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วิสัยทัศนที่กวางไกล

จากกาวแรกในธุรกิจพลังงาน เราไดพัฒนาศักยภาพสูความเปนผูนําธุรกิจ
ดานการผลิตไฟฟา ไอนํา และนําเพื่อการอุตสาหกรรม  
กลุมบริษัทโกลวยังคงมุงมั่นพัฒนาตอไป พรอมการใหบริการ
เพ่ือตอบสนองทุกความตองการของลูกคา
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การบริหารจัดการดานพลังงาน
          อยางมืออาชีพ        

ความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ
หนวยผลิตที่เชื่อมโยงกัน รวมทั้งระบบโครงขายสงผลิตภัณฑสูลูกคา 
ทําใหเกิดความมั่นคงในระบบสง และคุณภาพของไฟฟาและไอนํา
ที่จัดสงใหกับลูกคาไดอยางตอเนื่องและเช่ือถือได
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หนวยผลิตไฟฟาใน 3 พื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง 
ประกอบดวย เคร่ืองกังหันกาซ 17 หนวย และ เครื่องกังหันไอน้ำ 8 หนวย

ระบบสายสงไฟฟาใตดินและระบบทอสงไอน้ำเพ่ือจัดสงพลังงาน
ที่มีความมั่นคงใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 • ระบบทอสงไอน้ำ ความดันสูง ความดันปานกลาง และความดันต่ำ ยาว 38 กิโลเมตร
 • ระบบสายสงไฟฟาใตดิน ระดับแรงดัน 115 และ 22 กิโลโวลต ยาว 110 กิโลเมตร 

จัดสงน้ำสะอาด น้ำปราศจากแรธาตุ และน้ำเย็น ไปยังลูกคา
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียล

ระบบสายสงไฟฟาท่ีเชื่อมโยงกับลูกคา ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต ยาว 15 กิโลเมตร 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียล
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        การเจริญเติบโตโดยคํานึงถึง
ชุมชนและสิ่งแวดลอม
   อยางมีความรับผิดชอบ

สรางความมั่นคงในการผลิตและจัดสงไฟฟา ไอนํา ดวยความมุงมั่น
ควบคูไปกับการดูแลเอาใจใสผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน 
ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 
วัฒนธรรมองคกรในการดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุมไปทุกดาน
เพ่ือสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
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จุดเดนทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัท
                                                 

    2554  2553  2552  2551

รายไดทั้งหมด 41,085  37,879  35,525  33,854

  

  

กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี 6,681  6,596  5,338  4,850

สินทรัพยรวม 120,235 107,327 84,487 70,083

หน้ีสินรวม 81,003 69,374 52,392 39,885

สวนของผูถือหุน 39,232 37,953 32,095 30,198

เงินปนผลตอหุน (บาท) 1.951(7) 1.858(6) 1.836(5) 1.654(4)

(1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6) 

    (7) 
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2554                2553                2552                2551

รายไดจากการขาย
ธุรกิจ Cogeneration          ธุรกิจ IPP

2554                2553                2552                2551

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กอนรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

2554                2553                2552                2551

สินทรัพยรวม

 

 

 

 28,892 23,948 23,190 22,864

 11,467 11,709 11,314 10,859

 4,104  4,488  3,786  3,784

 120,235 107,327 84,487 70,083
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สารจากประธานกรรมการ

ป 2554 เปนอีกปหนึ่งที่กลุมบริษัทโกลว
ประสบความสําเร็จในการสรางการเติบโต

อยางย่ังยืนในธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration Business)

กําลังการผลิตในธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น
ของกลุมบริษัทโกลว เพิ่มขึ้น

เปนประมาณ 1,800 เมกะวัตตเทียบเทา 
หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ

รอยละ 25 จากป 2553
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ป 2554 เปนอีกปหน่ึงท่ีกลุมบริษัทโกลวประสบความสําเร็จในการสรางการ 
เติบโตอยางย่ังยืนในธุรกิจโคเจนเนอเรช่ัน (Cogeneration Business)    
อันเน่ืองมาจากความสําเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 
รวมท่ีใชถานหินเปนเช้ือเพลิงขนาดกําลังการผลิต 115 เมกะวัตตเทียบเทา 
(โครงการ CFB 3) โดยโครงการนี้ไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยมาตั้งแต
ชวงปลายป 2553 และในป 2554 เราประสบความสําเร็จในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง
ขนาดกําลังการผลิต 382 เมกะวัตตเทียบเทา (โครงการ Phase 5) 
โดยโรงไฟฟาแหงนี้ ไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกันยายน 
2554 ท่ีผานมา ซ่ึงการพัฒนาโครงการ Phase 5 น้ีเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาและงบประมาณตามแผน นอกจากนั้นเรายังประสบความสําเร็จ
ในการเขาซื้อกิจการของบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด (หรือ 
TNP ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน โกลว เอสพีพี 11) แลวเสร็จในชวง
ไตรมาส 3 ของป 2554 ทําใหเรามีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นทันที 143  
เมกะวัตต จากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 
ที่ดําเนินการอยู ในปจจุบัน และยังมีกําลังการผลิตเพิ่มเติมจากโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงขนาดกําลัง
การผลิต 110 เมกะวัตต (โครงการโกลว เอสพีพี 12) ซ่ึงอยูระหวางการ 
กอสรางที่เปนสวนหนึ่งของโครงการขยายกําลังการผลิตของเราอีกดวย 
ผลจากความสําเร็จดังกลาวทําใหกําลังการผลิตในธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น 
ของกลุมบริษัทโกลวเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 1,800 เมกะวัตตเทียบเทา หรือ
คิดเปนการเพิ่มขึ้นอีกประมาณรอยละ 25 จากป 2553

ในชวงที่เราดําเนินการซื้อกิจการของ TNP นั้น เราไดมีการวางแผนงาน 
เพื่อสราง synergy ในการรวมธุรกิจของ TNP เขามาในกลุมบริษัท
โกลว โดยในป 2554 เราไดมีการดําเนินการตามแผนงานดังกลาวภายหลัง
จากที่ไดดําเนินการเขาซื้อกิจการเสร็จสิ้นแลวและสงผลใหเกิดผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสูงกวาที่เราประมาณการไวกอนหนานั้นอีกดวย แผนงาน
เพื่อสราง synergy ที่เสร็จสิ้นแลวและมีความสําคัญมากในการสราง
มูลคาเพ่ิมไดแก การรีไฟแนนซเงินกูของ TNP โดยอาศัยความสามารถใน
การระดมทุนของโกลว (Corporate Finance) มาทดแทน ในสวนของ
การดําเนินงานดานปฎิบัติการ เรายังประสบความสําเร็จในการรวมการ
ดําเนินงานในดานการบริหารจัดการ การใหความชวยเหลือดานความรู
ความเช่ียวชาญและแนวทางการปฎิบัติที่ดี (best practice) ตลอดจน
การใชวัสดุอุปกรณคงคลังรวมกันอีกดวย

ท้ังน้ี ความสําเร็จอ่ืนๆ ท่ีควรตองกลาวถึงในป 2554 คือ การท่ีโครงการ 
เก็คโค-วัน ไดรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  
และสุขภาพ (EHIA report) และการเร่ิมกอสรางโครงการโรงไฟฟา 
พลังแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 1.55 เมกะวัตต ในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย แมวาโครงการเก็คโค-วัน ที่เปนโครงการโรงไฟฟาไอ
พีพี ถานหินขนาด 660 เมกะวัตต ยังอยูในระยะการทดสอบการเดินเคร่ือง 
(ณ ไตรมาสที่ 1 ป 2554) ก็ตาม การไดรับความเห็นชอบรายงาน 
EHIA ถือเปนยางกาวสําคัญอีกระดับหนึ่ง โดยโครงการเก็คโค-วัน    
ถือเปนโครงการโรงไฟฟาแหงแรกของประเทศไทยที่ไดรับความเห็นชอบ
รายงาน EHIA อีกดวย จากแผนงานในสวนของโครงการขยายกําลัง 
การผลิตของเรานั้น โครงการที่อยูระหวางการลงทุนและมีกําหนดแลว
เสร็จในป 2555 นี้ ไดแก โครงการเก็คโค-วัน โครงการโรงไฟฟาพลัง
แสงอาทิตย และโครงการโกลว เอสพีพี 12 ซึ่งภายหลังจากที่โครงการ
ทั้งหมดแลวเสร็จจะทําใหกําลังการผลิตรวมของเราเพิ่มขึ้นเปนกวา 
3,500 เมกะวัตต หรือคิดเปนกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 80 
จากกําลังการผลิตที่มีอยูกอนเร่ิมโครงการขยายกําลังการผลิตในป 
2551

ทายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผูถือหุน 
ลูกคา สถาบันการเงิน คูคาทางธุรกิจ องคกรภาครัฐ ตลอดจนชุมชน 
ทองถิ่น สําหรับการสนับสนุนอยางดียิ่งที่มี ใหตอธุรกิจของกลุมบริษัท
มาโดยตลอด และขอแสดงความขอบคุณดวยใจจริงตอผูบริหารและ
พนักงานทุกคนของบริษัท สําหรับความทุมเท ความมุงมั่น ตลอดจนการ
ทํางานอยางหนัก ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จท่ีเราไดรับในปจจุบัน
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
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ในป 2554 รายไดจากการขายของกลุมบริษัทโกลวเพ่ิมข้ึนเปน 40,359   
ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.2 จากป 2553 ซ่ึงปจจัยหลักของการ 
เติบโตทางธุรกิจของเราในคร้ังน้ี เริ่มจากการดําเนินการเชิงพาณิชยของ
โครงการโรงไฟฟาซีเอฟบี 3 ในชวงปลายป 2553 และโครงการโรงไฟฟา
ระยะที่ 5 เมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผานมา ซึ่งโรงไฟฟาทั้ง 2 แหงนี้
เปนการรองรับความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของกลุมลูกคาอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ บางสวนของรายไดที่เพิ่มสูงข้ึนเกิดจากการเขาซื้อกิจการ   
ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร (TNP) ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 3 
ของป 2554 ถึงแมวาเราจะไดรับผลกระทบจากอุทกภัยคร้ังใหญของ
ประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหความตองการไฟฟาลดลงอยางมีนัย
สําคัญในชวงครึ่งปหลังของป 2554 แตการเขาซื้อกิจการ ไทย 
เนชั่นแนล พาวเวอร และการเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยของโครงการระยะ
ที่ 5 ยังคงสงผลใหธุรกิจของบริษัทเติบโตตอไป

กําไรจากการดําเนินงานหลัก ซ่ึงไดแก กําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี และคาเส่ือม 
ราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้นเปน 9,954 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานนี้ยังไมไดสะทอนการเติบโตของ
ธุรกิจในชวงที่ผานมาอยางแทจริง เนื่องจากในชวงคร่ึงปหลังของป 
2554 ภาครัฐมิไดมีการปรับเพ่ิมอัตราคาไฟฟา ในขณะท่ีตนทุนคาเช้ือเพลิง 
ไดมีการปรับเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ผลกําไรสุทธิกอนรวมกําไรหรือขาดทุน 
จากอัตราแลกเปล่ียน (Normalized Net Profit) เทากับ 4,104 ลานบาท 
ซึ่งถือเปนระดับใกลเคียงกับคาเฉลี่ยกําไรสุทธิของ 3 ปกอนหนา

ในป 2555 เรายังคงเผชิญกับสภาวะตนทุนคาเช้ือเพลิงท่ีอยูในระดับสูง  
โดยอัตราคาไฟฟายังคงไมสะทอนตนทุนคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นสงผลให
อัตรากําไรของบริษัทลดลง และเราคาดวาสภาวะดังกลาวจะคงอยู  
อยางนอยในชวงครึ่งปแรกของป 2555 ในขณะเดียวกัน เรายังคงตอง
ประสบกับสภาวะความตองการใชพลังงานของลูกคาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
ในอัตราที่ชากวาที่คาดการณโดยมีผลมาจากอุทกภัยในปที่ผานมา

กําไรจากการดําเนินงานหลักซึ่งไดแก 
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือมราคา (EBITDA)
เพิ่มขึ้นเปน 9,954 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานนี้ 
ยังไมไดสะทอนการเติบโตของธุรกิจ
ในชวงที่ผานมาอยางแทจริง
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2554                2553                2552                2551

รายไดจากการขาย
ธุรกิจ Cogeneration          ธุรกิจ IPP

 

2554                2553                2552                2551

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กอนรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

 

2554                2553                2552                2551

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา

 

(1)

    (2)

    (3)

    

 28,892 23,948 23,190 22,864

 11,467 11,709 11,314 10,859

 4,104(3) 4,488(3) 3,786(2) 3,784(2)

 9,954 9,521 8,184(1) 7,337 (1)
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แมวาเราจะเผชิญกับปจจัยลบดังกลาวขางตน ภารกิจท่ีสําคัญของเรา คือ
การพัฒนาโครงการขยายกําลังการผลิตใหแลวเสร็จ อันไดแกโครงการ 
โรงไฟฟาไอพีพีถานหิน 660 เมกะวัตต (โครงการเก็คโค-วัน) และโครงการ 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ขนาดกําลัง
การผลิต 110 เมกะวัตต ของ บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 2 (TNP 2 
ซ่ึงปจจุบันไดเปล่ียนช่ือเปน โกลว เอสพีพี 12)  ซ่ึงมีกําหนดเร่ิมดําเนินการ 
เชิงพาณิชย ในป 2555 การเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยของท้ัง 2 โครงการ 
ดังกลาวถือเปนการเสร็จสิ้นโครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัท
ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2551 และจะทําใหภายในป 2556 เราจะมี
กําลังการผลิตรวมประมาณ 3,500 เมกะวัตตเทียบเทา ซึ่งเทากับเพิ่มขึ้น
รอยละ 80 จากป 2551 และอีกหนึ่งภารกิจที่เรายังคงใหความสําคัญ
ควบคูไปกับการดําเนินการโครงการขยายกําลังการผลิตคือ การมุงมั่น
รักษาความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ (Operational Excellence) 
และการใหบริการลูกคา ท้ังน้ีในป 2554 เรายังคงรักษาระดับความม่ันคง 
ของระบบการผลิตและการจัดสงพลังงานใหกับลูกคาอุตสาหกรรมได ใน
ระดับที่ดีมาโดยตลอด

ในป 2554 เราไดมีการดําเนินการใหความชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย
จากอุทกภัย โดยเราได ใหความชวยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปน
ในชวงนําทวม เชน เรือยนตและสุขาลอยนํา แกหนวยงานราชการที่จะให
ความชวยเหลือในพื้นที่ประสบภัย และเรายังไดจัดทําโครงการใหความ
ชวยเหลือในการซอมแซมโรงเรียนและสถานพยาบาลตางๆ ในพื้นที่ที่ ได
รับผลกระทบอยางรุนแรงจากอุทกภัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ เรายังคงให
ความสนับสนุนตอโครงการตางๆ ในการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟา 
ของเราอยางตอเน่ือง รวมท้ังหน่ึงในความภาคภูมิใจของเรา คือการริเร่ิม 
และเปนผูรวมกอต้ัง “สมาคมเพ่ือนชุมชน” ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกันของ 
ผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือดําเนินโครงการดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมในเขตพื้นที่อีกดวย

2554                2553                2552                2551

สินทรัพยรวม

 

 120,235 107,327 84,487 70,083
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นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ 
ประธานกรรมการ

นายโกวิทย โปษยานนท  
กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

นางอัญชลี ชวนิชย์  
กรรมการอิสระ

นายอเลน แจนเซนส
กรรมการ

นายโยฮัน เดอ เซเจอร  
กรรมการ

นายมิเชล เจ. จี. กองทัวร
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
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นายฟลิป คอกซ 
กรรมการ

นายกี ริชเชล 
กรรมการ

นายเอซา เฮสคาเนน 
กรรมการและประธาน

เจาหนาที่บริหาร

นายวิทยา เวชชาชีวะ
กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ
นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ  

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

นายอนุตร จาติกวณิช 
กรรมการ
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คณะผูบริหารบริษัท

นางศรีประภา สํารวจรวมผล 
รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย   
นายปจงวิช พงษศิวาภัย 
รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต
นายเฮกกิ พูดาส 
รองกรรมการผูจัดการใหญสายพัฒนา
โครงการและธุรกิจ
นายเอซา เฮสคาเนน 
ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายสุทธิวงศ คงสิริ 
รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน
นางมัณทนา คุณากร 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคล
และการบริหารสํานักงาน

นายกนิษฐ แทงเพ็ชร 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการผลิต
กลุมโรงงานระยอง
นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายวิศวกรรม
นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายงบดุลและการบัญชี
นายณรงคชัย วิสูตรชัย 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายประชาสัมพันธ
และรัฐสัมพันธ
นายหลุยส สตีเวน โฮลับ 
ผูจัดการโรงไฟฟาเก็คโค-วัน
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นางอัญชณา กิตติปยกุล 
ผูอํานวยการแผนกงบประมาณ
นายเอเรลป กุลเลป 
ผูอํานวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ
นางสาวศิริจันทร โชติชัยสถิตย 
ผูอํานวยการแผนกขายลูกคาอุตสาหกรรม
นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย 
ผูอํานวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ 
ผูอํานวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย
นายเรอโนต หลุยส อัลเบิรต พีเยิล 
ผูอํานวยการแผนกลูกคา 
อุตสาหกรรมสัมพันธ

นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก 
ผูอํานวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ
นายอัครินทร ประเทืองสิทธิ์ 
ผูอํานวยการแผนกการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรช่ัน
นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย 
ผูอํานวยการแผนกบัญชี
ดร.สมเกียรติ ดีกระจางเพชร 
ผูอํานวยการแผนกวิเคราะหและจัดการสินทรัพย
นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี 
ผูอํานวยการแผนกประชาสัมพันธ
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นายประทีป พุทธธรรมรักษา 
ผูอํานวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง
นายอนุตรชัย ณ ถลาง 
ผูอํานวยการแผนกบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต
นายวิคทอริโน มาซา 
ผูจัดการทั่วไป บจ. ไฟฟา หวยเหาะ  
นายทนง ตันทองทิพย 
ผูจัดการโรงไฟฟา บจ. ไฟฟา หวยเหาะ
นายแกรท แมรสมัน 
ผูอํานวยการแผนกพัฒนาโครงการ

นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ 
ผูจัดการโรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 1 
นายสุรัตนชัย บางหลวง 
ผูจัดการโรงไฟฟา โกลว ไอพีพี 
และโกลว เอสพีพี 11
นายอภิชาติ แจมจันทร 
ผูจัดการโรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 2/ 
โกลว เอสพีพี 3 และโกลว พลังงาน 
(โครงการระยะท่ี 3&4)
นายสุทธิ เชื้อสุข 
ผูจัดการฝายวิศวกรรม
นายรุจิโรจน กสิฤกษ 
ผูจัดการโรงไฟฟา โกลว พลังงาน 
(โครงการระยะท่ี 1&2)
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ชี
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ยีลโนโคทเกนผแรากยวนำอผู

ณามะรปบงกนผแรากยวนำอผู

ราหิรบกนผแรากยวนำอผู
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มรรกวศวิยาฝสโุวาอรากยวนำอูผ
มรรกวศิวกนผแรากดจัูผ
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บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ชื่อยอ  GLOW

เลขทะเบียนบริษัท 0107538000461

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา ไอนํา และนําเพื่ออุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียน 14,828,650,350 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ทุนชําระแลว 14,628,650,650 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

Website  www.glow.co.th

ที่ตั้งโรงงาน โรงงานสาธารณูปโภคเพ่ืออุตสาหกรรมโกลว พลังงาน - โครงการระยะที่ 2, 

  3, 5 ถนนไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

  โทรศัพท : 66 (0) 3868-4078-80

  โทรสาร : 66 (0) 3868-4789

ขอมูลอื่นๆ 
ผูแทนผูถือหุน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

  อาคาร 2 ชั้น 3, 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท 66 (0) 2256-2323-27

ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

  183 อาคารรัจนาการ ชั้น 25, 26, 28 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ขอมูลทั่วไป
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บริษัทในเครือที่บริษัทถือหุนอยูเกินรอยละ 50
1. บริษัท โกลว จํากัด 
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ใหบริการดานการจัดการ ที่ปรึกษา และใหคําแนะนําดานการบริหารงานแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

2. บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด 
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 42 หมู 8 ถนนซีไออี - 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230   

  โทรศัพท : 66 (0) 3834-5900-5

  โทรสาร : 66 (0) 38345-906

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”)

3. บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

 ที่ตั้งโรงงาน โรงงานสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมโกลว เอสพีพี 1 

  เลขท่ี 10 ซอยจี - 2 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 

  ตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

  โทรศัพท : 66 (0) 3868-5589

  โทรสาร : 66 (0) 3868-5104

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา ไอนํา และนําเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ.

4. บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

 ที่ตั้งโรงงาน โรงงานสาธารณูปโภคเพ่ืออุตสาหกรรมโกลว ระยะที่ 3 

  เลขท่ี 11 ถนนไอหา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมอืง จังหวัดระยอง 21150

  โทรศัพท : 66 (0) 3869-8400-10

  โทรสาร : 66 (0) 3868-4789

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา และไอนําเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ.

5. บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
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 ที่ตั้งโรงงาน โรงงานสาธารณูปโภคเพ่ืออุตสาหกรรมโกลว ระยะที่ 3 

  เลขท่ี 11 ถนนไอหา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

  โทรศัพท : 66 (0) 3869-8400-10 

  โทรสาร : 66 (0) 3868-4789

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา ไอนํา และนําเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ.

6. บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จํากัด
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟา

7. บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น

8. บรษิัท เก็คโค-วัน จํากัด 
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขท่ี 11 ถนนไอหา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

  โทรศัพท : 66 (0) 3869-8400-10

  โทรสาร : 66 (0) 3868-4789

 สาขา 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ. (อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา)

9. บริษัท หวยเหาะไทย จํากัด
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

 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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11. บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 60/19 หมู 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค ตําบลมาบยางพร 

  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

  โทรศัพท : 66 (0) 3889-1324-8

  โทรสาร : 66 (0) 3889-1330

 ที่ตั้งโรงงาน 60/19 หมู 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค ตําบลมาบยางพร 

  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

  โทรศพัท : 66 (0) 3889-1324-8

  โทรสาร : 66 (0) 3889-1330

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา และนําเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ.

12. บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 2 จํากัด)
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 60/19 หมู 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค ตําบลมาบยางพร 

  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

  โทรศัพท : 66 (0) 3889-1324-8

  โทรสาร : 66 (0) 3889-1330

 ที่ตั้งโรงงาน 60/19 หมู 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค ตําบลมาบยางพร 

  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

  โทรศัพท : 66 (0) 3889-1324-8

  โทรสาร : 66 (0) 3889-1330

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา และนําเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ.

  (อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา)

13. บริษัท โกลว เอสพีพี 13 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ระยอง เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด)
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 60/19 หมู 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค ตําบลมาบยางพร 

  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

  โทรศัพท : 66 (0) 3889-1324-8

  โทรสาร : 66 (0) 3889-1330

 ที่ตั้งโรงงาน 60/19 หมู 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค ตําบลมาบยางพร 

  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

  โทรศัพท : 66 (0) 3889-1324-8

  โทรสาร : 66 (0) 3889-1330

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาเพื่ออุตสาหกรรม

14. บริษัท โกลว เหมราช วินด จํากัด
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ 195 อาคาร เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 66 (0) 2670-1500-33

  โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ
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ปจจัยความเสี่ยง

โครงการเก็คโค-วัน



บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 33

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท
 
บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเช้ือเพลิง 
 เชื้อเพลิงเปนตนทุนหลักในการดำเนินงานของบริษัทคิดเปนรอยละ 78.4 ของคาใชจายรวมของบริษัทในป 2554 ซึ่งการท่ีบริษัทจะสามารถ

ผลักภาระท่ีเกี่ยวกับความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงใหแกลูกคาผูซื้อไฟฟาและไอน้ำของบริษัทไดหรือไมและเพียงใดขึ้นอยูกับขอกำหนดในสัญญาซื้อขาย

แตละฉบับ 

 • ตามขอกำหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟาในโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญระหวาง บจ. โกลว ไอพพี ีกบัการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

  (หรือ “กฟผ.”) ซึ่งมีรายไดคิดเปนรอยละ 27.6 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2554 บริษัทสามารถผลักภาระตนทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให  

  กบั กฟผ. ไดตามอตัราการใชความรอนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) นอกจากน้ีตามสัญญาซือ้ขายไฟฟากับ กฟผ. ของ เกค็โค-วัน  

  ซึ่งคาดวาจะเร่ิมดำเนินการเชิงพาณิชยภายในชวงครึ่งปแรกของป 2555 นั้น บริษัทสามารถผลักภาระตนทุนเชื้อเพลิงใหกับ กฟผ. ไดดวย  

  เชนเดียวกัน  

 

 • ตามขอกำหนดในสัญญาซือ้ขายไฟฟาในโครงการผูผลติไฟฟารายเลก็กบั กฟผ. สำหรบัโรงไฟฟาทีใ่ชกาซธรรมชาตเิปนเชือ้เพลงิ ซึง่มรีายได  

  คดิเปนรอยละ 20.9 ของรายไดรวมของบรษิทัในป 2554 บรษิทัสามารถผลักภาระตนทนุเชือ้เพลงิใหกบั กฟผ. ไดตามอตัราการใชความรอน  

  ตามสัญญา (Contracted Heat Rates)  

 

 • ตามขอกำหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟาในโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กกบั กฟผ. สำหรับโรงไฟฟาท่ีใชถานหนิเปนเชือ้เพลงิ 2 หนวย (กำลงัผลติ   

  90 เมกะวัตตตอสญัญา) ซึง่มรีายไดคดิเปนรอยละ 6.5 ของรายไดรวมของบรษิทัในป 2554 บรษิทัสามารถผลักภาระตนทนุเชือ้เพลงิใหกบั  

  กฟผ. ไดเพียงบางสวนตามอัตราการใชความรอนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) และที่ระดับราคาอางอิงของถานหินที่กำหนด   

  เนื่องจากบริษัทไมสามารถผลักภาระคาขนสงถานหินซึ่งเปนตนทุนสำคัญของตนทุนเชื้อเพลิงใหกับ กฟผ. ได การเพิ่มขึ้นของตนทุนรวมของ  

  เชื้อเพลิงถานหิน (รวมถึงตนทุนคาขนสง) อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตออัตราสวนกำไรของบริษัทได  

  

 • ตามขอกำหนดในสัญญาจำหนายไฟฟากับลูกคาอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายไดคิดเปนรอยละ 27.8 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2554 โดย  

  สวนใหญบริษัทจะกำหนดราคาจำหนายไฟฟาโดยอิงกับอัตราคาไฟฟาสำหรับกิจการขนาดใหญของการไฟฟาสวนภูมิภาค (หรือ “กฟภ.”)   

  ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่ทำหนาที่จำหนายไฟฟาใหกับผูบริโภคในพื้นท่ีที่บริษัทไดรับอนุญาต แมวาอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. จะสะทอนถึงความ  

  ผันผวนของราคาเชื้อเพลิง โดยใชคาไฟฟารวมสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (หรือ “คาเอฟที”) แตก็เปนการอางอิงกับดัชนีราคา  

  เชื้อเพลิงซึ่งอาจจะไมสะทอนและไมไดถูกออกแบบใหสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของบริษัทเปนกรณีเฉพาะ ประกอบกับดัชนีดังกลาวสะทอน  

  ถึงตนทุนถานหินเพียงบางสวนเทานั้น (บริษัทใชถานหินในการผลิตไฟฟาในปริมาณสูงสุด 248 เมกะวัตตเทียบเทา เพื่อจำหนายใหแก  

  ลูกคาอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ คาเอฟทีอาจไมไดปรับเปลี่ยนตามกลไกที่กำหนดไวเสมอไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ   

  “บริษัทกำหนดราคาจำหนายไฟฟาบางสวนโดยอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของบริษัท และอาจไม  

  สามารถปรับราคาใหสะทอนถึงความผันผวนตางๆ เชน ความผันผวนของตนทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟอ”) 

 

 • ตามขอกำหนดในสัญญาจำหนายไอน้ำกับลูกคาอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายไดคิดเปนรอยละ 14.2 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2554 บริษัท  

  กำหนดราคาจำหนายไอน้ำโดยปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคากาซธรรมชาติเทานั้น มิไดอางอิงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาถานหิน   

  (ซึ่งบริษัทใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอนำ้ดวย)  

  

 เนื่องจากบริษัทไมสามารถผลักภาระตนทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดใหกับลูกคาได บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเช้ือเพลิง โดย

เฉพาะอยางยิ่งตนทุนถานหิน การเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสำคัญของตนทุนเชื้อเพลิงซึ่งบริษัทไมสามารถผลักภาระการเพิ่มขึ้นของตนทุนเชื้อเพลิงดังกลาวใหกับ

ลูกคาได จะสงผลโดยตรงตอการลดลงของอัตราสวนกำไรของบริษัทและอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะ

ทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
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บริษัทกำหนดราคาจำหนายไฟฟาบางสวนโดยอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของบริษัทและอาจ  
ไมสามารถปรับราคาใหสะทอนถึงความผันผวนตางๆ ได เชน ความผันผวนของตนทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟอ 
 ตามขอกำหนดในสัญญาจำหนายไฟฟากับลูกคาอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายไดคิดเปนรอยละ 27.8 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2554 โดยสวน

ใหญบริษัทจะกำหนดราคาจำหนายไฟฟาโดยอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (หรือ “กกพ.”) เปนผูกำหนด

อัตราคาไฟฟาของ กฟภ. โดยพิจารณาจากตนทุนในการผลิต ซื้อ สง และจัดจำหนายไฟฟาของ กฟภ. การไฟฟานครหลวง (หรือ “กฟน.”) และ กฟผ. 

ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับไฟฟาของประเทศ แตเนื่องจากโครงสรางตนทุนของบริษัทมีลักษณะท่ีแตกตางออกไป ดังนั้นอัตรา  

คาไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งเปนราคาอางอิงของราคาจำหนายไฟฟาที่บริษัทจำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรมจึงอาจไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงในการผลิตและ

จำหนายไฟฟาของบริษัท 

 

 อัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ไดกำหนดขึ้นเพื่อสะทอนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปจจัยอ่ืนๆ 

โดยผานสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติหรือคาเอฟที ทั้งนี้ตนทุนเชื้อเพลิงซึ่งเปนสวนที่สำคัญท่ีสุดของคาเอฟทีนั้นอางอิงกับดัชนีราคาเชื้อเพลิง

อาจไมสอดคลองกับตนทุนเชื้อเพลิงที่แทจริงของบริษัทและสะทอนถึงตนทุนถานหินท่ีบริษัทใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพื่อจำหนายใหแกลูกคา

อตุสาหกรรมแตเพยีงบางสวนเทานัน้ นอกจากน้ีคาเอฟทกีอ็าจไมไดถกูปรบัเปลีย่นตามกลไกท่ีกำหนดไวเสมอไป ซึง่ปจจบุนัจะมกีารพจิารณาปรบัคาเอฟท ี

ทุกๆ 4 เดือน ดังนั้นในชวงเวลาที่ตนทุนเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นแตการกำหนดอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ไมมีการปรับคาเอฟทีหรือปรับเพียงบางสวนเทานั้น 

จะทำใหราคาจำหนายไฟฟาของบริษัทอาจไมมีความสอดคลองกับราคาเชื้อเพลิงท่ีเพิ่มสูงข้ึนได อันอาจเปนผลใหบริษัทมีสัดสวนอัตรากำไรที่ลดลงและให

ผลลัพธในทางกลับกันในกรณีที่เงื่อนไขเปนไปในทิศทางตรงขามได จากเหตุผลดังกลาวการท่ีบริษัทตองกำหนดราคาจำหนายไฟฟาโดยอางอิงกับอัตรา  

คาไฟฟาของ กฟภ. จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 

 

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับ กฟผ. อยางมาก 
 กฟผ. เปนลกูคารายใหญและสำคญัทีส่ดุของบรษิทั กฟผ. ตกลงซือ้ไฟฟาจากบรษิทัภายใตสญัญาซ้ือขายไฟฟาระยะยาวระหวางบรษิทักบั กฟผ. 

ซึ่งมีระยะเวลาต้ังแต 21 ถึง 25 ป สัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวนับวาเปนสัญญาท่ีมีความสำคัญตอธุรกิจของบริษัทโดยมีมูลคาคิดเปนรอยละ 55.3 ของ

รายไดรวมของบริษัทในป 2554 กฟผ. มีบทบาทที่สำคัญอยางยิ่งในกิจการไฟฟาของประเทศ โดยนอกจากเปนผูซื้อหลักและควบคุมการจำหนายไฟฟาใน

ตลาดขายสงของประเทศแลว กฟผ. ยังเปนผูผลิตไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศอีกดวย สัญญาสำคัญหลายฉบับที่บริษัททำกับ กฟผ. มีขอกำหนดที่ไม

ชัดเจน ซึ่งนำไปสูความเห็นที่ไมสอดคลองกันกับ กฟผ. ในเร่ืองของการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏขางลางในขอ “บริษัทมีขอ

พิพาทท่ีสำคัญกับ กฟผ. ในอดีต” ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต ดงันั้น ขอพิพาทหรือการมีความเห็นที่ไมสอดคลองกันที่สำคัญระหวางบริษัทกับ กฟผ. 

อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 

 

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับลูกคาอุตสาหกรรมจำนวนนอยราย ซึ่งอยูในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 นอกจาก กฟผ. แลว ธุรกิจของบริษัทยังขึ้นอยูกับลูกคาอุตสาหกรรมจำนวนนอยรายเปนอยางมาก รายไดที่บริษัทไดรับจากลูกคาอุตสาหกรรม

ขนาดใหญที่สุด 10 อันดับแรก (ไมรวมรายไดจากการขายใหแก กฟผ.) คิดเปนรอยละ 29.7 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2554 ในขณะที่ยอดขาย

ทั้งหมดที่ขายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 42.9 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2554 หากเกิดปญหาในความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา

อุตสาหกรรมรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็อาจมีผลกระทบอยางรายแรงกับการประกอบธรุกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได 

นอกจากนี้ กิจการของลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญของบริษัทจะตั้งอยูในเขตพื้นที่เดียวกันและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน กลาวคือ 

สวนใหญจะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง ซึ่งทำใหบริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางขอกำหนดท่ี

เกี่ยวกับการปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมฯ การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความลมเหลวหรือหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งอำนวยความ

สะดวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทตั้งอยู หรือในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ ทั่วๆ ไป  

 



บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 35

 นอกจากท่ีตั้งโรงงานของลูกคาสวนใหญซึ่งรวมตัวอยูในเขตเดียวกันแลว ลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญของบริษัทยังเปนผูประกอบกิจการ

โรงงานอตุสาหกรรมดานปโตรเคมีหรืออตุสาหกรรมท่ีเกีย่วของกับปโตรเคม ี ทำใหลกูคาเหลานีม้คีวามเสีย่งโดยตรงจากสภาวะของอุตสาหกรรมปโตรเคมี

ซึ่งเปนความเสี่ยงโดยออมตอบริษัทดวย ผลิตภัณฑปโตรเคมีหลายชนิดเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodities) และอุตสาหกรรมปโตรเคมีเองมีการแขงขัน

อยางรุนแรง มีความผันผวนดานราคาและวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) อยูเสมอ ปจจัยความเสี่ยงเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุสัญญา

ฉบับใหมกับลูกคาเหลานี้ หรือสงผลกระทบในทางลบตอความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา (Load Factor) ความนาเชื่อถือ  

ทางเครดิตของลูกคา (Creditworthiness) ระยะเวลาในการดำเนินการขยายธุรกิจของลูกคา อันจะสงผลกระทบตอเงื่อนไขที่จะตกลงกันในสัญญาฉบับ

ใหมกับลูกคาเหลานี้ และดวยเหตุดังกลาวหรือเหตุผลอ่ืนๆ จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ

ผลประกอบการของบริษัท 

 

 อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถตอสัญญาระยะยาวสวนใหญกับลูกคาอุตสาหกรรมที่เริ่มจะหมดอายุสัญญาในอีก 2 ถึง 3 ปได แตบริษัทไม

สามารถรับรองไดวาเมื่อสัญญาที่ทำไวกับลูกคาเหลานี้หมดอายุลง บริษัทจะสามารถรักษาลูกคาเหลานี้ไวไดทั้งหมดหรือจะสามารถแสวงหาลูกคาราย

ใหมมาทดแทนลูกคาเหลานี้ในเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม (หากไมสามารถรักษาลูกคาบางรายไวได) นอกจากนี้ บริษัทตองคงระดับการจำหนายไอน้ำ

ขัน้ต่ำไวเพือ่ทีบ่รษิทัจะสามารถปฏิบตัติามขอกำหนดดานประสทิธภิาพการผลติไฟฟาได (สญัญาซ้ือขายไฟฟาในโครงการผูผลติไฟฟารายเลก็ระหวางบรษิทั

และ กฟผ. บางสัญญาอาจถูกยกเลิกได หากปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาวไมได) และหากบริษัทไมสามารถรักษาลูกคาเดิมหรือแสวงหาลูกคาใหม  

เพื่อทดแทนลูกคาเดิมในเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสมตามสัดสวนผลิตภัณฑที่บริษัทตองการไดแลว ก็อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอ  

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 

 

 ภายใตสัญญาจำหนายไฟฟาและไอน้ำของลูกคาอุตสาหกรรม บริษัทอาจมีภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายกรณีเกิดการหยุดชะงักของ

การจัดสงไฟฟาและไอน้ำ หรือการที่ความพรอมในการจัดสงไฟฟาและไอน้ำไมเปนไปตามการรับประกันขั้นต่ำตอป โดยขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา 

ซึง่อาจมคีวามแตกตางกันไปตามแตละสัญญา บรษิทัจงึไมสามารถรบัรองไดวาบรษิทัจะมภีาระผกูพนัดงักลาวหรอืไม หรอืหากเกดิภาระผกูพนัดงักลาวขึน้

จะมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญหรือไม ทั้งจากสัญญาที่มีอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

บริษัทประสบภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง  
 บริษัทตองประสบกับการแขงขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจจัดจำหนายไฟฟาและไอน้ำของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ 

(Cogeneration Facilities) ของบริษัทใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน-  

อินดัสเตรียลพารค จังหวัดระยอง สำหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แมวาบริษัทจะไดทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกคา แตบริษัทก็ตองแขง

ขันกับทั้ง กฟภ. รวมถึง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (เดิมชื่อ บมจ. ปตท. เคมิคอล) และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. 

ธุรกิจของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ และ กฟภ. ตางมีขอไดเปรียบบางประการเหนือกวาบริษัท โดยทั้ง บมจ. พีทีที โกลบอล 

เคมคิอล และ บจ. พทีที ียทูลิติี ้ตางเปนบรษิทัรวมของ บมจ. ปตท. ซึง่เปนผูจดัจำหนายกาซธรรมชาตริายใหญของประเทศและผูประกอบการหลายราย  

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกม็คีวามสมัพนัธลกัษณะนีก้บั ปตท. (ซึง่หลายรายเปนลกูคารายใหญของบรษิทั) โดย บมจ. ปตท. ยงัถอืหุนในลกูคา

อุตสาหกรรมของบริษัทหลายราย (โดยเฉพาะใน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ซึ่งคิดเปนยอดขายรอยละ 9.4 ของยอดจำหนายไฟฟาทั้งหมดที่

จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม และรายไดจำนวนรอยละ 23.1 ของยอดจำหนายไอน้ำ หรือคิดเปนรอยละ 6.6 ของรายไดทั้งหมดในป 2554 ในสวน

ของ กฟภ. นั้น โดยทั่วไป กฟภ. จะไมเรียกรองใหลูกคาลงนามซื้อขายแบบระยะยาว และในสวนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน  

อินดัสเตรียลพารค จังหวัดระยองนั้น บริษัทประสบภาวการณแขงขันกับ กฟภ. เพียงรายเดียว 

 

 บรษิทัเชือ่วาโครงการผลติไฟฟาเหลานีข้องกลุม ปตท. จะทำใหการแขงขนัทีบ่รษิทัจะเผชญิสำหรบัลกูคาอตุสาหกรรมในอนาคตจะยงัคงดำเนินตอไป 

โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากประเด็นดังตอไปนี้ (1) ลูกคาของบริษัทที่สำคัญหลายรายเปนบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. และ (2) ลูกคาของบริษัท  

บางรายทำธุรกิจกับ บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน “ธุรกิจ-การแขงขัน” สำหรับขอมูลดาน

ความเสี่ยงของการแขงขันกับ พีทีที ยูทิลิตี้ ที่อาจมีตอธุรกิจของบริษัท)  
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บริษัทมีความเสี่ยงที่สำคัญดานสัญญาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
 กฟผ. เปนลูกคารายใหญและสำคัญที่สุดของบริษัท โดยรายไดจากการจำหนายไฟฟาของโรงไฟฟาของบริษัทท่ีจัดเปนผูผลิตไฟฟารายเล็กให

แก กฟผ. คดิเปนรอยละ 27.4 ของรายไดทัง้หมดของบรษิทัในป 2554 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ “ธรุกจิของบรษิทัข้ึนอยูกบั กฟผ. อยาง

มาก”) กฟผ. เปนผูซื้อไฟฟาแบบขายสงเพียงรายเดียวเพ่ือจำหนายตอในกิจการไฟฟาของประเทศ ดวยสาเหตุดังกลาวขางตนสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิต

ไฟฟารายเล็กระหวาง กฟผ. กับบริษัทเปนสัญญามาตรฐาน ซึ่งบริษัทไมสามารถเจรจาเง่ือนไขตางๆ ได ขอกำหนดในสัญญามาตรฐานดังกลาวจึงไมมี

การปรับใหสอดคลองกับสภาวะการดำเนินงานของบริษัทและมีขอสัญญาท่ีไมชัดเจนบางประการ ทั้งนี้ เง่ือนไขบางประการท่ีระบุในสัญญาที่บริษัทมี

ความเห็นวาเปนเงื่อนไขท่ีกอใหเกิดความเส่ียงกับธุรกิจผูผลิตไฟฟารายเล็กของบริษัท ไดแก  

 • คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันสิ้นสุดสัญญาได หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ บริษัทอาจไดรับ  

  การเยียวยาความเสียหายก็ตอเมื่อพิสูจนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเทานั้น 

 

 • แมวาสัญญาซื้อขายไฟฟาไมมีขอสัญญาเกี่ยวกับคาเสียหายจากความลาชาในการดำเนินงาน (Liquidated Damages) แตสัญญากำหนด  

  คาปรบัในรปูของการปรับลดเงนิคาพลังไฟฟา (Capacity Payment) หรอืคาพลงังานไฟฟา (Energy Payment) ที ่กฟผ. จะชำระใหบรษิทั  

  หรือเรียกเงินคืนจากบริษัทไดในกรณีตอไปนี้ (1) บริษัทจายไฟฟาไดนอยกวากำลังผลิตตามสัญญา (2) บริษัทจายไฟฟานอยกวา 7,008   

  ชั่วโมงตอป (3) ประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำนอยกวารอยละ 45 หรือ (4) บริษัทจำหนายไฟฟาจากพลังงาน  

  ความรอน (Thermal Energy) นอยกวารอยละ 10 ของยอดจำหนายพลังงานทั้งหมด 

 

 • ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบตอ กฟผ. หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจากหนวยงานรัฐบาล (ตามที่นิยามไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา) ทำให  

  บริษัทไมสามารถจายไฟฟาใหแก กฟผ. ได กฟผ. จะยังคงตองชำระคาพลังไฟฟา (Capacity Payment) (ซึ่งเปนคาใชจายสำหรับตนทุน  

  คงท่ีของบริษัทในการกอสรางและเดินเคร่ืองโรงไฟฟาตลอดอายุของสัญญา) ใหแกบริษัทในระยะเวลาเพียงไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ในกรณีที่  

  บมจ. ปตท. ไมสามารถจัดหากาซธรรมชาติใหแกบริษัทจะไมถือเปนเหตุสุดวิสัยจากหนวยงานรัฐบาล ดังนั้น ในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไม  

  สามารถจดัสงกาซธรรมชาติใหแกบรษิทัได กฟผ. จะชำระเฉพาะคาพลงัไฟฟาสำหรบักำลงัการผลติทีพ่รอมจายจรงิและคาพลงังานไฟฟาตาม  

  พลังงานไฟฟาที่ไดจัดสงใหตามจริงเทานั้น และ 

 

 • สัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็กที่บริษัททำขึ้นกับ กฟผ. มีเพียงขอกำหนดทั่วไปซึ่งกำหนดใหคูสัญญาท้ังสองฝายมีหนาที่ดำเนนิการ  

  เจรจาโดยสุจริตใจเพ่ือแกไขขอสัญญาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบในทางลบตอบริษัท   

  ในกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ซึ่งขอผูกพันในลักษณะท่ัวไปดังกลาวจะ  

  ใหความคุมครองในขอบเขตจำกัดแกบริษัทและประเด็นดังกลาวอาจจะมีนัยสำคัญ หากมีการกำหนดเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมใหมที่เขมงวด  

  ตอโรงไฟฟาของบริษัท อาจสงผลใหคาใชจายในการดำเนินงาน (operational) และเงินลงทุน (capital expenditure) เพิ่มขึ้นอยางมาก 

 

 นอกจากการดำเนินการตามสัญญาผูผลิตไฟฟารายเล็กที่มีอยูในปจจุบันแลวกับ กฟผ. ในป 2552 และ 2553 บริษัทไดทำสัญญาซื้อขายไฟฟา

ผูผลิตไฟฟารายเล็กฉบับใหมขนาด 74 เมกะวัตต (สำหรับโกลว พลังงาน) ซึ่งจะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาในเดือนมิถุนายน 2555 รวมถึงสัญญา 90 เมกะ

วัตตของ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร (เปล่ียนชื่อเปน บจ. โกลว เอสพีพี 11) หลังจากเขาซื้อกิจการในเดือนกรกฎาคม 2554 และสัญญาฉบับใหม

ขนาด 90 เมกะวัตต (สำหรับโกลว เอสพีพี 12 เดิมชื่อ บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 2) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยในเดือนธันวาคม 2555 โดย

ในสัญญาดังกลาวนอกเหนือจากขอกำหนดทั่วไปที่ไดกลาวไวขางตนแลว ยังไดมีการกำหนดเงื่อนไขใหมเพิ่มเติมอีก เชน  

 • กำหนดใหมีการตรวจวัดประสิทธิภาพของการนำพลังงานความรอนท่ีนำมาใชในกระบวนการอุณหภาพปละ 1 ครั้ง โดยมีหนวยงานกลาง  

  เปนผูดำเนินการ 

  

 • ในกรณีที่ประสิทธิภาพของการนำพลังงานความรอนที่นำมาใชในกระบวนการอุณหภาพไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จะไมมีการชำระเงิน  

  ในรูปของคาปรับ แตบริษัทจะไมไดรับคาไฟในสวนของดัชนีที่ใชชี้วัดความสามารถในการใชพลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงาน  

  ไฟฟาและพลังงานความรอนรวมกัน (Primary Energy Savings: PES) ซึ่งเปนองคประกอบใหมที่ถูกนำมารวมในคาไฟ 



บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 37

 

 • หากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กไมสามารถจำหนายไฟฟาให กฟผ. ไดตามปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญานานกวา 18 เดือนในรอบ 24 เดือนใดๆ   

  หรือ กฟผ. สามารถพิสูจนไดวาบริษัทลดการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. และไดนำไฟฟาดังกลาวไปจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม พลัง  

  ไฟฟาตามสัญญาจะถูกปรับลดลงดวยปริมาณพลังไฟฟาที่ลดลงนับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา โดยบริษัทตองคืนเงินคาพลังไฟฟาตามสวน  

  ตางของคาพลังไฟฟาตามสัญญาเดิมและตามสัญญาท่ีถูกปรับลดใหมนับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาใหแก กฟผ. 

 

 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบ

การของบริษัท 

 

การประกอบการของบริษัทอยูภายใตการกำกับดูแลท่ีเขมงวดซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได  
 ในอดตีท่ีผานมาแนวทางการกำกับดแูลทีบ่งัคบัใชกบัผูผลติไฟฟาในประเทศไดมกีารเปลีย่นแปลงอยางมนียัสำคญั และอาจจะมกีารเปล่ียนแปลง 

ที่สำคัญเพิ่มข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ ในอดีตที่ผานมามีขอเสนอหลากหลายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาซึ่งมักมีการชะลอ

ยกเลิก หรือแกไขเปล่ียนแปลงในสาระสำคัญในภายหลังกอนที่จะนำขอเสนอเหลานั้นมาใช  

 

 รัฐบาลไดมีการพิจารณาที่จะผอนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ในการกำกับดูแลกิจการไฟฟาของประเทศมาเปนเวลาหลายป สัญญาซ้ือ

ขายไฟฟากับ กฟผ. สำหรับโรงไฟฟาของบริษัทผูผลิตไฟฟารายเล็กไมไดมีขอกำหนดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. หรือการปฏิรูปโครงสราง

กิจการไฟฟาแตอยางใด บริษัทไมสามารถคาดการณไดถึงผลกระทบจากการผอนคลายกฎระเบียบในการกำกับดูแลกิจการไฟฟาหรือการแปรรูป กฟผ. 

