองมาจากการที่บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด   

ไดขายโรงน้ำโครงการระยะที่ 1 ใหแกบริษัทในเดือนมิถุนายน 2550  
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 สิทธิประโยชนภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1854/อ./2552 และ 1855(2)/อ./2552 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด ไดรับโอนมาจาก

สิทธิประโยชนที่เหลืออยูภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1213/2542 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 และเลขท่ี 1235(2)/2549 ลงวันท่ี 2 

มีนาคม 2549 ตามลำดับ ของบริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จำกัด อันเน่ืองมาจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จำกัด

ใหแกบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552   

 

 บริษัทตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีไดระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 

 

 รายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัทเปนรายไดจากการขายในประเทศ ซึ่งจำแนกตามกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสง

เสริมการลงทุนไดดังนี้ 

 

หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553   2552

 กิจการที่ได กิจการที่ไมได  กิจการที่ได กิจการที่ไมได

 รับการสงเสริม รับการสงเสริม  รับการสงเสริม รับการสงเสริม

 การลงทุน การลงทุน รวม การลงทุน การลงทุน รวม

รายไดจากการขาย 3,048,167,627 9,026,591,568 12,074,759,195 2,536,419,276 9,001,087,058 11,537,506,334

 

25. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 
 25.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
  บริษัทและบริษัทยอยจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือ ซ่ึงเกิดจากการที่บริษัทและบริษัทยอยจำหนายกระแสไฟฟา

เกือบทั้งหมดใหแก กฟผ. และบริษัทตางๆ ในกลุมปโตรเคมี บริษัทและบริษัทยอยไมคาดวาจะเกิดผลเสียหายอันเนื่องมาจากการ

บริหารความเสี่ยงหรือจากเครื่องมือทางการเงินอ่ืนที่มีสาระสำคัญ 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มูลคาสูงสุดของความเส่ียงดานการใหสินเชื่อของบริษัทและบริษัทยอยเทากับมูลคาของ

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุล 

 

 25.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนสวนใหญเกี่ยวของกับการซ้ืออุปกรณ การซอมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟา และเงินกูยืมที่เปนเงินตราตาง

ประเทศ เพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยจึงไดเขาทำสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน และสัญญาซ้ือขายเงินตราตาง

ประเทศลวงหนาซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  25.2.1 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 บริษัทไดทำสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงเพื่อแลก

เปลี่ยนเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจำนวน 8,100 ลานเยนเปนเงินกูยืมจำนวน 2,964.6 ลานบาท สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา

ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ตอมาเม่ือวันที่ 4 กันยายน 2550 และวันที่ 2 เมษายน 2551 

บริษัทและสถาบันการเงินไดตกลงเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ียดังกลาว (ดูหมายเหตุ

ขอ 25.3.1) 

 

  25.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการ

เงินซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการกอสรางโรงไฟฟาใหมสามแหง  สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบำรุงระยะยาว และสัญญา

บริการระยะยาว  ดังนี้ 

 

§º¡ÒÃà§Ô¹ 



หนวย : ลาน 

   จำนวนเงินตามสัญญา

     ดอลลาร

  รายละเอียด วันครบกำหนด ยูโร สหรัฐฯ บาท

การกอสรางโรงไฟฟาแหงใหม

บริษัท

โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาด 115 เมกะวัตต 14 มกราคม 2554 และ 18 มกราคม 2554 - 3.7 111.3

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (โครงการระยะที่ 5) 18 มกราคม 2554 - 4.7 141.5

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (โครงการระยะที่ 5) 21 มกราคม 2554 - 10 พฤศจิกายน 2554 8.4 - 403.0

คาอะไหลเบ้ืองตนสำหรับโครงการระยะที่ 5 18  มกราคม 2554 - 29 เมษายน 2554 8.9 - 366.7

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด

โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาด 660 เมกะวัตต 31 มีนาคม 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554 - 141.3 4,829.9

สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบำรุงระยะยาว

บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด

สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบำรุงระยะยาว 31 สิงหาคม 2554 - 31 มกราคม 2561 79.1 103.2 -

สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบำรุงระยะยาว 31 สิงหาคม 2554 - 31 ตุลาคม 2554 - 4.3 136.9

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด

สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบำรุงระยะยาว 31 ตุลาคม 2554 - 20 กันยายน 2561 15.8 20.2 -

สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบำรุงระยะยาว 31 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ 2555 - 0.5 15.6

สัญญาบริการระยะยาว

บริษัท

คาธรรมเนียม Mobilization 17 มกราคม 2554 - 31 กรกฏาคม 2555 4.4 - 176.7

คาธรรมเนียมคงที่ 31 ตุลาคม 2554 - 30 พฤศจิกายน 2563 3.5 - 143.6

 

   สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาบางสวนของบริษัทไดถูกค้ำประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัท โกลว 

เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียนสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดทำสัญญา

ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปน้ี 

 

หนวย : ลาน 

 สกุลเงินตางประเทศ 2553 2552

    ดอลลารสหรัฐฯ 12.9 3.6

    ยูโร 7.9 1.1

    ฟรังกสวิสเซอรแลนด 0.1 0.1

 

 25.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย เครื่องมือทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยที่มีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

ไดแก  เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว  เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาว บริษัทและบริษัท

ยอยไดเขาทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  25.3.1 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 บริษัทไดทำสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง (สัญญา

เดียวกับขอ 25.2.1) เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย JPY LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปเปน THB-THBFIX บวกดวย

อัตรารอยละคงที่ตอป สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแตวันที ่18 กุมภาพันธ 2548 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554  

 

   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทและสถาบันการเงินดังกลาวไดตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาแลกเปล่ียนขางตนโดย

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย JPY LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปเปนอัตรารอยละคงที่ตอป โดยมีผลใชบังคับในวันท่ี 

18 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ตอมาเม่ือวันที่ 2 เมษายน 2551 ไดมีการตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

รอยละคงที่ตอปที่ไดทำสัญญาแลกเปล่ียนเดิมเปนอัตรารอยละคงที่ตอปจำนวนสองอัตรา (กลาวคืออัตรารอยละคงที่ตอปอัตรา

หนึ่งสำหรับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และอัตรารอยละคงที่ตอปอีกอัตราหน่ึงสำหรับวันท่ี 18 

สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554) 

 

  25.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินดังตอ

ไปนี้  

 

หนวย : ลาน 

    แลกเปล่ียนดอกเบี้ย  

 วันท่ีทำสัญญา สำหรับ จำนวนเงิน จาก เปน ระยะเวลา

บริษัท

16 พฤษภาคม 2551 หุนกูครั้งที่  800.0 อัตรารอยละคงที่ อัตรารอยละคงที่ 21 พฤษภาคม 2551 -

 1/2550   ตอป ตอปจำนวนสอง 21 พฤษภาคม 2553 และ 

    อัตรา 21 พฤษภาคม 2553 - 

     21 พฤษภาคม 2560

21 สิงหาคม 2551 และ เงินกูยืม 4,000.0 THBFIX อัตรารอยละคงที่ 15 ตุลาคม 2551 -

11 กันยายน 2551 สกุลบาท   ตอป 15 กรกฎาคม 2558

16 มีนาคม 2552 เงินกูยืม 1,000.0 THBFIX + อัตรา อัตรารอยละคงที่ 6 กุมภาพันธ 2552 -

 สกุลบาท  รอยละคงที่ตอป ตอปจำนวนสอง 6 สิงหาคม 2552 และ 

    อัตรา 6 สิงหาคม 2552 - 

     6 กุมภาพันธ 2559

24 เมษายน 2552 เงินกูยืม 1,000.0 THBFIX + อัตรา อัตรารอยละคงที่ 6 กุมภาพันธ 2552 -

 สกุลบาท  รอยละคงที่ตอป ตอปจำนวนสอง 6 สิงหาคม 2552 และ 

    อัตรา 6 สิงหาคม 2552 - 

     8 กุมภาพันธ 2559

29 เมษายน 2552 เงินกูยืม 1,000.0 THBFIX + อัตรา อัตรารอยละคงที่ 6 กุมภาพันธ 2552 -

 สกุลบาท  รอยละคงที่ตอป ตอปจำนวนสอง 6 สิงหาคม 2552 และ 

    อัตรา 6 สิงหาคม 2552 - 

     8 กุมภาพันธ 2559

16 มิถุนายน 2552 เงินกูยืม 8,100.0 JPY 1m LIBOR + JPY 6m LIBOR flat 18 สิงหาคม 2552 -

 สกุลเยน  อัตรารอยละคงที่ ตอป 18 สิงหาคม 2554

   ตอป

 2 กรกฎาคม 2552 เงินกูยืม 2,000.0 อัตรารอยละคงท่ี อัตรารอยละคงที่ 1 กรกฎาคม 2552 -

 สกุลบาท  ตอป ตอปจำนวนสอง 30 ธันวาคม 2552 และ

    อัตรา 30 ธันวาคม 2552 - 

     30 ธันวาคม 2556
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หนวย : ลาน 

    แลกเปล่ียนดอกเบี้ย  

 วันท่ีทำสัญญา สำหรับ จำนวนเงิน จาก เปน ระยะเวลา

บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด

9 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมสกุล 52.8 LIBOR อัตรารอยละคงที่ 15 ธันวาคม 2551 -

 ดอลลารสหรัฐฯ   ตอป 15 มิถุนายน 2561

3 พฤศจิกายน 2551 เงินกูยืมสกุล 78.8 LIBOR อัตรารอยละคงที่ 16 มิถุนายน 2551 -

 ดอลลารสหรัฐฯ    ตอป 16 ธันวาคม 2556

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด

พฤศจิกายน 2551 เงินกูยืมสกุล 453.6 LIBOR อัตรารอยละคงที่ พฤศจิกายน 2551 -

 ดอลลารสหรัฐฯ    ตอป ตุลาคม 2571

พฤศจิกายน 2551 เงินกูยืม 9,825.0 THBFIX อัตรารอยละคงที่ พฤศจิกายน 2551 - 

 สกุลบาท   ตอป ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2552 -  เงินกูยืมสกุล 102.1 LIBOR อัตรารอยละคงที่ ตลุาคม  2554 - 

ธันวาคม 2552 ดอลลารสหรัฐฯ   ตอป มกราคม 2570

มิถุนายน 2553 เงินกูยืมสกุล 34.0 LIBOR อัตรารอยละคงที่ ตุลาคม 2554 - 

 ดอลลารสหรัฐฯ   ตอป มกราคม 2570

สิงหาคม 2553 เงินกูยืม 2,947.5 THBFIX อัตรารอยละคงที่ ตุลาคม 2554 - 

 สกุลบาท   ตอป มกราคม 2557

บริษัท  หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด

9 เมษายน 2553 เงินกูยืมสกุล 37.3 LIBOR อัตรารอยละคงที่ 31 มีนาคม 2553 -

 ดอลลารสหรัฐฯ    ตอป 31 ธันวาคม 2562

 

   สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยบางสวนของบริษัทค้ำประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 

และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 

 

 25.4 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” กำหนดใหเปดเผย

มูลคายุติธรรมซ่ึงตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม ดังน้ันมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินนี้จึงไมจำเปนตองบงชี้ถึงจำนวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปจจุบัน การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธี

การประมาณที่แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญในมูลคายุติธรรมที่ประมาณข้ึน บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีการและขอ

สมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ดอกเบี้ยคางรับจาก

กิจการที่เกี่ยวของกัน สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เจาหนี้การคา เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน หน้ีสินหมุนเวียนอื่น และเงินกูยืมระยะ

ยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลคายุติธรรมโดยประมาณเทากับมูลคาตามบัญชี 

 

  เงินกูยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน มีมูลคายุติธรรมโดยประมาณเทากับมูลคาที่คำนวณจาก

กระแสเงินสดในอนาคตตลอดอายุสัญญาท่ีเหลืออยูคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในปจจุบัน  

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล

เงิน สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและหุนกูมีมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ดังนี้ 
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หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2553

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   มูลคายุติธรรม  มูลคายุติธรรม

 รายละเอียด มูลคาตามบัญชี หนี้สิน  มูลคาตามบัญชี หนี้สิน

เงินกูยืมระยะยาว  8,000.0 8,345.4 8,000.0 8,345.4

เงินกู EIB   790.0 883.1 - -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  40.0 40.1 7.5 7.5

 

หนวย : ลาน 

 31 ธันวาคม 2553

 งบการเงินรวม

    กำไร (ขาดทุน) 