ที่จะมีตอสัญญาซ้ือขายของบริษัทและตอกิจการไฟฟาโดยรวม ตัวอยางเชน หากการผอนคลายกฎระเบียบมีผลใหยกเลิกคาไฟฟาตามอัตราคาไฟฟาที่

กำหนดโดย กฟภ. ซึ่งเปนอัตราอางอิงที่บริษัทใชในการจำหนายไฟฟาใหแกลูกคาอุตสาหกรรมแลว บริษัทอาจตองพยายามเจรจากำหนดโครงสรางราคา

จำหนายไฟฟากับลูกคาอุตสาหกรรมใหม ซึ่งบริษัทอาจไมสามารถเจรจาใหโครงสรางราคาดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสมได 

 

 เนื่องจากบริษัทประกอบการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (และเปนผูผลิตไฟฟาในสัดสวนที่สูงของปริมาณไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตโดยผูผลิตไฟฟารายเล็ก

และจำหนายใหกับ กฟผ.) ซึ่งมีตนทุนในการผลิตไฟฟาแบบขายสงสูงกวาผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญและโรงไฟฟาหลายแหงของ กฟผ. บริษัทจึงมีความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาหรือใชมาตรการที่สงผลทางลบตอผูผลิตที่มีตนทุนการผลิตสูง ซึ่ง

อาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ซึ่งสัญญาจำหนายไฟฟาที่สำคัญของบริษัทหลายฉบับไมมีขอกำหนดเฉพาะเพื่อใหบริษัทไดรับ

คาชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สงผลกระทบตอบริษัท  

 

 เพื่อทำใหการปฏิรูปที่กำลังดำเนินอยูเปนไปอยางสะดวก ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในวันที่ 

10 ธันวาคม 2550 พระราชบัญญัติดังกลาวกำหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานกำกับดูแลอิสระใหม ซึ่งคือ กกพ. ซึ่งไดจัดตั้งแลวเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 

2551 เพื่อกำกับดูแลทั้งกิจการการจำหนายไฟฟาและกาซธรรมชาติ และเพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันดวยความยตุิธรรม หนาที่ความรับผิดชอบหลักของ

หนวยงานอิสระนี้มีดังตอไปนี้ 

 • กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ภายใตกรอบนโยบายของรัฐ 

  

 • ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดประเภท ขนาด และ  

  ลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต 

  

 • กำหนดมาตรการเพ่ือใหเกิดความม่ันคงและเชื่อถือไดของระบบไฟฟา 

  

 • กำหนดระเบียบและหลักเกณฑในการจัดหาไฟฟา และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟา รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให  

  เกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 
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 • เสนอความเห็นตอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา แผนการลงทุนในกิจการไฟฟา แผนการจัดหากาซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบ  

  โครงขายพลังงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรี 

  

 • ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

  

 • ออกระเบยีบหรอืประกาศและกำกบัดแูลมาตรฐานและคณุภาพในการใหบรกิาร รวมทัง้มาตรการในการคุมครองผูใชพลงังานจากการประกอบ   

  กิจการพลังงาน 

  

 • เสนอขอบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรี 

  

 • ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนทับซอนของกรรมการและ  

  พนักงานเจาหนาที่ 

  

 • ออกระเบยีบหรอืประกาศกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการนำสงเงนิเขากองทนุและการใชจายเงนิกองทนุใหสอดคลองกับนโยบาย  

  ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

  

 • ออกคำสั่งและกำหนดคาปรับทางปกครอง 

  

 • เสนอความเห็นหรือใหคำแนะนำตอรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน 

  

 • สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานการประกอบกิจการพลังงาน 

  

 • สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรูและความตระหนักทางดานพลังงาน 

  

 • สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 

  

 • สงเสริมการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยคำนึงถึง  

  ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟาและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

  

 • ประสานงานกับหนวยงานอื่นในสวนที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

  

 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 

 การเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบหรือโครงสรางกิจการไฟฟาดังกลาวและการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาของไทย

อาจทำใหบริษัทตองปรับเปล่ียนการดำเนินธุรกิจอยางมีนัยสำคัญและอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการ

เงิน และผลประกอบการของบริษัท  
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บริษัทมีขอพิพาทที่สำคัญกับ กฟผ. ในอดีต 
 ในอดตี บรษิทัไดเคยเจรจากับ กฟผ. ในเร่ืองทีม่คีวามสำคญัเก่ียวกับธรุกิจของบรษิทัหลายเร่ือง รวมถึงเรือ่งการเชือ่มโยง (Interconnection) 

ระบบระหวางโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration Facilities) หลายแหงของบริษัท การหยุดเดินเคร่ืองเพื่อทำความสะอาด

คอมเพรสเซอรของโรงไฟฟาโกลว ไอพพี ีการกำหนดดชันอีางอิงราคาถานหนิใหม (ซึง่จะทำใหบรษิทัสามารถผลักภาระตนทนุให กฟผ. ได ภายใตสญัญา  

ซื้อขายไฟฟาของบริษัทกับ กฟผ.) และการเจรจาเก่ียวกับการเชื่อมโยงการจายไฟฟาเขากับระบบสงไฟฟาของ กฟผ. (EGAT Grid) แมวาบริษัทมีความ

เหน็วาการเจรจาดังกลาวจะไมถอืวาเปนขอพพิาททีส่ำคญั แตบรษิทัคาดวาดวยลกัษณะโครงสรางอตุสาหกรรมการจำหนายไฟฟาของประเทศและลักษณะ 

ของสัญญาซื้อขายไฟฟา ทำใหบริษัทมีแนวโนมที่จะตองทำการเจรจากับ กฟผ. ตอไปเรื่อยๆ ในอนาคตเพื่อแกไขปญหาตางๆ ทั้งในเรื่องที่มีการเจรจาอยู

ในปจจุบันและในเร่ืองอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนของขอสัญญาระหวางบริษัทและ กฟผ. ในบางประการ ทั้งนี้ ยอมมีความเปนไปได  

ที่จะเกิดขอพิพาทเกี่ยวเนื่องจากการเจรจาตกลงในหัวขอตางๆ ประกอบกับ กฟผ. เปนลูกคารายสำคัญท่ีสุดของบริษัทและกรณีพิพาทกับ กฟผ. อาจ

เกี่ยวของกับสัญญาที่มีความสำคัญที่สุดที่บริษัทไดทำขึ้นกับ กฟผ. ดังนั้น ขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับ กฟผ. อาจทำใหบริษัทตองเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการดำเนินธุรกิจอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ

ของบริษัท  

 

การประกอบธุรกิจของบริษัทข้ึนอยูกับการจัดหาแหลงเชื้อเพลิง 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับการจัดหาเชื้อเพลิง โดยเฉพาะกาซธรรมชาติและถานหิน ในป 2554 บริษัทมีตนทุนกาซธรรมชาติและ

ตนทุนถานหินคิดเปนรอยละ 71.8 และ 10.3 ของตนทุนขายทั้งหมดของบริษัทตามลำดับ หากเกิดการขาดแคลนกาซธรรมชาติหรือถานหิน หรือผูจัดสง

เชื้อเพลิงไมสามารถจัดหาเชื้อเพลิงใหบริษัทได อาจทำใหโรงไฟฟาบางแหงหรือทุกแหงของบริษัทไมสามารถผลิตไฟฟาหรือไอน้ำได ซึ่งอาจทำใหบริษัทไม

สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาหรือสัญญาจำหนายตางๆ ที่มีอยูได 

  

 บรษิทัไดเขาทำสัญญาซือ้กาซธรรมชาตริะยะยาวกับ บมจ. ปตท. ซึง่ดวยโครงสรางการจดัหาเชือ้เพลิงของประเทศ บมจ. ปตท. เปนผูประกอบการ

จดัจำหนายเช้ือเพลงิในประเทศในลักษณะผูกขาด และเปนผูประกอบการเพยีงรายเดียวท่ีสามารถจดัสงกาซธรรมชาตใินปรมิาณทีเ่พยีงพอตอการประกอบ

ธุรกจิของบรษิทัได หาก บมจ. ปตท. ไมสามารถจดัสงกาซธรรมชาตไิดในปรมิาณทีก่ำหนดในสญัญาอาจทำใหธรุกิจของบรษิทัหยดุชะงกัได แมในสญัญา

จำหนายกาซธรรมชาตริะหวางผูผลติไฟฟารายเลก็ของบรษิทักบั บมจ. ปตท. จะมขีอกำหนดให บมจ. ปตท. ชำระคาชดเชยหาก บมจ. ปตท. ไมสามารถ

จัดสงกาซธรรมชาติในปริมาณที่กำหนดในสัญญาได แตก็เปนคาชดเชยเฉพาะในสวนของปริมาณกาซธรรมชาติที่บริษัทใชในการผลิตไฟฟาเพื่อจำหนาย

ให กฟผ. เทานั้น ไมไดรวมถึงในสวนของการผลิตเพื่อจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ แมวาโรงไฟฟากังหันกาซของบริษัทเกือบท้ังหมดจะ

ไดรับการออกแบบใหสามารถใชน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิงได แตการเปลี่ยนไปใชน้ำมันดีเซลในการผลิตจะทำใหบริษัทมีคาใชจายสูงและสงผลตอการผลิต

ที่มีประสทิธิภาพต่ำได นอกจากนี้ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำของบริษัทอาจไมสามารถใชน้ำมันดีเซลเปนระยะเวลานานได เนื่องจากในการ

ผลิตไฟฟาโดยใชน้ำมันดีเซลจะส้ินเปลืองเชื้อเพลิงดีเซลในอัตราท่ีสูงกวาอัตราที่บริษัทจะสามารถจัดหาเพื่อเติมทดแทนกลับคืนในถังเก็บได 

 

 ในสวนความเสีย่งในเร่ืองการหยุดชะงกัของการจดัสงกาซธรรมชาตเินือ่งจากขอบกพรองในระบบทอสงหรอืเมือ่มกีารปดซอมบำรงุ ซึง่เปนเรือ่ง

ทีอ่ยูนอกเหนอืการควบคมุของบรษิทันัน้ ขอจำกดัในการจัดสงกาซธรรมชาตหิรอืการหยดุชะงกัในการจดัสงกาซธรรมชาตไิปยงัเขตทีบ่รษิทัเดนิเครือ่งหนวย

ผลิตไฟฟาอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 

 

 บจ. โกลว เอสพพี ี 3 ไดเขาทำสญัญาซือ้ถานหินระยะยาวกบั บจ. บานป ูอนิเตอรเนชัน่แนล (หรอื “บานป”ู) เพือ่จดัสงถานหนิใหกบัโรงไฟฟา

ถานหินจำนวน 3 แหงของกลุมบริษัท (รวมถึงโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงแหงใหม ขนาดกำลังการผลิต 115 เมกะ

วัตตเทียบเทาของบริษัทดวย) นอกจากนี้ บจ. โกลว เอสพพี ี 3 ยังไดเขาทำสัญญาซื้อถานหินระยะกลางกับผูจัดจำหนาย/ผูขายถานหินในประเทศและ

ระหวางประเทศอีกสองสามราย นโยบายการจัดการความเสี่ยงดานถานหินของโรงไฟฟาหนวยซีเอฟบีของบริษัทคือ ทำการจัดซื้อแบบกระจายการจัดซื้อ 

โดยทำสัญญาอยางนอย 3 ฉบับที่มีปหมดอายุสัญญาแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางการตลาด บริษัทยังมีนโยบายในการต้ังเปาการจัดหาถานหิน

อยางนอยรอยละ 87 ของความตองการถานหิน สำหรับปปจจุบัน (N) รอยละ 66 ของถานหินที่ตองการสำหรับปถัดไป (N+1) และรอยละ 33 ของ

ถานหินที่ตองการสำหรับ 2 ปขางหนา (N+2)  
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 บริษัทมีความเส่ียงในการจัดหาถานหินจากสถานการณตางๆ รวมถึงสถานการณที่ผูจัดจำหนายถานหินตามสัญญาระยะยาวและระยะกลาง

ของบริษัทไมสามารถจัดหาถานหินไดตามที่ตกลง และบริษัทไมสามารถจัดหาถานหินจากรายอื่นจากตลาดซื้อขายทันที (Spot market) มาชดเชยได ใน

กรณีนี้ บริษัทจึงไมสามารถยืนยันไดวาตนทุนราคาถานหินที่มาทดแทนจะเปนราคาที่เหมาะสม 

 

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับ บมจ. ปตท. อยางมาก 
 ตามที่กลาวไวในขอ “การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยูกับการจัดหาแหลงเชื้อเพลิง” ธุรกิจของบริษัทข้ึนอยูกับการจัดสงกาซธรรมชาติโดย

บมจ. ปตท. ใหกับโรงผลิตไฟฟาอยางมาก ตนทุนกาซธรรมชาติซึ่งบริษัทรับซื้อกาซธรรมชาติเกือบทั้งหมดจาก บมจ. ปตท. คิดเปนรอยละ 71.8 ของ

ตนทุนขายรวมของบริษัทในป 2554 โดยประมาณ นอกจาก บมจ. ปตท. จะเปนผูจัดจำหนายเชื้อเพลิงรายใหญแลว บมจ. ปตท. ยังเปนผูถอืหุนใน 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ ซึ่งถือเปนคูแขงทางการคาที่สำคัญของบริษัท (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขอ “บริษัทประสบ

ภาวะการแขงขนัท่ีรนุแรง”) อกีทัง้ บมจ. ปตท. ยงัถอืหุนในลกูคาอตุสาหกรรมของบรษิทับางราย (โดยเฉพาะใน บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล) ในป 2554 

บริษัทจำหนายไฟฟาใหแกบริษัททั้งสองแหง คิดเปนรอยละ 9.4 ของปริมาณขายไฟฟาใหแกลูกคาอุตสาหกรรมทั้งหมด (หนวยเมกะวัตตตอชั่วโมง) และ

มีรายไดจากการจำหนายไอน้ำ หรือคิดเปนรอยละ 23.1 ของรายไดจากการจำหนายไอน้ำ และคิดเปนรอยละ 6.6 ของรายไดรวมท้ังหมดของบริษัท 

(โปรดพิจารณารายละเอียดในขอ “บริษัทประสบภาวะการแขงขันที่รุนแรง”) 

 

 หากสถานะความเปนคูแขงทางธรุกจิของบรษิทัตอ บมจ. ปตท. มผีลกระทบตอเง่ือนไขหรอืความพรอมในการเขาทำสญัญาจดัสงกาซธรรมชาติ

ฉบับใหมกับบริษัท หรือหากความสัมพันธระหวาง บมจ. ปตท. กับบริษัทตกต่ำลงดวยเหตุผลอื่น ปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญ

ตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 

 

บริษัทมีความเสี่ยงที่สำคัญดานสัญญาภายใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติสำหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กกับ บมจ. ปตท.  
 บมจ. ปตท. เปนผูจัดสงเชื้อเพลิงรายใหญและสำคัญที่สุดของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดในขอ “ธุรกิจของบริษัทข้ึนอยูกับ บมจ. 

ปตท. อยางมาก”) โดยมีรัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ ปจจุบัน บมจ. ปตท. มีอำนาจผูกขาดในธุรกิจจัดจำหนายกาซธรรมชาติในประเทศ ดวยเหตุนี้ 

สญัญาจดัจำหนายกาซธรรมชาติกบั บมจ. ปตท. จงึเปนสัญญามาตรฐานทีบ่รษิทัไมสามารถตอรองเงือ่นไขได ดงันัน้ ขอกำหนดในสัญญามาตรฐานดังกลาว

ไมมีการปรับใหสอดคลองกับสภาวะการดำเนินงานของบริษัท และมีขอความที่ไมชัดเจนบางประการ แมวาขอกำหนดในสัญญาจัดจำหนายกาซธรรมชาติ

กับ บมจ. ปตท. จะมีขอแตกตางในแตละสัญญา อยางไรก็ตามสัญญาหลายฉบับจะประกอบไปดวยเงื่อนไขบางประการที่บริษัทเชื่อวาจะกอใหเกิดความ

เสี่ยงกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

 • คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดจำหนายกาซธรรมชาติกอนวันสิ้นสุดสัญญาได หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ บริษัทอาจ  

  ไดรับการเยียวยาความเสียหายก็ตอเมื่อพิสูจนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเทานั้น (แทนที่จะใหสิทธิแกบริษัทในการที่จะเรียก  

  รองให บมจ. ปตท. ยังคงจัดสงกาซธรรมชาติใหกับบริษัทตอไปในชวงที่ยังไมสามารถยุติขอพิพาทได) 

 

 • บมจ. ปตท. ตกลงวาจะใช “ความพยายามอยางเต็มท่ี” ที่จะจัดสงกาซธรรมชาติใหตามปริมาณที่กำหนดตอวันในสัญญา แตขอสัญญา  

  ดังกลาวมิใชหนาที่โดยเด็ดขาดของ บมจ. ปตท. ในการจัดสงกาซธรรมชาติใหกับบริษัท  

 

 • ขอกำหนดเกีย่วกบัภาระหนาทีข่อง บมจ. ปตท. ในการตองชำระคาชดเชยความเสยีหายใหแกบรษิทั ในกรณทีี ่บมจ. ปตท. ไมสามารถจดัสง  

  กาซธรรมชาติใหกับบริษัทไดตามคุณลักษณะที่กำหนดไวตามสัญญานั้นไมชัดเจน และไมวาในกรณีใด บมจ. ปตท. จะจายเงินชดเชย  

  ในจำนวนเงินที่ไมเกินจำนวนที่กำหนดไว  

 

 • การไมปฏบิตัติามเงือ่นไขแหงสญัญาไมวาจะโดยฝายใดก็ตามและมไิดมกีารแกไขเยยีวยาภายใน 60 วนัหลงัจากมคีำบอกกลาวเหตผุดิสญัญา   

  ใหถือวาไดเกิดเหตุผิดสัญญาและฝายที่มิไดผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  
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 • คุณสมบัติของกาซเปนรูปแบบมาตรฐานที่มีชวงคุณสมบัติที่กวางมาก ถึงแมวาบริษัทไดออกแบบหนวยผลิตเพื่อใหสามารถดำเนินการได  

  ภายใตคณุภาพของกาซในปจจบุนัของ บมจ. ปตท. แตบรษิทัไมสามารถรบัประกันไดวาการออกแบบในปจจบุนัจะสามารถใชการไดถาคณุภาพ  

  กาซของ บมจ. ปตท. มกีารเปลีย่นแปลง หรือบรษิทัจะสามารถไดรบัการชดเชยสำหรับการดดัแปลงทีจ่ำเปนอนัเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลง  

  คุณภาพของกาซดังกลาวไดอยางครบถวน 

 

 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบ

การของบริษัท 

 

บริษัทอยูระหวางการขยายโครงการโรงไฟฟาหลายๆ โครงการ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการเสร็จสมบูรณของโครงการ 
 แมวาปจจุบันโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงขนาด 382 เมกะวัตตเทียบเทาของบริษัทไดดำเนินการ

กอสรางเสร็จแลว แตบริษัทยังมีโครงการที่อยูระหวางการดำเนินการขยายกำลังการผลิตอีก 2 โครงการ คือ โรงไฟฟาถานหินไอพีพีขนาด 660   

เมกะวัตต และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงขนาด 110 เมกะวัตต ทั้งนี้โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ  

ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงขนาด 382 เมกะวัตตเทียบเทา ไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยเมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผานมาและบริษัทไดตกลง  

ทำสัญญาซื้อขายกับลูกคาอุตสาหกรรมสำหรับกำลังการผลิตที่มีอยูแลวเปนสวนใหญ แตยังไมครบถวนทั้งหมด 

 

 ในขณะที่โรงไฟฟาถานหินกำลังการผลิต 660 เมกะวัตตซึ่งมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชยภายในครึ่งปแรกของป 2555 ไดมีการลงนาม

ในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟผ. ภายใตโครงการโรงไฟฟาไอพีพีแลว สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติ

เปนเชื้อเพลิงขนาดกำลังการผลิต 110 เมกะวัตตนั้น มีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนธันวาคม ป 2554 บรษิัทไมสามารถยืนยันไดวาจะ

สามารถทำสัญญาซื้อขายสำหรับกำลังการผลิตที่เหลืออยูของโรงไฟฟาขนาด 382 เมกะวัตตเทียบเทาและโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 110 เมกะวัตตที่กำลังอยูระหวางการกอสรางไดทั้งหมด ซึ่งอาจมีผลกระทบทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการ

ดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได 

 

 บริษัทไมสามารถยืนยันไดวาทุกโครงการขางตนจะสรางเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใตงบประมาณที่กำหนดไว อีกท้ังบริษัทไมอาจยืนยัน

ไดวาจะสามารถจัดหาแหลงเงินทุนที่ตองการโดยมีตนทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมสำหรับการกอสรางโครงการทั้งหมด ดังนั้นความลาชาของโครงการ

ที่อาจเกิดขึ้นเหลานี้ จึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบริษัทได 

 

การคัดคานสำหรับการขยายมาบตาพุด การประกาศเขตควบคุมมลพิษในมาบตาพุดและคำตัดสินของศาลปกครอง 
 องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ชุมชนทองถิ่นและนักการเมืองบางกลุมเชื่อวาการขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีในมาบตาพุดเปนโครงการท่ีไมยั่ง

ยืนเมื่อพิจารณาจากมุมมองดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม จึงไดออกมาตรการที่เครงครัดหลายเร่ืองซึ่งจำกัดการอนุญาตเรื่องสิ่งแวดลอมในอดีต อาทิ หาม

มิใหอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับใหม นอกเสียจากวาจะสามารถลดการระบายมลสารไนโตรเจนออกไซด (NOx) ซัลเฟอรได

ออกไซด (SO2) และฝุนละอองจากโรงงานในปจจุบันลงรอยละ 125 ของการระบายมลสารของโรงไฟฟาที่มีแผนวาจะสรางใหม  

 

 ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสำหรับโครงการใหมทั้ง 2 แหง กลาวคือ โครงการโรงไฟฟาถานหินขนาดกำลังการผลิต 660 

เมกะวัตตและโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 382 เมกะวัตตเทียบเทาไดรับการ

อนุมัติแลว โดยยึดตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทจำเปนตองลงทุนและปรับปรุงโรงไฟฟาท่ีมีอยูเพื่อลดการระบายมลสารสูอากาศรอยละ 

125 ของการระบายมลสารของโรงไฟฟาที่จะสรางใหม เพื่อที่จะสามารถดำเนินโครงการขยายแหงใหมได นอกจากนี้อาจมีการกำหนดมาตรฐานการ

ปลอยมลสารสูอากาศที่เขมงวดมากข้ึนตอโรงไฟฟาเดิมหรือโรงไฟฟาที่จะเกิดใหมในมาบตาพุดหรือในประเทศ และนอกจากน้ีอาจมีการตัดสินใจท่ีจะ

พัฒนาธุรกจิปโตรเคมีในโครงการพัฒนาชายฝงภาคใตแหงใหม หรือลูกคาของบริษัทอาจมีการตัดสินใจลงทุนในตางประเทศ เรื่องนี้อาจสงผลกระทบใน

ทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตในอนาคต 
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 ในเดือนมีนาคม 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองไดออกคำสั่งใหหนวยงานท่ีเก่ียวของประกาศใหมาบตาพุดเปน “เขตควบคุมมลพิษ” ซึ่ง  

ภายหลังคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติไดออกประกาศแลว และในเดือนมิถุนายน 2552 ประชาชนและองคกรเอกชนบางกลุมไดยื่นคำรองแก

ศาลปกครองกลางอางวาการออกใบอนุญาตบางฉบับที่ไดออกหลังจากการแกไขรัฐธรรมนูญของไทย ป 2550 ไมเปนไปตามกฎหมาย และรองขอให

ยกเลิกใบอนุญาตดังกลาว และขอใหศาลปกครองกลางส่ังใหมีการคุมครองชั่วคราว โดยใหระงับการกอสรางโครงการจำนวน 76 โครงการเปนการ

ชั่วคราวในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และทายที่สุดศาลปกครองสูงสุดไดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง แตใหลดจำนวนของโครงการที่

ถูกระงับชั่วคราวใหเหลือ 65 โครงการนั้น ถึงแมวาโรงงานของบริษัท รวมถึงโครงการขยายท่ีกำลังอยูระหวางการกอสรางจะไดรับใบอนุญาตที่

จำเปนแลวทั้งหมดและไมไดรวมอยูในโครงการท่ีถูกระงับชั่วคราว แตมีลูกคาบางรายอาจไดรับผลกระทบจากคำสั่งของศาล  

 

 ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทไดรับแจงจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (หรือ “กนอ.”) วาสมาคมตอตานสภาวะโลกรอนไดยื่น

คำรองแกศาลปกครองกลาง (หรือ “การยื่นคำรองตอศาลปกครองกลางคร้ังท่ี 2 ขององคกรเอกชน”) ซึ่งโครงการเก็คโค-วัน และโกลว เอสพีพี 3 เปน

หนึ่งในกิจการที่มีรายชื่อแนบทายในคำรองดังกลาวดวย และถึงแมวาโครงการทั้ง 2 จะไมไดอยูในฐานะของผูถูกฟอง แตคำรองดังกลาวครอบคลุมถึง  

การขอระงับการดำเนินการของโครงการตามรายช่ือแนบทายซึ่งอาจสงผลกระทบตอบริษัทได 

 

 ในขณะทีก่ารดำเนนิงานและโครงการทีอ่ยูระหวางการกอสรางของบรษิทัไดปฏบิตัติามระเบียบขอบงัคบัทีม่อียูในขณะนัน้ รวมท้ังไดรบัใบอนญุาต 

ทีจ่ำเปนสำหรบัหนวยผลติท่ีมอียูเดมิและโครงการกอสรางใหมแลวทัง้หมด แตระเบยีบขอบงัคบัใหมซึง่เกีย่วของกับโครงการทีอ่าจสงผลกระทบอยางรุนแรง

ตอสุขภาพ ไดกำหนดใหบริษัทตองดำเนินการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (หรือ “EHIA”) สำหรับโครงการโรงไฟฟาถานหิน ขนาดกำลัง

การผลิต 660 เมกะวัตตของบริษัท อีกทั้งยังถูกกำหนดเปนเงื่อนไขสำหรับการไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการนั้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2554   

ที่ผานมาบริษัทไดรับแจงจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม (หรือ “สผ.”) วารายงาน EHIA ที่ไดยื่นไปนั้นไดรับความ  

เห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการแลว รวมทั้งไดยื่นขอออกใบอนุญาตผลิตไฟฟากับ สผ. ในเวลาตอมาแลวเชนกัน โดยบริษัทคาดวาจะไดรับ  

ใบอนุญาตผลิตไฟฟากอนการกอสรางโรงไฟฟาเก็คโค-วัน จะแลวเสร็จ แตบริษัทไมสามารถยืนยันไดวา ใบอนุญาตอื่นๆ ที่จำเปนของโครงการ  

ดังกลาวจะไดรับการอนุมัติเม่ือใดและ / หรือบนเงื่อนไขใด และเนื่องจากความไมแนนอนของข้ันตอนการดำเนินการดังกลาว อาจทำใหการเร่ิมการ

ดำเนินการเชิงพาณิชยของโครงการดังกลาวลาชาออกไปได ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน 

และผลประกอบการของบริษทัได 

 

บริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน  
 บรษิทัมคีวามเสีย่งดานอตัราแลกเปล่ียนหลายประการ ดงัตอไปนี ้ ตนทนุการดำเนนิงานหลายสวนของบรษิทัอยูในสกลุเงนิดอลลารสหรฐัฯ หรอื

เงินสกุลอื่นๆ แมวาตนทุนการดำเนินงานที่เปนเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สวนใหญจะมีรายไดที่ขึ้นกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ รองรับ แตการจัดซื้อ  

ชิ้นสวนและอุปกรณตางๆ ของโรงไฟฟาอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และตนทุนในการซอมบำรุงโรงไฟฟา โกลว ไอพีพี ก็อยูในรูปเงินยูโร เปนจำนวน

มาก นอกจากน้ี ตนทุนถานหินและคาขนสงถานหินสวนใหญอิงกับเงินดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทไมสามารถผลักภาระตนทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน

ตนทุนขนสงดังกลาวใหแกลูกคาไดทั้งหมด (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน) นอกจากนี้รายไดบางสวนของบริษัท

จะขึ้นกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แมวาหนี้ของบริษัทจำนวนมากเปนเงินบาท ในอดีตที่ผานมา บริษัทไดกำหนดจำนวนเงินสดที่สามารถนำไปจายผูถือหุน 

ซึง่จะมีสวนหน่ึงมาจากสวนท่ีเปนสกลุดอลลารสหรฐัฯ หรือทีข่ึน้กบัดอลลารสหรฐัฯ (เชนเดยีวกบักำไรสทุธิทีไ่มรวมผลกำไร / ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น) 

และหากบริษัทยังดำเนินการเชนนั้นตอไป การปรับตัวสูงขึ้นของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ จะทำใหเงินปนผลที่บริษัทจายใหแกผูถือหุน

เปนเงินบาทมีจำนวนลดลงได ดวยเหตุผลดังกลาว หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนสูงก็อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอ  

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
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การคุมครองของการประกันภัยของบริษัทอาจไมสามารถคุมกันบริษัทไดอยางเพียงพอตอความเสี่ยงจากการสูญหายที่อาจเกิดขึ้น  
 การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงดานการปฏิบัติการและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟา และเนื่องจากธุรกิจประกันภัย  

มีลักษณะผันผวนเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นในบางขณะ บริษัทอาจไมสามารถทำประกันภัยท่ีใหความคุมครองอยางเพียงพอในเงื่อนไขที่  

เหมาะสมได ซึ่งจะทำใหเกิดความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณรุนแรงที่มิไดรับการคุมครองหรือไมสามารถประกันภัยได 

  

 บริษัทไดทำประกันวินาศภัย (All-risk) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม 

(Third Party Liability) และการประกันภัยอื่นๆ โดยกรมธรรมหลักจะคุมครองความรับผิดที่เกิดจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจากเหตุการณดัง

กลาว แตไมรวมความสูญเสียหรือเสยีหายบางประการ ดังนั้นหากบริษัทประสบกับความสูญเสียที่ไมไดรับความคุมครองจากประกันภัยหรือความสูญเสีย

ที่ไดรับความคุมครองแตมีมูลคาเกินจากวงเงินเอาประกันแลว อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ

ผลประกอบการของบริษัท 

 

การดำเนินงานของบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทมีความเสี่ยงจากปริมาณน้ำ (Hydrology Risk) ที่สามารถใชในการผลิตไฟฟา 
 บริษัทไดเขาซื้อหุนใน ไฟฟา หวยเหาะ และหวยเหาะไทย เสร็จสิ้นแลวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 โดย ไฟฟา หวยเหาะ ดำเนินการโรงไฟฟา

พลงันำ้ขนาด 152 เมกะวตัตในจังหวดัอตัตะปอ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และหวยเหาะไทย ซึง่เปนบรษิทัโฮลดิง้ถอืหุนใน ไฟฟา หวยเหาะ 

ในสัดสวนรอยละ 25 โดยในปจจุบัน บริษัทถือหุนโดยตรงและโดยออม (ผานการถือหุนผานหวยเหาะไทย) ใน ไฟฟา หวยเหาะ สัดสวนรอยละ 67.25 

 

 จากลักษณะทั่วไปของโรงไฟฟาพลังน้ำ การดำเนินการของโรงไฟฟาประเภทดังกลาวมีการพึ่งพิงปริมาณน้ำฝนเปนอยางมาก และในกรณี  

ของ ไฟฟา หวยเหาะ ยงัพึง่พงิปรมิาณน้ำสำรองในอางเกบ็นำ้อกีดวย ประกอบกบัตามสญัญาซือ้ขายไฟฟาระหวาง ไฟฟา หวยเหาะ และ กฟผ. มเีงือ่นไข

บางประการซ่ึงกำหนดปริมาณไฟฟาขั้นต่ำที่จะตองขายใหกับ กฟผ. และในกรณีที่ ไฟฟา หวยเหาะ ไมสามารถผลิตไฟฟาเพื่อขายใหกับ กฟผ. ไดใน

ปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดอาจตองมีการชำระคาปรับ ยกเวนบางกรณีซึ่งจะอนุญาตให ไฟฟา หวยเหาะ สามารถแจงลวงหนาหากไมสามารถจัดสงไฟฟา  

ในระดับต่ำสุดที่กำหนดอันเนื่องมาจากความแหงแลง (หรือเรียกวา “Drought Year”) ได อยางไรก็ดีการกระทำดังกลาวจะถูกจำกัดจำนวนคร้ังที่

อนุญาตใหดำเนินการได ดังนั้นหากปริมาณน้ำฝนในบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟามีระดับต่ำ อาจทำให ไฟฟา หวยเหาะ มีความเสี่ยงอยางมีนัยสำคัญจาก

ปริมาณน้ำที่จะใชในการผลิตไฟฟาได โดยในป 2553 บริษัทประสบกับภาวะปริมาณน้ำฝนต่ำมากเปนพิเศษ สงผลใหบริษัทตองประกาศใหป 2554   

เปนปที่แหงแลง (หรือ “Drought Year”) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โกลว เอสพีพี 11 & 13
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ประวัติความเปนมา
 

 บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (หรือ “บมจ. โกลว พลังงาน” หรือ “บริษัท”) และบริษัทยอย เปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาและเปน  

ผูใหบริการดานสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (หรือ “สปป. ลาว”) ในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (หรือ “IPP”) และผูประกอบการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและ

ไอน้ำ (หรือ “Cogeneration”) โดยโรงไฟฟาสวนใหญดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟารายเล็ก (หรือ “SPP”) ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กของ

ไทย ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทคือ ผลิตและจำหนายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (หรือ “กฟผ.”) รวมถึงการผลิตและจำหนายไฟฟา 

ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็นใหแกลูกคาอุตสาหกรรมทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (หรือ “นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) นิคม

อุตสาหกรรมอื่นๆ ใกลเคียง (รวมเรียกวา “บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค 

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

 

 บริษัทจดทะเบียนกอตั้งในชื่อวา “บมจ. เดอะ โคเจเนอเรชั่น” ในเดือนตุลาคม 2536 ตอมา สุเอซ แทรกเตอเบล เอส. เอ. ซึ่งปจจุบันเปน

บริษทัยอยของ จดีเีอฟ สเุอซ เอส. เอ. (จดีเีอฟ สเุอซ เอส. เอ. และบรษิทัยอย อางองิรวมกนัวา “จดีเีอฟ สเุอซ”) ไดทำการซือ้หุนใน บจ. โกลว ครัง้แรก   

ในเดอืนกนัยายน 2540 และเขาซือ้หุนของ บมจ. โกลว พลังงาน ครัง้แรกในเดอืนพฤศจกิายน 2543 โดยไดเพกิถอนหุนของบรษิทัจากการเปนหลกัทรพัย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา ในเดือนธันวาคม 2547 ผูถือหุนใหญของบริษัทไดดำเนินการปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุม โดย

บริษัทไดเขาซื้อหุนของ บจ. โกลว ซึ่งสงผลให บจ. โกลว ไอพีพี, บจ. โกลว เอสพีพี 1 และ บจ. โกลว เดมิน วอเตอร เขามารวมอยูภายใตบริษัท 

 