  มูลคาตามบัญชี จำนวนเงินตามสัญญา จากมูลคายุติธรรม 

      ดอลลาร  ดอลลาร

 รายละเอียด เยน บาท เยน ยูโร สหรัฐฯ บาท สหรัฐฯ ยูโร บาท

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 และอัตราดอกเบี้ย 8,100.0 2,964.6 - - - - - - (173.9)

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

 - ดอลลารสหรัฐฯ/บาท - - - - 154.6 5,235.2 (18.0) - -

 - ยูโร/บาท - - - 25.2 - 1,090.0 - (1.9) -

 - ยูโร/ดอลลารสหรัฐฯ - - -    94.9 123.4 - - 2.8 -

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

 - บาท - - - - - 22,572.5 - - (718.4)

 - ดอลลารสหรัฐฯ - - - - 758.6 - (51.5) - -

 -  เยน - - 8,100.0 - - - - - (6.2)

 

หนวย : ลาน 

 31 ธันวาคม 2553

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    กำไร (ขาดทุน) 

  มูลคาตามบัญชี จำนวนเงินตามสัญญา จากมูลคายุติธรรม 

      ดอลลาร  ดอลลาร

 รายละเอียด เยน บาท เยน ยูโร สหรัฐฯ บาท สหรัฐฯ ยูโร บาท

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 และอัตราดอกเบี้ย 8,100.0 2,964.6 - - - - - - (173.9)

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

 - ดอลลารสหรัฐฯ/บาท - - - - 8.4 252.8 - - 0.6

 - ยูโร/บาท - - - 25.2 - 1,090.0 - (1.9) -

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

 - บาท - - - - - 9,800.0 - - (478.1)

 - เยน - - 8,100.0 - - - - - (6.2)
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หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2552

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   มูลคายุติธรรม  มูลคายุติธรรม

 รายละเอียด มูลคาตามบัญชี หนี้สิน  มูลคาตามบัญชี หนี้สิน

เงินกูยืมระยะยาว     6,000.0 6,492.8 6,000.0 6,492.8

เงินกู EIB   1,040.6 1,191.3 - -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  48.3 47.3 13.8 13.8

 

หนวย : ลาน 

 31 ธันวาคม 2552

 งบการเงินรวม

    กำไร (ขาดทุน) 

  มูลคาตามบัญชี จำนวนเงินตามสัญญา จากมูลคายุติธรรม 

      ดอลลาร  ดอลลาร

 รายละเอียด เยน บาท เยน ยูโร สหรัฐฯ บาท สหรัฐฯ ยูโร บาท

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 และอัตราดอกเบี้ย 8,100.0 2,964.6 - - - - - - (394.3)

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

 - ดอลลารสหรัฐฯ/บาท - - - - 407.9 14,271.0 (17.8) - -

 - ยูโร/บาท - - - 63.6 - 3,281.9 - (4.9) -

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

 - บาท - - - - - 17,754.3 - - (606.1)

 - ดอลลารสหรัฐฯ - - - - 463.2 - 27.0 - -

 - เยน - - 8,100.0 - - - - - (11.3)

 

หนวย : ลาน 

 31 ธันวาคม 2552

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    กำไร (ขาดทุน) 

  มูลคาตามบัญชี จำนวนเงินตามสัญญา จากมูลคายุติธรรม 

      ดอลลาร  ดอลลาร

 รายละเอียด เยน บาท เยน ยูโร สหรัฐฯ บาท สหรัฐฯ ยูโร บาท

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 และอัตราดอกเบี้ย 8,100.0 2,964.6 - - - - - - (394.3)

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

 - ดอลลารสหรัฐฯ/บาท - - - - 32.9 1,109.9 (1.2) - -

 - ยูโร/บาท - - - 63.6 - 3,281.9 - (4.9) -

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

 - บาท - - - - - 13,290.0 - - (421.7)

 - เยน - - 8,100.0 - - - - - (11.3)
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หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

  งบการเงินรวมและ งบการเงินรวมและ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายละเอียด มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม  มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

หุนกู 1/2553    1,000.0 999.9 - -

หุนกู 2/2553    8,000.0 8,137.8 - -

หุนกู 1/2551   ชุดที่ 1 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0

หุนกู 1/2551   ชุดที่ 2 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0

หุนกู 1/2550 2,000.0 2,088.5 2,000.0 1,883.8

หุนกู 2/2546   ชุดที่ 2 - - 3,490.0 3,582.9

 

 มูลคายุติธรรมของหุนกูกำหนดจากราคาปดครั้งลาสุดของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย ณ วันทำการสุดทายของป 

 

26. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 
 ขอมูลทางการเงินจำแนกตามเขตภูมิศาสตรสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังตอไปน้ี 

 

หนวย : บาท 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตย

 ประเทศไทย ประชาชนลาว งบการเงินรวม

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายไดจากการขาย 35,052,875,962 604,108,173 35,656,984,135

ตนทุนขาย (28,719,323,540) (339,365,881) (29,058,689,421)

กำไรขั้นตน 6,333,552,422 264,742,292 6,598,294,714

รายไดอื่น 2,275,013,667 (53,199,231) 2,221,814,436

กำไรกอนคาใชจาย 8,608,566,089 211,543,061 8,820,109,150

คาใชจายในการบริหาร (475,293,557) (17,190,206) (492,483,763)

คาตอบแทนกรรมการ (8,412,647) - (8,412,647)

รวมคาใชจาย (483,706,204) (17,190,206) (500,896,410)

กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 8,124,859,885 194,352,855 8,319,212,740

ตนทุนทางการเงิน (1,371,614,793) (115,513,669) (1,487,128,462)

กำไรกอนภาษีเงินได 6,753,245,092 78,839,186 6,832,084,278

ภาษีเงินได (613,213,314) (1,305,411) (614,518,725)

กำไรสุทธิ 6,140,031,778 77,533,775 6,217,565,553
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หนวย : บาท 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตย

 ประเทศไทย ประชาชนลาว งบการเงินรวม

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

รายไดจากการขาย 34,283,923,629 220,074,266 34,503,997,895

ตนทุนขาย (28,722,648,002) (204,327,701) (28,926,975,703)

กำไรขั้นตน 5,561,275,627 15,746,565 5,577,022,192

รายไดอื่น 1,039,367,861 (18,399,888) 1,020,967,973

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย 6,600,643,488 (2,653,323) 6,597,990,165