 ในป 2550 บรษิทัไดจดัตัง้ บจ. โกลว ไอพพี ี 2 โฮลดิง้ บจ. โกลว ไอพพี ี 3 และ บจ. เก็คโค-วนั โดย บจ. โกลว ไอพพี ี 2 โฮลดิง้ และ   

บจ. โกลว ไอพพี ี3 เปนบรษิทัโฮลดิง้ (Holding Company) ในขณะที ่บจ. เก็คโค-วนั เปนบรษิทัดำเนนิธรุกิจ (Operating Company) ธรุกจิหลกัของ

บริษทัเหลาน้ีคือ พัฒนาและดำเนินการในโครงการผลิตไฟฟาในประเทศไทย  

 

 และในเดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค-วัน ไดลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. และเริ่มการกอสรางโรงไฟฟาถานหินขนาด 

660 เมกะวัตต ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ กลุมบริษัทโกลวถือหุนรอยละ 65 และ บมจ. เหมราช พัฒนาที่ดิน (หรือ “เหมราช”) ถือหุนรอย

ละ 35 ใน บจ. เก็คโค-วัน 

 

 ในเดือนพฤษภาคม 2552 บจ. โกลว ไดเขาซื้อหุนรอยละ 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 จึงสงผลให

บริษัทถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในไฟฟา หวยเหาะ รวมรอยละ 67.25 ปจจุบัน ไฟฟา หวยเหาะ ดำเนินธุรกิจผลิตโรงไฟฟาพลังน้ำ กำลังการผลิต 

152 เมกะวัตต อยูในจังหวัดอัตตะปอ สปป. ลาว 

 

 ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทไดเขาซื้อหุนรอยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จาก อินเตอรเนชั่นแนล พาวเวอร พีแอลซี (หรือ 

ไอพีอาร) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท โดย จีดีเอฟ สุเอซ ถอืหุนรอยละ 70 ใน ไอพีอาร-จีดีเอฟ สุเอซ ทั้งนี้ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร ถือหุน

รอยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร และในเดือนธันวาคม 2554 บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 

บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร ไดเปลี่ยนชื่อเปน บจ. โกลว เอสพีพี 11, บจ. โกลว เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว 

เอสพีพี 13 ตามลำดับ สำหรับ โกลว เอสพีพี 11, โกลว เอสพีพี 12 และโกลว เอสพีพี 13 นั้นเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติ

เปนเชื้อเพลิงโดยผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ภายใตผูผลิตไฟฟารายเล็ก และผลิตและจำหนายไฟฟา และน้ำเย็นใหลูกคาอุตสาหกรรมในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค (อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง) 
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หมายเหตุ (1) อินเตอรเนช่ันแนล พาวเวอร พีแอลซี ไดถือหุนใน บมจ. โกลว พลังงาน โดยผานบริษัทยอยคือ บจ. จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย), ซึ่งถือหุนใน   
  บมจ. โกลว พลังงาน ในสัดสวนรอยละ 44.11 และ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย, ตุรกี, และแอฟริกาใต บี. วี. ซึ่งไดถือหุนใน บมจ. โกลว พลังงาน และ  
  ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ซึ่งทั้ง 2 บริษัทยอยมี ไอพีอาร จีดีเอฟ สุเอซ เอส.เอ. เปนเจาของทั้งหมด 
 (2) บจ. โกลว เอสพพี ี11, บจ. โกลว เอสพพี ี12 และ บจ. โกลว เอสพพี ี13 เดมิชือ่ บจ. ไทย เนชัน่แนล พาวเวอร, บจ. ไทย เนชัน่แนล พาวเวอร 2 และ บจ. ระยอง   
  เนชั่นแนล พาวเวอร ตามลำดับ 

 

ความเปนมาและลำดับเหตุการณสำคัญของบริษัทมีดังตอไปนี้ 
เดือนตุลาคม 2536 บริษัทจัดตั้งในชื่อวา “บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น” 

เดือนกุมภาพันธ 2539 บมจ. เดอะโคเจเนอเรช่ัน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เดือนเมษายน 2539 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration Plant) ของบริษัทเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในระยะแรก 

เดือนกันยายน 2540 จีดีเอฟ สุเอซ เขารวมกิจการรวมคากับ เหมราช โดยถือหุนฝายละรอยละ 50 ใน บจ. โกลว  

  (เดิมชื่อ “บจ. เอช-พาวเวอร”) ซึ่งขณะนั้น บจ. เอช-พาวเวอร ถือหุนรอยละ 100 ใน บจ. โกลว เอสพีพี 1  

  (เดิมชื่อ “บจ. พลังงานอุตสาหกรรม”) และถือหุนรอยละ 51 ใน บจ. โกลว ไอพีพี (เดิมชื่อ “บจ. บอวิน พาวเวอร”)  

เดือนกุมภาพันธ 2541 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration Plant) ขนาด 124 เมกะวัตตของ บจ. โกลว เอสพีพี 1  

  เริ่มเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย 

 ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 41,084.6 ลานบาท โดยแยก

ออกเปนรายไดจากการจำหนายไฟฟาจำนวน 34,159.3 ลานบาท รายไดจากการจำหนายไอน้ำจำนวน 5,826.5 ลานบาท รายไดจากการจำหนายน้ำเพื่อ

การอุตสาหกรรมจำนวน 373.2 ลานบาท และรายไดอื่นๆ จำนวน 725.7 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิเปนเงิน 3,494.4 

ลานบาท มีสินทรัพยรวม 120,235.4 ลานบาท มีหนี้สินรวม 81,003.4 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 39,232.0 ลานบาท 

 

แผนภาพตอไปนี้แสดงโครงสรางองคกรและการถือหุนของกลุมบริษัทในปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2554 
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100% 100% 100% 100% 100%100%
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100%
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เดือนมีนาคม 2542 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจากกาซธรรมชาติและถานหิน (Hybrid Plant) ของ บจ. โกลว เอสพีพี 2  

  และ บจ. โกลว เอสพีพี 3 เริ่มเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย 

เดือนพฤษภาคม 2542 บจ. โกลว เขาซื้อหุนที่เหลือรอยละ 49 ใน บจ. โกลว ไอพีพี จาก บจ. อินเตอรเนชั่นแนล เจนเนอเรตติ้ง  

  (International Generating Co., Ltd.) ทำใหการถือหุนใน บจ. โกลว ไอพีพี เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100 

เดือนมิถุนายน 2543 จีดีเอฟ สุเอซ เขาถือหุนเพิ่มขึ้นใน บจ. โกลว คิดเปนรอยละ 75 

ป 2543 ถึง ป 2547 จดีเีอฟ สเุอซ เพิม่สดัสวนการถอืหุนใน บจ. โกลว จนถงึประมาณรอยละ 100 ผานการทำธรุกรรมซือ้ขายหุนหลายคร้ัง 

  ซึ่งรวมถึงการขายหุนรอยละ 5 ใน บจ. โกลว ไอพีพี ใหแกเหมราชโดยทางออม 

เดือนพฤศจิกายน 2543 จดีีเอฟ สุเอซ เขาถือหุนรอยละ 62 ของบริษัทโดยรับซื้อหุนทั้งหมดจากไซท แปซิฟค โฮลดิ้ง จำกัด  

  (Sithe Pacific Holdings Limited) 

เดือนกุมภาพันธ/มีนาคม 2544 จดีเีอฟ สเุอซ เพิม่การถอืหุนในบรษิทัเปนรอยละ 99 จากการซือ้หุนจากบานป ูและจากการทำคำเสนอซ้ือหุนสามญัของ  

  บริษัท (Tender Offer) ที่เหลือจากผูถือหุนรายอื่นดวย  

เดือนสิงหาคม 2545 เพิกถอนหุนของบริษัทจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เดือนมกราคม 2546 โรงไฟฟาขนาด 713 เมกะวัตตของ บจ. โกลว ไอพพี ีตัง้อยูทีน่คิมอตุสาหกรรมเหมราช ชลบรุ ีเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย 

เดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทเปลี่ยนชื่อเปน บมจ. โกลว เอสพีพี 

เดือนธันวาคม 2547 บริษัทเขาซื้อหุนรอยละ 100 ใน บจ. โกลว จากจีดีเอฟ สุเอซ  

เดือนกุมภาพันธ 2548 บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก บมจ. โกลว เอสพีพี เปน บมจ. โกลว พลังงาน 

เดือนเมษายน 2548 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค-วัน ลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟากับ กฟผ. และเริ่มการกอสรางโรงไฟฟาในเดือนตุลาคม 2551 

เดือนพฤษภาคม 2552 บจ. โกลว เขาถือหุนใน หวยเหาะไทย รอยละ 49 และไฟฟา หวยเหาะ รอยละ 51 จากบรษิทัยอยของจดีเีอฟ สเุอซ เอส.เอ. 

เดือนพฤศจิกายน 2553 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง (หรือ “ซีเอฟบี 3”) ขนาด 115 เมกะวัตตเทียบเทา  

  เริ่มดำเนินการเชิงพาณชย 

เดือนธันวาคม 2553 สุเอซ แทรกเตอเบล เอ็นเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปเรทีฟ ยู. เอ. ควบรวมกิจการกับ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย, ตุรกี 

  และแอฟริกาใต บี. วี. ซึ่งถือหุนใน บมจ. โกลว พลังงาน รอยละ 25  

เดือนกุมภาพันธ 2554 จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท ไดทำการควบรวมกิจการในสวนของธุรกิจเอ็นเนอจี อินเตอรเนชั่นแนล  

  (Energy International Business) กับอินเตอรเนชั่นแนล พาวเวอร สงผลให จีดีเอฟ สุเอซ กลายเปนผูถือหุนใหญ 

  ในอินเตอรเนชั่นแนล พาวเวอร ในสัดสวนรอยละ 70 

เดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทไดเขาซื้อหุนรอยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร สงผลใหบริษัทถือหุนใน  

  บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 2 และใน บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร อีกดวย 

เดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทลงนามในสัญญารวมพัฒนาโครงการกับเหมราชโดยจัดตั้งบริษัท “บริษัท โกลว เหมราช วินด จำกัด”  

  เพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 49  

เดือนกันยายน 2554  โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ขนาด 382 เมกะวัตตเทียบเทา  

  (หรือ “โกลว พลังงาน ระยะที่ 5”) เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย 

เดือนตุลาคม 2554 บริษัทไดเริ่มดำเนินการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย ขนาด 1.55 เมกะวัตตในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  

  อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง และคาดวาจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 

เดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทไดลงนามในสัญญารวมพัฒนาโครงการกับ บจ. โกลเบิล กรีน เอ็นเนอจี สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม  

  ในจังหวัดนครราชสีมา 

เดือนธันวาคม 2554 บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร, บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร  

  ไดเปล่ียนชื่อเปน บจ. โกลว เอสพีพี 11, บจ. โกลว เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว เอสพีพี 13 ตามลำดับ 
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 แมวาแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยหลักท่ีใชในการประกอบกิจการแยกตางหากจากกัน บริษัทยังคงไว  

ซึ่งโครงสรางการบริหารท่ีเปนหนึ่งเดียวเพื่อใหสามารถติดตามผลการดำเนินงานและประสานการทำงานของโรงไฟฟาและโรงผลิตไอน้ำตางๆ ให

สอดคลองกัน 

 จีดีเอฟ สเุอซ หนึ่งในผูนำดานพลังงานชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญตั้งอยูที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส รวมไปถึงสายธุรกิจใน อเมริกาเหนือ 

ละตินอเมริกา สหราชอาณาจักร-ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และตะวันออกกลาง ตุรกีและแอฟริกา บริษัทถือเปนสวนหนึ่งของธุรกิจจีดีเอฟ สุเอซ เอ็น

เนอจี อินเตอรเนชั่นแนล 

  

 จีดีเอฟ สุเอซ มีจำนวนสายธุรกิจที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมหลักทางดานพลังงานอยู 5 หนวย และทางดานสายสิ่งแวดลอมอยู 1 หนวย 

 - Energy Europe  

 - Energy International 

 - Global Gas & LNG 

 - Infrastructures 

 - Energy Service 

 - SUEZ Environment 

 

หวยเหาะ พาวเวอร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 1. ภาพรวม  
 บริษัทและบริษัทยอยเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาและผูใหบริการดานสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญที่สุดแหงหนึ่งของ

ประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และธุรกิจโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration) โดยโรงไฟฟา

สวนใหญดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทคือ การผลิตและจำหนายไฟฟาให

แก กฟผ. รวมถึงการผลิตและจำหนายไฟฟา ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และน้ำเย็น (Chilled Water) ใหแกลูกคา

อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค 

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

 

 บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต้ังป 2536 และปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีโรงไฟฟาหลัก (Production Facility) 6 แหงตั้งอยู  

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝงทะเลดานตะวันออก จังหวัดระยองและชลบุรี และโรงไฟฟาพลังน้ำ ในจังหวัดอัตตะปอ สปป. ลาว ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกำลังผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 2,416 เมกะวัตต และกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตันตอชั่วโมง กำลังผลิตน้ำเพื่อการ

อุตสาหกรรม 5,270 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และกำลังการผลิตน้ำเย็น 2,200 ตันความเย็น 

 

 การผลิตและจำหนายไฟฟานับเปนธุรกิจหลักที่สำคัญท่ีสุดของบริษัทและบริษัทยอย โดยมีรายไดคิดเปนรอยละ 83.1 ของรายไดรวมของ

บริษัทและบริษัทยอยในรอบปบัญชี 2554 และการผลิตและจำหนายไอน้ำนับเปนธุรกิจที่สำคัญของบริษัทและบริษัทยอยเชนกัน โดยมีรายไดคิดเปน  

รอยละ 14.2 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในรอบปบัญชี 2554 ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของและดำเนินการในฐานการผลิตหลัก

จำนวน 6 แหง รายละเอียดของโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังตอไปนี้ 

 • โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี มีกำลังผลิตไฟฟา 713 เมกะวัตต  

 • โรงไฟฟาพลังน้ำหวยเหาะ ตั้งอยูที่จังหวัดอัตตะปอ สปป. ลาว มีกำลังผลิตไฟฟา 152 เมกะวัตต 

 • โรงไฟฟาโกลว พลังงาน พลังความรอนรวมและไอน้ำ (โครงการระยะท่ี 1 และ 2) ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังผลิต  

  ไฟฟา 281 เมกะวัตต ไอน้ำ 550 ตันตอชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 2,520 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

 • โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 1 พลังความรอนรวมและไอน้ำ ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) มีกำลังผลิตไฟฟา 124   

  เมกะวัตต ไอน้ำ 90 ตันตอชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 190 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  

 • โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ ระยะที่ 3 ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดังนี้ 

  - โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 มีกำลังผลิตไฟฟา 513 เมกะวัตต ไอน้ำ 190 ตันตอชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม   

   150 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

  - โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ระยะที่ 4 มีกำลังผลิตไฟฟา 77 เมกะวัตต ไอน้ำ 137 ตันตอชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 2,050   

   ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

  - โรงไฟฟาซีเอฟบี 3 มีกำลังผลิตไฟฟา 85 เมกะวัตต ไอน้ำ 79 ตันตอชั่วโมง 

  - โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ระยะที่ 5 มีกำลังการผลิตไฟฟา 328 เมกะวัตต ไอน้ำ 160 ตันตอชั่วโมง 

 • โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ อำเภอปลวกแดง ตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค มีดังนี้ 

  - โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 มีกำลังการผลิตไฟฟา 120 เมกะวัตต น้ำเย็น 2,200 ตันความเย็น และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 360   

   ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

  - โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 13 มีกำลังการผลิตไฟฟา 23 เมกะวัตต 

 

 ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดทั้งสิ้น 41,084.6 ลานบาท มีกำไรสุทธิรวม 3,494.4 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท

และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 120,235.4 ลานบาท 
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 2.  โครงการขยายและโครงการในอนาคต 
 บริษัทจึงไดเริ่มดำเนินการกอสรางโรงไฟฟาแหงใหมในป 2550 และ 2551 เพื่อตอบสนองความตองการไฟฟาและไอน้ำท่ีเพิ่มขึ้นของลูกคา 

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงไฟฟาดังกลาวคือ โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3 และ โรงไฟฟา ระยะที่ 5 ซึ่งเสร็จสมบูรณในป 2553 และ 

2554 ตามลำดับ 

 

 เมื่อเดือนตุลาคม 2550 บริษัทไดยื่นเอกสารการประมูลตอกระทรวงพลังงาน ภายใตโครงการประมูลการกอสรางโรงไฟฟาเอกชนรายใหญ

ประจำป 2550-2554 เพื่อสรางโรงไฟฟาถานหินขนาดกำลังการผลิตสุทธิ 660 เมกะวัตต ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อจำหนายกำลังการผลิต  

ทั้งหมดให กฟผ. ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และในป 2551 บริษัทไดรับใบอนุญาตที่จำเปนสามารถจัดหา  

แหลงเงินทุน และไดลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. การกอสรางโรงไฟฟาแหงนี้ไดเริ่มดำเนินการเมื่อกลางป 2551 และตั้งเปาหมาย

วาจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยไดในคร่ึงปแรกของป 2555 

 

 เมื่อเดือนเมษายน 2552 บริษัทไดนำสงขอเสนอถึงรัฐบาลของ สปป. ลาว เพื่อดำเนินการศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาและกอสราง  

โรงไฟฟาพลังน้ำ กำลังการผลิตประมาณ 100 เมกะวัตต ซึ่งอยูทางตอนใตของแมน้ำเซเปยน ในจังหวัดอัตตะปอ สปป. ลาว ในเดือนธันวาคม 2552 

รัฐบาลลาวไดเชิญบริษัทเพื่อเจรจาหาขอตกลงในเรื่องเงื่อนไขของบันทึกความเขาใจ ซึ่งรัฐบาลลาวจะมอบอำนาจให บจ. ไฟฟา หวยเหาะ เพียงบริษัท

เดียวในการดำเนินการศึกษาความเปนไปไดในพื้นที่ดังกลาว และหากผลการศึกษาที่ไดรับเปนเชิงบวก ทั้งสองฝายจะตกลงในเรื่องเงื่อนไขของสัญญา

สัมปทานในการดำเนินงานตอไป บริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจเมื่อเดือนมีนาคม 2553 และไดรับอนุญาตใหดำเนินการศึกษาความเปนไดของ

โครงการ การลงนามในบันทึกความเขาใจดังกลาว ไดขยายระยะเวลาสำหรับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการออกไป โดยกำหนดแลวเสร็จภายใน

ไตรมาสที่ 1 ของป 2555 และหากโครงการดังกลาวมีความเปนไปไดจะสามารถเปดดำเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2559  

 

 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทไดเขาซื้อกิจการ บจ. โกลว เอสพีพี 12 จากบริษัทแมของบริษัท ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม  

และไอน้ำท่ีอยูระหวางการกอสราง มูลคาโครงการประมาณ 126 ลานดอลลารสหรัฐฯ กำลังการผลิตไฟฟา 110 เมกะวัตตและกำลังการผลิตน้ำเย็นได 

1,200 ตันความเย็น ไดเริ่มดำเนินการกอสรางแลวเม่ือป 2553 และการกอสรางสามารถดำเนินการเปนไปตามแผนงาน โดยคาดวาจะสามารถเดินเครื่อง  

เชิงพาณิชยไดในเดือนธันวาคม 2555 นี้ 

 

กลยุทธ ในการประกอบธุรกิจ
 

 บริษัทมีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรดวยการมุงเนนความเปนเลิศในการดำเนินงานและขยายธุรกิจโดยการสราง  

มูลคาเพิ่มในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน บริษัทมียุทธศาสตรการดำเนินงานท่ีประกอบดวยยุทธศาสตรพื้นฐานหลัก 4 ประการ คือ พื้นฐาน  

ดานพาณิชย การดำเนินงาน การเงิน และบุคลากร  

 

 บริษัทกำหนดวัตถุประสงคทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหมีความสมดุลกันเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญในแนวทางและแผนการดำเนินงาน  

ที่ชัดเจน กลยุทธที่ดำเนินการอยูในปจจุบันคือเสริมสรางและยกระดับการใชประโยชนจากกำลังการผลิต ประสิทธิภาพ และความมั่นคงในระบบการผลิต 

รวมทั้งลดตนทุนโดยรวมและปรับปรุงอัตรากำไร รวมถึงการกอสรางโรงไฟฟาแหงใหมใหเสร็จสมบูรณภายในเวลาและงบประมาณกำหนด จัดหาเงินทุน

ในตนทุนที่เหมาะสมและพัฒนาระบบและขั้นตอนการรายงานภายในองคกรใหแข็งแกรงยิ่งข้ึน บริษัทไดมุงเนนและจะใหความสนใจอยางตอเนื่องในเรื่อง

การเติบโตอยางยั่งยืนดานพลังงานทดแทน ดวยความสนับสนุนจาก จีดีเอฟ สุเอซ บริษัทวางแผนในการพัฒนาทีมงานผูบริหารคนไทยที่กระตือรือรนและ  

มีความสามารถ พรอมทีมงานที่จะใหความสนับสนุนอยางตอเนื่อง  
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 1.  กลยุทธเชิงพาณิชย 
 สำหรับกลยุทธเชิงพาณิชยนั้น บริษัทมุงเนน (ก) การขยายธุรกิจหลัก (ข) การสรางสัมพันธกับลูกคาในเชิงรุก (ค) บริหารการใชเชื้อเพลิงให

ไดประโยชนสูงสุดและจัดหาแหลงเชื้อเพลิงที่มั่นคง และ (ง) ดำรงและเพิ่มพูนองคความรูและความสัมพันธอันดีกับทุกๆ ฝายในประเทศ 

 

 (ก) การขยายธุรกิจหลัก 
  บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจหลัก โดยการเพ่ิมกำลังผลิตเพื่อตอบสนองความตองการไฟฟาและไอน้ำในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 

พรอมทั้งดำเนินกลยุทธใหบริษัทอยูในฐานะที่สามารถกอสรางโรงไฟฟาแหงใหมเพิ่มเติมไดในอนาคตในประเทศไทย  

 

  ในปจจุบัน โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงแหงใหมที่มีกำลังการผลิตสุทธิ 382 เมกะวัตตเทียบ

เทา ไดเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวในเดือนกันยายน ป 2554 และนอกจากนี้ บริษัทอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ำท่ีใชกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ซึ่งบริษัทเปนผูชนะประมูลเมื่อเดือนมกราคม 2553 จาก กฟผ. มีกำลังการผลิต

ไฟฟา 110 เมกะวัตต และน้ำเย็น 1,200 ตันความเย็น ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง  

 

  นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานประกาศใหบริษัทเปนผูชนะการประมูลโครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน (GHECO-One) กำลังการผลิต 

660 เมกะวัตต ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ซึ่งอยูระหวางการทดสอบการเดินเครื่องและมกีำหนดการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย

ภายในครึ่งปแรกของป 2555  

 

  นอกจากโครงการเหลานี้แลว บริษัทยังพิจารณาแสวงหาโอกาสในการขยายฐานธุรกิจโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทั้งในประเทศ

และ สปป.ลาว รวมถึงการเติบโตอยางตอเนื่องในธุรกิจผลิตไฟฟาและไอน้ำรวมกัน โดยการหาลูกคาอุตสาหกรรมชั้นนำรายใหมๆ และขยายธุรกิจให

สอดคลองกับความตองการของลูกคาปจจุบันอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

  นอกจากน้ี บริษัทยังมุงเนนในการรักษาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในปจจุบัน เพื่อใหบริการที่มีความมั่นคงและคุณภาพสูง แก

ลกูคาปจจบุนั ปฏบิตัติามพนัธะภายใตสญัญาซือ้-ขายไฟฟากบั กฟผ. และเสรมิสรางความสมัพนัธกบัหนวยงานของรฐัและเอกชนภายในประเทศ (รวมถงึ

หนวยงานกำกับดูแล) อยางตอเนื่อง บริษัทเชื่อวาการดำเนินการทั้งหมดนี้จะเอื้อหนุนใหบริษัทประสบความสำเร็จในการแขงขันประมูลโครงการกอสราง

โรงไฟฟาแหงใหมในอนาคตทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบานได  

   

 (ข) การรักษาความสัมพันธกับลูกคาอุตสาหกรรมโดยใชกลยุทธเชิงรุก  
  ฐานลูกคาอุตสาหกรรมคือองคประกอบหลักของธุรกิจของบริษัท ลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งตองการแหลงจายไฟฟาและไอน้ำที่มั่นคงมีเสถียรภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงตนทุนในการเริ่มเดินเครื่องใหม 

(start-up) หากเกิดการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต ความมั่นคงในการจายไฟฟาทำใหบริษัทเหนือกวาคูแขงและเปนทางเลือกท่ีสำคัญในอุตสาหกรรม

การผลิตไฟฟา โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาที่ตองการการจายไฟฟาและไอน้ำท่ีมีความมั่นคง ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียล

พารค ซึ่งลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ความมั่นคงทางพลังงานในการจำหนายและการใหบริการของบริษัท

ทำใหโรงงานทุกแหงเปนลูกคาของบริษัทเชนกัน  

 

  ดังนั้น บริษัทจึงมุงเนนในการกระชับความสัมพันธที่แนนแฟนกับลูกคาของบริษัทในปจจุบันโดยไมเพียงแตใหบริการผลิตและจำหนาย

ไฟฟาและสาธารณูปโภคดานอุตสาหกรรมท่ีไดมาตรฐานและมีความมั่นคง แตยังรวมงานกับลูกคาอยางใกลชิดเพื่อเขาใจถึงความตองการของลูกคาไดดี

ยิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาวิธีการเพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการ บริษัทกำหนดแผนการดำเนินงานตางๆ เพื่อสรางความพอใจแกลูกคาใหมากย่ิงขึ้น

ดวยการปรับปรุงความมั่นคงในการจำหนายที่ดียิ่งขึ้น รวมท้ังปรับปรุงชองทางการสื่อสารกับลูกคา การรับเรื่องรองเรียนและแกปญหาของลูกคา  

ใหรวดเร็วมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 

  เนื่องจากบริษทัเชื่อมั่นวาความพอใจของลูกคาคือหัวใจสำคัญในการรักษาฐานลูกคาเดิมไว รวมทั้งในการขยายธุรกิจไปสูลูกคารายใหม  
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 (ค) การบริหารการใชเชื้อเพลิงใหไดประโยชนสูงสุดโดยลดตนทุนเชื้อเพลิงและการจัดหาแหลงเชื้อเพลิงท่ีมั่นคง 
  เชื้อเพลิงเปนตนทุนหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและแหลงจัดหาเชื้อเพลิง (โดย

เฉพาะอยางยิ่งถานหิน) การจัดหาเชื้อเพลิงในปริมาณเพียงพอตอความตองการมีความสำคัญตอลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทยังตองรักษาระดับ

เชื้อเพลิงสำรองอยางดี ซึ่งปจจัยทั้งสองน้ีมีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดทุมเททรัพยากรไปในการบริหารจัดการการใช  

เชื้อเพลิง บริษัทแสวงหาโอกาสในการจัดซ้ือถานหิน เพื่อลดภาระตนทุนถานหินและคาขนสง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผลกำไรของบริษัท บริษัท  

จะตรวจสอบตนทุนเชื้อเพลิงและเพื่อเปนการปองกันผลกระทบตอบริษัทจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง บริษัทไดลงนามในสัญญาปองกันความเส่ียง

จากภาวะผันผวนของราคาสินคา (Hedging Agreement) กับผูจัดจำหนายถานหินในป 2553 ที่จะจัดสงในป 2554 และในป 2554 ที่จะจัดสงในป 2555 

และในอนาคตอาจจะลงนามในสัญญา Hedging Agreement อีกเปนครั้งคราว ทั้งนี้ในสวนของถานหินที่ใชผลิตไฟฟาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟากับ 

กฟผ. นั้น บริษัทสัญญาซื้อขายถานหิน ซึ่งมีดัชนีราคาสอดคลองกับสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. (Natural Hedge) 

  

 (ง) การดำรงและเสริมสรางแหลงความรูความเช่ียวชาญและความสัมพันธที่ดี 
  ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำแกลูกคาในประเทศไทย และบริษัทมีปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและ

ยาวนานในประเทศ บริษัทมุงที่จะแสวงหาบุคลากรหลักที่มีศักยภาพเพื่อนำมาฝกฝนใหขึ้นเปนผูบริหารระดับสูงในอนาคต รวมท้ังการดำเนินการรักษา

และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ กฟผ. รัฐบาล หนวยงานของรัฐ และหนวยงานดานกำกับดูแล 

  

 2. กลยุทธดานการดำเนินงาน 
 ในดานการดำเนินงานนั้น บริษัทเนนกลยุทธดังนี้ (ก) ดำรงและปรับปรุงความมั่นคง ความพรอมของหนวยผลิตและอัตราการใชกำลังการผลิต

ของหนวยผลิตและโครงขายสายสง (ข) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง (ค) ลดตนทุนการดำเนินงาน และ (ง) บริหารโครงการที่กำลังกอสราง

ของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ 

 

 (ก) การดำรงและปรับปรุงความมั่นคง ความพรอมของหนวยผลิตและอัตราการใชกำลังการผลิต 
  บริษัทสามารถปรับปรุงอัตราการใชกำลังผลิตของโรงงานใหดีขึ้นดวยมาตรการปรับปรุงกำลังการผลิตตางๆ และลดการหยุดเดินเครื่อง

เพื่อซอมบำรุงนอกกำหนดการหรือลดระยะเวลาการซอมบำรุงตามกำหนดการลง บริษัทจะดำเนินมาตรการตางๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในทุกๆ 

ดานใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง เชน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาเชิงปองกันอยางมีประสิทธิภาพ และลดการหยุดชะงักของเครื่องจักรโดยใช

การวิเคราะหหาสาเหตุ 

 

 (ข) การปรับปรุงการใชเชื้อเพลิงใหมีประสิทธิภาพ 
  เชื้อเพลิงเปนตนทุนหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงจึงเปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มผลกำไรของบริษัท 

บริษัทดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการอยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงการเลือกเดินเครื่องและจัดสง ตรวจสอบติดตามการทำงานของ

อุปกรณสำคัญ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตรวจสอบติดตามและแกไขการสูญเสียพลังงาน  

 

 (ค) การลดตนทุนในการดำเนินงาน  
  จุดมุงหมายของบริษัทคือ ดำเนินการลดตนทุนในการดำเนินงานและซอมบำรุง โดยกำหนดข้ันตอนการทำงานท่ีโปรงใสเพื่อสามารถ

วิเคราะหไดถึงลักษณะและชวงระยะเวลาการเกิดคาใชจายตางๆ รวมถึงพิจารณาความจำเปนในการใชจายตางๆ อยางมีเหตุผล เพื่อใหการใชจาย  

แตละครั้งมีความเหมาะสมและไดประโยชนสูงสุด โดยไมทำใหพันธะหนาที่ในการทำตามสัญญาในการจำหนายใหลูกคาหรือความเชื่อมั่นของโรงไฟฟา

ตองลดลง โดยบริษัทเนนการบริหารจัดการดานรายจายโดยใชระบบงานท่ีไดมาตรฐานและมีขั้นตอนควบคุมอยางรัดกุมที่สุด  

  

 เมื่อป 2553 บริษัทไดลงนามในสัญญาดานชิ้นสวนระยะยาวกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวน (OEM) เพ่ือจัดหาและซอมแซมชิ้นสวนกังหันกาซสำหรับ

โกลว ไอพีพี และโกลว เอสพีพี 1 ในการซอมบำรุงหลักใน 3 คร้ังถัดไปสำหรับแตละหนวยผลิต (generating unit) (ระยะเวลาประมาณ 8-9 ป) ซึ่ง
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จะชวยลดตนทุนการดำเนินงานได นอกจากนี้บริษัทยังไดรับขอตกลงกับผูผลิตชิ้นสวนกังหันกาซสำหรับ โกลว พลังงาน ระยะที่ 5 ในการจัดหาชิ้นสวน

กังหันกาซและบริการตรวจสอบสำหรับอีก 9 ปขางหนาดวย ประกอบกับความสัมพันธที่ดีกับฝายสนับสนุนดานเทคนิคจาก จีดีเอฟ สุเอซ และการท่ีมี

จำนวนกังหันกาซที่เพิ่มมากข้ึนทำใหบริษัทสามารถตอรองกับผูจำหนายไดอยางมีประสิทธิภาพและจัดหาอุปกรณและอะไหลชิ้นสวนในราคาที่เหมาะสมได 

 

 (ง) การบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ  
  บริษัทไดกอสรางโรงงานผลิตแหงใหมอยางตอเนื่องเพื่อรองรับความตองการท่ีเพิ่มขึ้นของลูกคา ดำเนินโครงการใหมๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และ/หรือ กอสรางเครือขายสายสงและทอสงเพิ่มเติมไปยังลูกคา โครงการเหลานี้จะดูแลโดยทีมงานซึ่งจัดตั้งขึ้นมา  

โดยเฉพาะอยางมีระบบเพ่ือหลีกเลี่ยงความลาชาหรือหยอนประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมคาใชจายใหไดประโยชนสูงสุด 

 

 3. กลยุทธดานการเงิน 
 ดำรงและปรับปรุงฐานะการเงินใหดียิ่งขึ้น 
 เปาหมายในการรักษาความเปนเลิศในการดำเนินงานของบริษัทยังรวมถึงความเปนเลิศในการจัดการฐานะทางการเงิน บริษัทแสวงหาโอกาส

ในการลดตนทุนเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ปรับโครงสรางเงินทุนใหเหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ยังมุงเนนการลด

ความเสี่ยงทางการเงินอยางสม่ำเสมอ บริษัทมุงที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจัดการใหคาใชจายและการชำระหนี้มีความสอดคลองดาน

สกุลเงินตรา (Currency Matching) ทั้งทางตรงและทางออม กับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Free Cash Flow) บริษัทบริหารความเสี่ยงจาก