คาใชจายในการบริหาร (608,106,918) (29,774,312) (637,881,230)

คาตอบแทนกรรมการ (8,279,922) - (8,279,922)

รวมคาใชจาย (616,386,840) (29,774,312) (646,161,152)

กำไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 5,984,256,648 (32,427,635) 5,951,829,013

ตนทุนทางการเงิน (1,010,806,976) (65,523,269) (1,076,330,245)

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 4,973,449,672 (97,950,904) 4,875,498,768

ภาษีเงินได (571,981,509) 369,473 (571,612,036)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,401,468,163 (97,581,431) 4,303,886,732

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 83,874,596,520 4,442,245,050 88,316,841,570

สินทรัพยอื่น 18,481,415,201 528,257,882 19,009,673,083

รวมสินทรัพย 102,356,011,721 4,970,502,932 107,326,514,653

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 61,999,468,670 5,158,073,820 67,157,542,490

สินทรัพยอื่น 16,909,334,495 419,982,734 17,329,317,229

รวมสินทรัพย 78,908,803,165 5,578,056,554 84,486,859,719

 

 งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดรวมรายไดและกำไรจากการดำเนินงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2552  ซึ่งเปนวันซ้ือหุนของ HHPC 
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27. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังตอไปน้ี  

 27.1 ภาระผูกพัน 
  27.1.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟาที่สำคัญ 

   บริษัทและบริษัทยอยไดทำสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเริ่มตั้งแตเดือนที่บริษัท

และบริษัทยอยขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 ช่ือบริษัท วันที่ทำสัญญา จำนวนฉบับ อายุสัญญาตอฉบับ (ป)

บริษัท 7 มกราคม 2541 2 21

บริษัท 3 ธันวาคม 2552 1 25

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 1 กุมภาพันธ 2539 2 23

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 23 ธันวาคม 2540 2 25

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 23 ธันวาคม 2540 2 25

บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 19 พฤศจิกายน 2540 1 25

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 10 กันยายน 2551 1 25

บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด 24 มิถุนายน 2540 1 30

 

  27.1.2 สัญญาซ้ือขายไฟฟา ไอน้ำและน้ำระหวางบริษัทในกลุม 

   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด และ

บริษัทไดรวมกันทำสัญญา Back-Up Agreements เพ่ือซื้อขายไฟฟา ไอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ และน้ำปราศจากแรธาตุระหวางกัน 

สัญญาดังกลาวมีอายุ 25 ป นับจากวันที่ 1 มกราคม 2547 

 

  27.1.3 สัญญาซ้ือขายกาซ 

   บริษัทและบริษัทยอยไดทำสัญญาซื้อขายกาซกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ในปริมาณและราคาตามที่กำหนดไว

ในสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ชื่อบริษัท วันที่ทำสัญญา วันเริ่มใชกาซเพื่อการคา อายุสัญญา / ตออายุได (ป)

บริษัท 

 - โครงการระยะท่ี 1 (รับโอนจาก บริษัท โกลว  15 มกราคม 2550 1 พฤศจิกายน 2549 5

  เอสพีพี 3 จำกัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550) 

 - โครงการระยะท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2542 18 มกราคม 2539 21/ 4

 - โครงการระยะที่ 4 19 กุมภาพันธ 2551 1 กุมภาพันธ 2551 15/ 4

 - โครงการระยะท่ี 5 19 กุมภาพันธ 2551 1 กันยายน 2554 10

   31 ตุลาคม 2551 1 พฤษภาคม 2553 -  5

    31 กรกฎาคม 2553

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 1 ตุลาคม 2541 3 กุมภาพันธ 2541 21/ 4

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 28 กันยายน 2542 28 กันยายน 2542 21/ 4

บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด 12 ธันวาคม 2540 31 มกราคม 2546 25
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  27.1.4 สัญญาซ้ือขายถานหินและไมชิ้น 

   บริษัทยอยไดทำสัญญาซ้ือขายถานหินและไมชิ้นในปริมาณและราคาตามที่กำหนดไวในสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ชื่อบริษัท วันที่ทำสัญญา คูสัญญา ระยะเวลาการจัดสง

สัญญาซื้อขายถานหิน

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 17 ธันวาคม 2540 (สัญญาแกไข บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

   เพ่ิมเติมลงวันที่ 8 เมษายน 2542  และสามารถตออายุสัญญา

   วันที่ 6 กันยายน 2545 และ  ไดอีก 10 ป

   วันที่ 15 ธันวาคม 2549)  

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 31 สิงหาคม 2552 บริษัทในตางประเทศ 1 มกราคม 2553 - 

    แหงหนึ่ง 31 ธันวาคม 2554

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกดั 12 พฤศจิกายน 2552 บริษัทในตางประเทศ 20 มีนาคม 2553 - 

    แหงหนึ่ง 31 มีนาคม 2554

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 12 พฤศจิกายน 2552 บริษัทในตางประเทศ 1 มกราคม 2554 - 

    แหงหนึ่ง 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 15 สิงหาคม 2551 บริษัทในตางประเทศ 4 ป นับจากวันที่เร่ิม

    แหงหนึ่ง ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 25 สิงหาคม 2551 บริษัทในตางประเทศ 4 ป นับจากวันที่เร่ิม

    แหงหนึ่ง ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย

สัญญาซื้อขายไมชิ้น

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 18 สิงหาคม 2551 บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง 1 มกราคม 2552 - 

     31 ธันวาคม 2555

 

  27.1.5 สัญญาซ้ือขายไฟฟาสำรอง 

   บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด และบริษัทไดทำสัญญาซื้อขายไฟฟาสำรองกับ กฟผ. เพ่ือซื้อไฟฟา

สำรองตามปริมาณและราคาที่กำหนดไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาหนึ่งป โดยตออายุครั้งละ 1 ปและมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

 ช่ือบริษัท วันที่ทำสัญญา วันที่มีผลใชบังคับ จำนวนสัญญา

บริษัท  2 กุมภาพันธ 2547 1 ตุลาคม 2546 2

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 22 มีนาคม 2545 1 มกราคม 2544 2

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 2 กุมภาพันธ 2547 1 ตุลาคม 2546 2

 

   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด และบริษัทไดทำสัญญาแกไขเพิ่ม

เติมสัญญาซ้ือขายไฟฟาสำรองเพ่ือแกไขปริมาณไฟฟาสำรองและซื้อขายไฟฟาสำรองดังกลาวตลอดระยะเวลาดังนี้ 

 

 ช่ือบริษัท โครงการ ระยะเวลาจนถึง

บริษัท  1 31 มีนาคม 2560

 2 30 กันยายน 2560

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 1 28 มีนาคม 2567

 2 25 เมษายน 2567

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 1 31 สิงหาคม 2567

 2 19 มีนาคม 2568
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   ท้ังนี้ในกรณีที่สัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. ส้ินสุดลงกอนวันที่ขางตน ก็ใหสัญญาซื้อขายไฟฟาสำรองสิ้นสุดลงดวย 

 

  27.1.6 การกอสรางและการพัฒนา 

   27.1.6.1 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับโครงการกอสรางโรงไฟฟาแหงใหมดังตอไปน้ี 

 

    ภาระผูกพัน ณ วันที่

 วันท่ีทำสัญญา โครงการ มูลคาตามสัญญา 31 ธันวาคม 2553

บริษัท

18 เมษายน 2551 โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 158.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ   9.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

  81.4 ลานยูโร และ  10.1 ลานยูโร และ

  1,485.1 ลานบาท 312.2 ลานบาท

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด

15 พฤษภาคม 2551 โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง 660.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 36.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ

 ขนาด 660 เมกะวัตต และ 4,935.9 ลานบาท 1,653.5 ลานบาท

 

   27.1.6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการกอสรางและการ

ปรับปรุงอื่นดังตอไปนี้ 

 

หนวย : ลานบาท 

   จำนวนเงิน

 ช่ือบริษัท ภาระผูกพัน 2553 2552

บริษัท  การกอสรางคลังสินคาแหงใหมและสายสงและ 540.5 913.6

  การปรับปรุงระบบโรงไฟฟา

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด การกอสรางสายสง  43.1 49.1

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด การปรับปรุงระบบโรงไฟฟา  17.8 86.8

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด คาที่ปรึกษาดานวิศวกรรมสำหรับ 98.3 223.2

  การกอสรางโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง

  ขนาด 660 เมกะวัตตแหงใหม และการกอสรางลาน

  ถานหินและสายสง

  

   27.1.6.3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด ไดลงนามในสัญญารวมดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่

กอสรางทาเทียบเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“กนอ.”) โดยการ

กอสรางทาเรือเฉพาะกิจเพื่อใชและใหบริการขนถายถานหิน วัตถุดิบอื่นและสินคาที่จำเปนดังกลาวไดดำเนินการ

เสร็จสิ้นแลว และไดเริ่มเปดดำเนินการเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2544 ทั้งน้ีบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด มีสิทธิใช

ประโยชนในพ้ืนที่ดังกลาวเปนเวลา 30 ป โดยจะตองจายผลประโยชนตอบแทนแก กนอ. ดังนี้ 

    - คาสิทธิการใชประโยชนในพื้นที่เพื่อสรางระบบสายพานลำเลียงถานหินจำนวน 1.3 ลานบาทตอป ปรับเพ่ิม

ทุก 10 ป ในอัตรารอยละ 10 

 

    - คาผลประโยชนในการใชพื้นที่หนาทาจำนวน 23.6 ลานบาท จายชำระภายใน 1 ป และจำนวน 9.9 ลานบาท

ตอป ตั้งแตป 2544 ถึงป 2573   

 

    - คาสินคาผานทาเทียบเรือจายตามจำนวนสินคาที่ผานทาจริงในอัตราที่กำหนดในสัญญา และต้ังแตป 2545 

เปนตนไป จะจายอยางนอยเทากับจำนวนสินคาผานทา 5 แสนตันตอป 

 

§º¡ÒÃà§Ô¹ 



    นอกจากนี้ ทาเทียบเรือเฉพาะกิจดังกลาวใหตกเปนของ กนอ. ทันทีนับถัดจากวันครบกำหนด 15 ปนับแตวันเร่ิม

เปดดำเนินกิจการโดยไมมีคาตอบแทนใดๆ  

 

  27.1.7 สัญญาสิทธิการใชและสัญญาเชา 

   บริษัทและบริษัทยอยไดทำสัญญาเชาท่ีดิน สัญญาสิทธิการใชพื้นที่สำหรับวางสายสงไฟฟาใตดิน สัญญาสิทธิการใชโครงสราง

สำหรับวางทอ สัญญาสิทธิการใชพื้นที่ใตดินสำหรับอุโมงคสงและระบายน้ำทะเล และสัญญาเชาพื้นที่อาคารสำนักงานและ

สัญญาบริการกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“กนอ.”) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) บริษัท นิคม

อุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด (“AIE”) และบริษัทอื่นในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

     คาเชาตอป

 ชื่อบริษัท วันที่ทำสัญญา คูสัญญา อายุสัญญา (ลานบาท)

เชาท่ีดิน

บริษัท  19 ธันวาคม 2550 (บันทึก กนอ. 30 ป 7.6 (ปรับเพิ่มในอัตรา

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  ขอตกลงแนบทายสัญญาเชา   รอยละ 10 ทุก 5 ป)

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด และ ลงวันที่ 11 เมษายน 2551)

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 

บริษัท 5 มิถุนายน 2550 กนอ. 5 มิถุนายน 2550 -  1.0

   14 พฤศจิกายน 2563

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด 13 สิงหาคม 2541 กนอ. 30 กันยายน 2539 -  0.5 (ปรับเพิ่มในอัตรา

   30 พฤศจิกายน 2567 รอยละ 10 ทุก 10 ป)

บริษัท  6 ธันวาคม 2539 (บันทึก กนอ. 1 ธันวาคม 2539 - 30.9 (ปรับเพิ่มใน

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  ขอตกลงแนบทายสัญญาเชา  30 พฤศจิกายน 2567 อัตรารอยละ 10

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด และ ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2546   ทุก 5 ป)

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด และวันท่ี 11 เมษายน 2551)  

บริษัท 4 เมษายน 2537 กนอ. 26 ปและสามารถตอ 0.5

   อายุสัญญาไดอีก 20 ป

สิทธิการใชพื้นท่ีสำหรับวางสายสงไฟฟาใตดิน

บริษัท 17 มีนาคม 2551 กนอ. 2 มกราคม 2551 -  0.2 (ปรับเพิ่มในอัตรา

   30 พฤศจิกายน 2567 รอยละ 10 ทุก 5 ป)

บริษัท และ 23 มกราคม 2550 กนอ. 15 มกราคม 2539 - 2.2 (ปรับเพิ่มในอัตรา

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด   30 พฤศจิกายน 2567  รอยละ 10 ทุก 10 ป)

   และสามารถตออายุ

   สัญญาไดอีก 20 ป

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 1 กรกฎาคม 2552 ปตท. 1 มกราคม 2552 - 3.3 (ปรับเพิ่มทุกปใน

    31 ธันวาคม 2571 อัตรารอยละ 2

    หลังจากปที่ 6 

    ของสัญญาเชา)
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     คาเชาตอป

 ชื่อบริษัท วันที่ทำสัญญา คูสัญญา อายุสัญญา (ลานบาท)

สิทธิการใชโครงสรางสำหรับวางทอ

บริษัท 31 สิงหาคม 2552 AIE 31 สิงหาคม 2552 -  8.2  (ปรับเพิ่ม

   31 ตุลาคม 2560 ตามตนทุนของ AIE) 

บริษัท 30 สิงหาคม 2550 ปตท. 1 มกราคม 2550 -  0.4 (ปรับเพิ่มทุกปใน

   31 ธันวาคม 2564 อัตรารอยละ 3)

บริษัท 1 กันยายน 2547 บริษัทใน 1 มิถุนายน 2548 -  4.5 (ปรับเพิ่มทุกปใน

  ประเทศ 31 ธันวาคม 2563 อัตรารอยละ 5)

  แหงหนึ่ง

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 29 กันยายน 2548 ปตท. 1 กันยายน 2548 -  0.6 (ปรับเพิ่มทุกปใน

   31 สิงหาคม 2563 อัตรารอยละ 3)

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด 28 พฤษภาคม 2542  บริษัทใน 1 ตุลาคม 2541 - 6.0 (ปรับเพิ่มทุกปใน

 (สัญญาแกไขเพ่ิมเติม ประเทศ 30 กันยายน 2564 อัตรารอยละ 5)

 ลงวันที่ 1 กันยายน 2545  แหงหนึ่ง

 และ 28 กันยายน 2549)  

สิทธิการใชพื้นที่ใตดินสำหรับอุโมงคสงและระบายน้ำทะเล

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 30 กันยายน  2552 กนอ. 1  ธันวาคม 2540 -  1.6 (ปรับเพิ่มในอัตรา

   30 พฤศจิกายน 2567 รอยละ 10 ทุก 5 ป)

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด 30 กันยายน  2552 กนอ. 19 มกราคม 2542 -  0.2 (ปรับเพิ่มในอัตรา

   30 พฤศจิกายน 2567 รอยละ 10 ทุก 5 ป)

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 30 กันยายน  2552 กนอ. 30 กันยายน 2552  -  0.2 (ปรับเพิ่มในอัตรา

   30 พฤศจิกายน 2567 รอยละ 10 ทุก 5 ป)

สัญญาเชาพื้นที่อาคารสำนักงานและสัญญาบริการ

บริษัท โกลว จำกัด 22 พฤษภาคม 2552 บริษัทใน 1 มิถุนายน 2552 -  คาเชารายเดือน

  ประเทศ 31 พฤษภาคม 2555 1.5 ลานบาท

  แหงหนึ่ง

 

  27.1.8 สัญญาบริการอื่น  

   27.1.8.1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 บริษัทและบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด ไดทำสัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการ

บำรุงรักษาระยะยาวกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง เพื่อจัดหาอุปกรณอะไหลพรอมทั้งใหบริการการบำรุงรักษา

เครื่องกำเนิดไฟฟากังหันกาซและอุปกรณที่เกี่ยวของ สัญญาดังกลาวครอบคลุมระยะเวลาซึ่งกำหนดตามจำนวน

ชั่วโมงการทำงานของเคร่ืองจักรและจำนวนครั้งของการตรวจสอบใหญตามที่ระบุในสัญญา โดยเร่ิมในเดือน

มกราคม 2548 มูลคาของสัญญาประกอบดวยอัตราคงที่ที่เปนเงินบาทตอเดือน และอัตราผันแปรทั้งที่เปนเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ และเงินบาทตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งจะมีการปรับราคาตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวในสัญญา 
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   27.1.8.2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 บริษัทและบริษัทยอยหกแหง (“กลุมบริษัทโกลว”) ไดรวมลงนามในสัญญา Support 

Services Agreement และ Engineering Services Agreement กับ SUEZ-Tractebel S.A. (“สุเอซ”) โดย  

สุเอซตกลงใหบริการใหคำปรึกษาดานวิศวกรรม การดำเนินงาน ระบบควบคุมดานการเงินและการตรวจสอบ การ

ลงทุน การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ การประกันภัย เปนตน โดยเรียกเก็บคาบริการเปนเงินสกุลยูโร สัญญาดัง

กลาวไดกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งแบงตามประเภทของลักษณะงานที่จะใหบริการ 

สัญญาดังกลาวมีอายุ 2 ปนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะตออายุไปอีกทุกๆ 1 ป หากไมมีการบอกเลิก

สัญญา อยางไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหากจีดีเอฟ สุเอซ เอสเอ ซ่ึงเปนผูถือหุนลำดับสูงสุดถือหุนในกลุมบริษัท

โกลว นอยกวารอยละ 25 ของจำนวนหุนทั้งหมด ไมวาจะเปนการถือหุนโดยตรงหรือโดยออม สัญญาทั้งสองฉบับ

ขางตนใชแทนสัญญาฉบับเดิมซ่ึงลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 

 

   27.1.8.3 บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดทำสัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบำรุงระยะยาวลงวันที่ 23 เมษายน 

2553 กับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่งเพ่ือจัดหาอุปกรณอะไหลและ/หรือใหบริการซอมบำรุงโรงไฟฟาในราคา

ตามที่กำหนดในสัญญาเปนสกุลเงินยูโร สัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดภายในหรือกอน 15 ปขึ้นอยูกับเงื่อนไขท่ีระบุไวใน

สัญญา  

 

   27.1.8.4 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด ไดทำสัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบำรุงระยะยาวลงวันที่ 23 

มิถุนายน 2553 กับบริษัทในประเทศแหงหน่ึงเพื่อจัดหาอุปกรณอะไหลและ/หรือใหบริการซอมบำรุงโรงไฟฟาใน  

ราคาตามที่กำหนดในสัญญาเปนสกุลเงินยูโร สัญญาดังกลาวจะส้ินสุดภายในหรือกอน 12 ป ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่

ระบุไวในสัญญา   

 

   27.1.8.5 บริษัทไดลงนามในสัญญาบริการระยะยาวลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 กับบริษัทในประเทศแหงหน่ึงเพื่อจัดหา

อุปกรณอะไหลและใหบริการซอมบำรุงโรงไฟฟาโครงการระยะที่ 5 ในราคาตามท่ีกำหนดในสัญญาเปนสกุลเงินยูโร 

สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 12 ปหรือกอนหนานั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญา  

 

   27.1.8.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิการใชซอฟทแวร 

สัญญาเชารถยนตและสัญญาบริการอื่นๆ จำนวนเงินรวมประมาณ 162.8 ลานบาท และ 224.5 ลานบาท ตาม

ลำดับ  

 

  27.1.9 การซ้ืออะไหล  

   27.1.9.1 บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด ไดออกใบส่ังซื้ออะไหลภายใตสัญญาจัดหาอุปกรณ

อะไหลและบริการซอมบำรุงระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ 27.1.8.3 และ 27.1.8.4) เปนจำนวนเงินรวม 22.5 ลานยูโร 

และ 2.2 ลานยูโร ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คงเหลือภาระผูกพันจำนวน 15.9 ลานยูโร และ 1.5 ลาน

ยูโร ตามลำดับ 

 

   27.1.9.2 บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ไดออกใบส่ังซื้ออะไหลเครื่องจักรเบ้ืองตนสำหรับโครงการโรงไฟฟาแหงใหมใหแกผูขายใน

ตางประเทศรายหนึ่งเปนจำนวนเงิน 0.8 ลานยูโร โดยมีภาระผูกพันคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 

0.6 ลานยูโร  

 

   27.1.9.3 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทไดออกใบสั่งซ้ืออะไหลเครื่องจักรเบื้องตนสำหรับโครงการโรงไฟฟาระยะท่ี 5 ให

แกผูขายในตางประเทศรายหน่ึงเปนจำนวนเงิน 10.5 ลานยูโร และไดจายเงินลวงหนาจำนวน 1.6 ลานยูโร คง

เหลือภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 8.9 ลานยูโร  

 

160ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 
161



   27.1.9.4 ในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทไดออกใบส่ังซื้ออะไหลเครื่องจักรสำหรับโครงการโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง

ขนาด 115 เมกะวัตต ใหแกผูขายในตางประเทศรายหนึ่งเปนจำนวนเงิน 1.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ และไดจายเงิน

ลวงหนาจำนวน 0.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ รวมทั้งบันทึกหน้ีคางจายจำนวน 1.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ คงเหลือภาระ

ผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 0.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

 

  27.1.10 สัญญาสัมปทาน 

   จากการท่ีบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด ไดรับสิทธิตางๆ สัญญาเชาระยะยาว ใบอนุญาต และสิทธิประโยชนอื่นๆ ทั้งหมด

ภายใตสัญญา Build Operate and Transfer Agreement (“BOT”) บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด จะตองจายคา

สัมปทานใหแกรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายไตรมาสภายใน 90 วันนับจากวันส้ินไตรมาสโดยจายเปน

เงินบาท ดอลลารสหรัฐฯ และกีบ ในอัตรารอยละ 3.15 สำหรับ 7 ปแรกของการดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย และอัตรารอยละ 

7.2 สำหรับระยะเวลาหลังจากน้ันจากรายไดทั้งหมดที่ไดรับภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา 

 

  27.1.11 สัญญาเงินกู 

   บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูดังตอไปนี้กับสถาบันการเงินในประเทศ เงินกูยืมดังกลาวค้ำประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 

จำกัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด สัญญาเงินกูไดกำหนดขอปฏิบัติและขอจำกัดบาง

ประการ ไดแก การดำรงมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนที่เปนสวนของผูถือหุน การดำรงอัตราสวนของหน้ีสินสุทธิตอสวนของผู

ถือหุน และการดำรงอัตราสวนความสามารถในการชำระหน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยังไมมีการเบิกเงินกู 

 

  จำนวนเงิน  

 วันที่ทำสัญญา (ลานบาท) อัตราดอกเบี้ย วันที่ครบกำหนดชำระคืน

13 พฤษภาคม 2553 1,000 อัตรารอยละคงที่ตอป 30 มิถุนายน  2557

1 มิถุนายน 2553 1,000 อัตรารอยละคงที่ตอป 31 ธันวาคม 2557

24 ธันวาคม 2553 1,600 THBFIX + อัตรารอยละคงที่ตอป 6 กุมภาพันธ 2559

 

   เงินกูยืมจำนวน 1,600 ลานบาทใชสำหรับการจายคืนเงินกูจำนวน 3,000 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 28.1) 

 

 27.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
  27.2.1 หนังสือค้ำประกัน 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

ภาระผูกพันทางการปฏิบัติบางประการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอย ดังตอไปน้ี 

 

หนวย : ลาน 

   จำนวนเงิน

 ช่ือบริษัท สกุลเงิน  2553 2552

บริษัท บาท 814.0 733.8

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บาท 203.3 203.3

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด  บาท 277.2 240.6

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด  บาท 493.8 492.8

บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด บาท 7.0 7.0

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด*  บาท 348.0 520.8

บริษัทและบริษัทยอยหกแหง บาท 2.0 2.0

บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จำกัด   ดอลลารสหรัฐฯ 3.0 3.0

* หนังสือค้ำประกันของบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด จำนวน 348.0 ลานบาทขางตนค้ำประกันโดยบริษัทในวงเงินไมเกิน 226.2 ลานบาท 
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  27.2.2 อ่ืนๆ 

   27.2.2.1 บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด มีภาระผูกพันภายใตสัญญาซ้ือขายที่ดินกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง ลงวันที่ 29 

มิถุนายน 2550 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ที่จะซื้อที่ดินอีกประมาณ 4 ไร ใน

ราคาไรละ 2 ลานบาท ในกรณีที่ที่ดินดังกลาวไมไดถูกใชเพื่อติดตั้งสายไฟฟาของ กฟผ. และถา กฟผ. ยังไมตัดสิน

ใจในเร่ืองดังกลาวจนถึงสิ้นป 2555 บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด ก็จะเขาทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกลาวภายใน 90 

วันนับจากสิ้นป 2555 

 

    นอกจากน้ีภายใตสัญญาซ้ือขายที่ดินดังกลาว บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จำกัด มีภาระผูกพันที่จะตองรับผิดชอบในสวน

ของตนทุนวิศวกร และคากอสรางทอน้ำดิบ และคากอสรางระบบทอการเก็บน้ำเสียและการไหลเวียนของน้ำเสียใน

สวนที่เกินกวามาตรฐาน  

 

   27.2.2.2 บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดมีการดำเนินการหยุดเดินเคร่ืองเพื่อใชน้ำทำความสะอาดคอมเพรสเซอรของหนวย

ผลิตกังหันกาซทุกๆ ชวง 1 ถึง 3 เดือน และไดรับคาความพรอมจาก กฟผ. ในระหวางการหยุดเดินเคร่ืองดังกลาว 

คาความพรอมที่ไดรับชำระจาก กฟผ. ในระหวางการหยุดเดินเคร่ืองเพื่อใชน้ำทำความสะอาดคอมเพรสเซอรของ

หนวยผลิตกังหันกาซนับตั้งแตเร่ิมดำเนินการเชิงพาณิชยจนถึงเดือนพฤษภาคม 2548 เปนจำนวนเงินรวมประมาณ 

30 ลานบาท แต กฟผ. ไดมีการตีความสัญญาซ้ือขายไฟฟาใหม และไดแยงวา กฟผ. ไมจำเปนตองจายชำระคา

ความพรอมดังกลาว ดวยเหตุนี้ กฟผ. จึงไมชำระคาความพรอมตามใบเรียกเก็บเงินนับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548 

ถึงเดือนพฤษภาคม 2551 เปนจำนวนเงินรวม 40.6 ลานบาท บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไดสงหนังสือเรียกรองให

ชำระยอดคงคางดังกลาวพรอมดอกเบ้ียแต กฟผ. ไดปฏิเสธการชำระเงิน  

 

    อยางไรก็ดี บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด เชื่อวาตามเงื่อนไขในวรรคที่ 22 ของตารางแนบทายสัญญาซ้ือขายไฟฟา

หมายเลข 2 ไดระบุไวอยางชัดเจนวาการลดจำนวนผลผลิตหรือความสามารถอันเนื่องมาจากการหยุดเดินเครื่อง

เพื่อใชน้ำทำความสะอาดคอมเพรสเซอรของหนวยผลิตกังหันกาซระหวางเวลาที่ไดรับอนุญาต จะไมเปนผลแหงการ

ลดจำนวนการจายคาความพรอมอยางเต็มจำนวน 

 

    เน่ืองจากการตีความตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาที่แตกตางกันขางตน ทั้งสองฝายไดตกลงนำเรื่องน้ีเขาสูกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ หากบริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด ไมชนะคดีนี้อาจจะสงผลใหไมไดรับคาความพรอมท่ีคางอยูรวมถึง

คาความพรอมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนจำนวนเงินประมาณ 30 ลานบาทตอป จนถึงวันครบกำหนดของ

สัญญาซ้ือขายไฟฟา 

 

28. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
 28.1 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2554 บริษัทไดสงหนังสือแจงการจายคืนเงินกูกอนกำหนดใหแกผูใหกูสำหรับเงินกูยืมจำนวน 3,000 ลานบาท โดย

จะจายคืนเงินกูทั้งจำนวนกอนกำหนดในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 โดยใชเงินจากการจัดหาเงินกูใหมจำนวน 1,600 ลานบาทภายใต

สัญญาเงินกูลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 (ดูหมายเหตุขอ 27.1.11) และจำนวน 46.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ดูหมายเหตุขอ 28.2) 

 

 28.2 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2554 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งสำหรับเงินกูยืมจำนวน 46.4 ลานดอลลาร

สหรัฐฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป เพ่ือจายคืนเงินกูจำนวน 3,000 ลานบาทตามที่กลาวในหมายเหตุ

ขอ 28.1 เงินกูดังกลาวมีกำหนดจายคืนภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2559 และค้ำประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด บริษัท โกลว 

เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด สัญญาเงินกูไดกำหนดขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการไดแก การดำรงมูลคาของ

สินทรัพยที่มีตัวตนที่เปนสวนของผูถือหุน การดำรงอัตราสวนของหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน และการดำรงอัตราสวนความสามารถ

ในการชำระหนี้ 
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 28.3 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2554 บริษัทไดลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับผูใหกูแหงหนึ่งในหมายเหตุขอ 28.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเงินกู

ยืมจำนวน 46.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนเงินกูยืมจำนวน 1,400 ลานบาท และแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจาก LIBOR บวกดวยอัตรา

รอยละคงที่ตอปเปน THBFIX บวกดวยอัตรารอยละคงท่ีตอป สัญญาดังกลาวจะมีผลบังคับใชในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 และครบ

กำหนดในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2559 

 

 28.4 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2554 บริษัทไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสองแหง เพื่อแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจาก

อัตรารอยละคงที่ตอปเปนอัตรารอยละคงท่ีตอปอัตราอื่นสำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2550 คร้ังที่ 1/2551 คร้ังที ่1/2553 คร้ังที่ 2/2553 ชุด

ที่ 3 และครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 4 เปนจำนวนเงินรวม 7,300 ลานบาท สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชในวันที่ 5 มกราคม 2554 และสิ้นสุด

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 

 

 28.5 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 บริษัทไดทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินสองแหงสำหรับการจายคา

ธรรมเนียมผันแปรภายใตสัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการบำรุงรักษาระยะยาวของโรงไฟฟาโครงการระยะที่ 5 ระหวางวันท่ี 31 

ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยแลกเปล่ียนจำนวนเงินรวม 24.3 ลานยูโรกับ 1,008.5 ลานบาท 

 

29. การอนุมัติงบการเงิน 
 ผูบริหารดานการเงินของบริษัทไดอนุมัติใหออกงบการเงินเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 
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