อัตราดอกเบี้ยอยางระมัดระวังแตมีความยืดหยุนในระดับหนึ่ง โดยไดรับความชวยเหลือจากทีมผูชำนาญดานการเงินของ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งชวยบริษัทใน

การพิจารณาชวงเวลาและปริมาณที่เหมาะสมในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงบริษัทมุงที่จะเพิ่มมูลคาของผูถือหุนในระยะยาวใหมี

มูลคามากที่สุด โดยควบคุมการใชกระแสเงินสดอยางระมัดระวังเพื่อใหสอดคลองกับแผนการลงทุนของบริษัท 

 

 บริษัทดำเนินการปรับปรุงระบบขั้นตอนการบริหารและกระบวนการ โดยปรับปรุงความมั่นคงของระบบและพิจารณาทบทวนและบันทึก

กระบวนการดำเนินงานตางๆ อยางตอเนื่อง บริษัทไดนำโปรแกรมการควบคุมภายใน ที่มีชื่อวาโปรแกรม Internal Control Management & 

Efficiency (INCOME) ของ จีดีเอฟ สุเอซ มาใช  

 

 การใชระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมที่พัฒนาภายใตโปรแกรม INCOME สำหรับกลุมบริษัทโกลว ยังคงสงผลให จีดีเอฟ สุเอซ สามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทที่ จีดีเอฟ สุเอซ ดำเนินการ (เชน กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายในตางๆ ตามกฎหมาย

ของฝรั่งเศส “Loi de Securite Financiere (LSF)” Turnbull Report ของสหราชอาณาจักร และ European union’s directives)  

 

 กฎหมายและขอกำหนดดังกลาวชวยสงเสริมความรับผิดชอบของบริษัท การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะมากข้ึน และปรับปรุงคุณภาพ  

และความโปรงใสของรายงานและการตรวจสอบดานการเงิน และยังจะทำใหบรรดาผูบริหารของบริษัทรับผิดชอบดานการจัดทำ การประเมิน และ  

การเฝาติดตามความมีประสิทธิภาพของโครงสรางการควบคุมภายในของบริษัทไดอยางชัดแจงมากขึ้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ

โปรแกรม INCOME ในขอ “การควบคุมภายใน”) 
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โครงสรางรายได
 
 รายไดของบริษัท 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดหลักจากการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. และการจำหนายไฟฟา ไอน้ำ น้ำสะอาด (Clarified Water) และน้ำ

ปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) ใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตารางดานลางแสดงถึงรายไดของบริษัท โดย

แบงตามชวงที่ระบุไว 

 รายไดของบริษัท 
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  2552 2553 2554 
  (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑและบริการ       

ไฟฟา       

 จำหนายให กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ 11,314.4  31.8  11,709.2  30.9  11,466.8  27.9 

 จำหนายให กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก  9,279.0  26.1  8,738.9  23.1  11,270.6  27.4 

 จำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม  9,188.4  25.9  10,488.1  27.7  11,421.8  27.8 

  รวม   29,781.7  83.8  30,936.2  81.7  34,159.3  83.1 

       

ไอน้ำ       4,366.2  12.3  4,373.4  11.5  5,826.5  14.2 

น้ำเพื่ออุตสาหกรรม   356.1  1.0  347.4  0.9  373.2  0.9 

   รวม   34,504.0  97.1  35,657.0  94.1  40,359.0 98.2 

       

รายไดอื่นๆ    1,021.0  2.9  2,221.8  5.9  725.7  1.8 

  รวมรายได   35,525.0  100.0  37,878.8  100.0  41,084.6  100.0 
 

จุดเดนในการดำเนินธุรกิจ
 

 บริษัทเชื่อวาบริษัทมีจุดเดนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 

  

 1. การที่เปนผูประกอบการรายใหญและความม่ันคงในการใหบริการ (Critical Scale and Reliability of Operation) 
 บรษิทัเช่ือวาบรษิทัไดขยายธรุกจิจนมีฐานะเปนผูประกอบการรายใหญของประเทศ (Critical Scale) โดย บจ. โกลว ไอพพี ีมหีนวยผลติไฟฟา 

2 หนวย สวนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำของบริษัทที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีเครื่องผลิต

ไฟฟารวมทั้งสิ้น 23 หนวยและเครื่องผลิตไอน้ำ 19 หนวย และในสวนของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำของบริษัทท่ีตั้งอยูในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค มีเครื่องผลิตไฟฟารวมทั้งสิ้น 7 หนวยและจะเพิ่มจำนวนเปน 10 หนวยในสิ้นป 2555 ขนาดการประกอบ

การของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนับวามีความสำคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท เนื่องจากบริษัทไดทำการเช่ือมโยง

การทำงานของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเขาดวยกัน เพื่อใหการผลิตและจัดสงไฟฟาและไอน้ำใหแก

ลูกคาอุตสาหกรรมเปนไปอยางตอเนื่องและม่ันคง บริษัทยังไดกอสรางระบบเครือขายทอสงไอน้ำซึ่งชวยลดปญหาหยุดชะงักและสูญเสียแรงดันไอน้ำ  

หากหนวยผลิตใดเกิดมีปญหาหยุดเดินเคร่ือง  
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 การเชื่อมโยงหนวยผลิตเขาดวยกันมีขอดีหลายประการ กลาวคือ สามารถเลือกเดินเครื่องที่มีตนทุนต่ำได สามารถปรับปรุงการผลิตและจัดสง

ไฟฟาและไอน้ำใหมีความมั่นคงมากยิ่งข้ึน มีความคลองตัวสูงขึ้นในการหมุนเวียนการหยุดเดินเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาใหสอดคลองกัน และสงผลให

ลูกคาสามารถกำหนดการหยุดซอมบำรุงและจัดสงกำลังไฟฟาในชวงความตองการสูงสุดไดโดยสะดวก โดยสรุปแลว ลักษณะการดำเนินงานดังกลาว

ทำใหโรงงานผลิตของบริษัทมีความพรอมสูงในการผลิตและจัดสงไฟฟาและไอน้ำใหแกลูกคาไดอยางมีความมั่นคงดวยตนทุนที่ต่ำ 

 

 การเขาซื้อกิจการ โกลว เอสพีพี 11, โกลว เอสพีพี 12 และโกลว เอสพีพี 13 กอใหเกิดการประสานประโยชนรวมกันกับโรงไฟฟา  

พลังความรอนรวมและไอน้ำที่มีอยูกอนหนา โดยทั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค ตั้ง

อยูในเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ที่สามารถเดินทางถึงไดในระยะเวลาไมถึงชั่วโมง ซึ่งการท่ีขนาดของการประกอบการขนาดใหญและความไดเปรียบของ

สถานที่ตั้งดังกลาวทำใหการประสานประโยชนที่เกิดข้ึนรวมกันได เชน การใชอะไหลรวมกัน เพื่อเปนการลดขนาดของการเก็บชิ้นสวนคงคลัง การใช  

โรงไฟฟาและการบริหาร การบำรุงรักษา รวมท้ังการบริหารการจัดซื้อรวมกันเพื่อใหเกิดการประหยัดของขนาดเกิดขึ้น 

 

 บริษัทเชื่อวาคงไมมีผูประกอบการรายอ่ืนที่จะสามารถขยายขนาดการผลิตโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำใหทัดเทียมกับบริษัทไดใน

อนาคตอันใกลนี้ ซึ่งจะเปนอุปสรรคของบริษัทคูแขงในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ ขนาดกำลังการผลิตของบริษัทยังกอใหเกิดประโยชนในดานตางๆ อาทิ

เชน การเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพใหกับระบบ การเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากการประหยัดของขนาด (Economy of Scale) การบริหาร

จัดการชิ้นสวนอะไหลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สรางเสริมความชำนาญของผูปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มอำนาจการตอรองกับคูคา  

 

 ดวยขนาดและประวัติของการประกอบธุรกิจของบริษัท ทำใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพตองการท่ีจะมารวมงานกับบริษัท และทำใหบริษัทไดรับ

ความเชี่ยวชาญดานการตลาด และไดรับความเช่ือถือในฐานะผูประกอบการระยะยาวในกิจการพลงังานในประเทศ บริษัทดำเนินการทั้งในฐานะผูผลิต

ไฟฟาเอกชนรายใหญและประกอบการโรงไฟฟาพลังงานและไอน้ำรวมกัน (Cogeneration) โดยโรงไฟฟาสวนใหญดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟา  

รายเล็ก (SPP) ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก ทำใหเปนผูประกอบการรายสำคัญในทั้งสองภาคธุรกิจยอยของกิจการผลิตและจำหนายไฟฟาใน

ประเทศ  

 

 บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลายซึ่งทำใหดึงดูดลูกคาไดอยางมากและไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐในประเทศอีกดวย และบริษัทยังเปน

เจาของสนิทรพัยหลกัทีใ่ชในการประกอบธุรกจิเกือบทัง้หมดและเปนผูควบคมุการดำเนนิงานแตเพยีงผูเดยีว ทำใหสามารถควบคมุการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ 

ในธรุกจิและตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของตลาดไดอยางรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ บรษัิทเชือ่วาจดุเดนดงักลาวจะเสรมิฐานะของบรษิทัในเชงิแขงขนั 

เพื่อใหไดมาซึ่งธุรกิจใหมๆ ในอนาคตมากขึ้น  

 

 2. การมีสถานที่ตั้งท่ีดีและมีโรงงานผลิตหลักในเขตการประกอบการเดียวกัน 
 ก) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  นอกจากจุดเดนของการที่เปนผูประกอบการรายใหญแลว บริษัทเชื่อวาจุดเดนหลักอีกประการคือท่ีตั้งของบริษัทและการที่โรงงานผลิต

หลักของบริษัทตั้งอยูในเขตประกอบการเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาเอกชนหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเปนนิคม

อุตสาหกรรมขนาดใหญที่สุดและสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศ บริษัทยังเปนผูผลิตและจำหนายสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Utilities Suppliers) รายใหญที่สุดรายหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

   

  การที่บริษัทมีโรงงานผลิตหลักรวมศูนยในเขตประกอบการเดียวกันทำใหสามารถวางแผนการใชทรัพยากรหลักไดอยางมีประสิทธิภาพอัน

เปนจุดเดนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การที่โรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำใหบริษัท

สามารถสรางความสัมพันธที่แนนแฟนกับลูกคาซึ่งเปนบริษัทชั้นนำขนาดใหญของประเทศ  

 

  โรงงานผลิตของบริษัทตั้งอยูใจกลางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผูประกอบหลักดานปโตรเคมี นอกจากน้ี 

บริษัทยังไดลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานสำหรับการจัดสงไฟฟาและไอน้ำ ประกอบดวยเครือขายสายสงไฟฟาใตดินและระบบทอสงไอน้ำเหนือพื้นดิน

ซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรง  
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  สินทรัพยหลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเชนกัน กลาวคือ บริษัทมีโรงไฟฟาทั้งชนิดใชพลังงานจากกาซธรรมชาติ

และถานหิน มีลูกคาที่เปนทั้งผูประกอบการอุตสาหกรรมและ กฟผ. จำหนายไฟฟาและไอน้ำในปริมาณสูง และประกอบกิจการโรงงานท่ีผลิตทั้งไฟฟา

และไอน้ำ ทั้งที่เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก และผูผลิตไฟฟาท่ีมิใชผูผลิตไฟฟารายเล็ก ความหลากหลายท้ังในดานผลิตภัณฑ 

ลูกคา และประเภทโรงงานผลิต ทำใหบริษัทมีฐานะที่มั่นคงในอุตสาหกรรมผลิตและจำหนายพลังงานของประเทศมาเปนเวลานาน 

 

 ข) ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค 
  เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารคถือเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้น

สวนยานยนตทีส่ำคญัแหงหนึง่ในประเทศไทย ขอไดเปรยีบของบริษทัอกีประการหนึง่คอืบรษิทัเปนผูผลติและจำหนายสาธารณูปโภคทางอตุสาหกรรมเอกชน

เพียงรายเดียวในเขตประกอบการดังกลาว และเนื่องจากบริษัทมีเครื่องผลิตไฟฟา สายสงไฟฟา และระบบทอสงน้ำเย็น ดังนั้นหากลูกคาอุตสาหกรรมที่มี

อยูเดิมขยายโรงงานหรือกรณีกลุมลูกคารายใหญ บริษัทก็เปนตัวเลือกแรกของความมั่นคงในการจัดสงสาธารณูปโภค 

 
 3. ประวัติการดำเนินงานท่ีดีในฐานะผูใหบริการที่มีความมั่นคงและตอบสนองความพอใจลูกคาเปนหลัก 
 บริษัท ไดเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต้ังแตป 2536 และเชื่อวาบริษัทไดรับการยอมรับและไววางใจในฐานะผูผลิตและจำหนายไฟฟาและ

ไอน้ำโดยใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคาของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาซึ่งเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งตองพึ่งพาการจัดหา

ไฟฟาและไอน้ำที่มีความมั่นคง (Reliability) ไดมาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทไดมุงเนนในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงในการผลิตและจำหนายไฟฟาและ  

ไอน้ำ และปรับปรุงคุณภาพการบริการใหสูงข้ึนใหเปนจุดเดนที่เหนือกวาคูแขงขัน จะเห็นไดจากบริษัทมีโรงงานผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดำเนิน

การแบบรวมศูนยและเชื่อมโยงการทำงานเขาดวยกันพรอมเครือขายโครงสรางพื้นฐานในการจัดสงกระแสไฟฟาที่พรอมสมบูรณ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด รวมทั้งระบบผลิตที่มีความซ้ำซอนระหวางกันในการทำงานและเครือขายสายสงไฟฟาใตดินและระบบเชื่อมตอ ไอน้ำและไฟฟาสำหรับลูกคา

อุตสาหกรรม ทำใหการผลิตและจัดสงไฟฟาและไอน้ำแกลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทมีความมั่นคงไววางใจได  

 

 นอกจากนี้ บริษัทยังเนนสรางความพอใจแกลูกคาทำใหบริษัทรักษาและขยายฐานลูกคาไดอยางตอเนื่อง บริษัทเชื่อวาประวัติการดำเนินงานที่ดี

ของบริษัทโดยเฉพาะกับลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอสีเทิรนอินดัสเตรียลพารค ทำให

บริษัทมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีฐานะที่แข็งแกรงขึ้นในการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

 

 จุดเดนอีกประการหนึ่งซึ่งทำใหบริษัทแตกตางจากคูแขงคือ บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำเปนธุรกิจหลัก ซึ่งทำให

บริษัทสามารถมุงเนนใชทรัพยากรดานการบริหารในการดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำและสามารถใชประโยชนจากการสนับสนุนของ

จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในกิจการผลิตและจำหนายไฟฟาและใหบริการสาธารณูปโภคแกภาคอุตสาหกรรมเชนเดียวกันไดอยางเต็มที่  

 
 4. ความสัมพันธกับ ไอพีอาร จีดีเอฟ สุเอซ  
 บริษัทเปนบริษัทยอยของ ไอพีอาร และ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งเปนกลุมบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟาและกาซธรรมชาติใน  

ตลาดหลักๆ ทั่วโลก ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดรับถายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณตางๆ อันจะอำนวยประโยชนอยางยิ่งในการดำเนิน

ธุรกิจในลักษณะกลุมบริษัท  

 

 ทั้งนี้ ไดมีขอตกลงความรวมมืออยางเปนทางการภายใตสัญญา Support Service Agreement กับกลุมบริษัท ซึ่งไอพีอาร ถือหุนอยูทั้งหมด 

ชวยใหบริษัทไดรับความสนับสนุนทางเทคนิคดานปฏิบัติการ และการใหคำปรึกษาดานโครงการจากไอพีอาร และ จีดีเอฟ สุเอซ และบริษัทไดทำการ  

ลงนามในสัญญาอีกสัญญาหนึ่งระหวางบริษัทกับ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่ง จีดีเอฟ สุเอซ ตกลงท่ีจะไมแขงขันโดยทางตรงกับบริษัทในธุรกิจการผลิตไฟฟา  

ในประเทศ  

 

 ในฐานะที่บริษัทเปนกิจการเดียวที่ จีดีเอฟ สุเอซ ใชในการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟาในประเทศยอมอำนวยประโยชนตอการดำเนินงาน

ของบริษัทและการดำเนินการดานอื่นๆ ตอไปในอนาคตภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาว 
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 5. ความมั่นคงของรายไดและกระแสเงินสด 
 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายไดจากการจำหนายไฟฟาและไอน้ำสำหรับลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทสวนใหญเปนการทำสัญญา  

ซื้อขายระยะยาวมีระยะเวลาประมาณ 15 ป และระยะเวลาระหวาง 21 ถึง 25 ปสำหรับการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. แมวาสัญญาบางสวนที่บริษัทได

ทำกับลูกคาอุตสาหกรรมจะสิ้นสุดลงในระหวางป 2555 และป 2557 แตบริษัทก็สามารถตออายุสัญญาท่ีจะหมดอายุสวนใหญออกไปไดอีกเปนระยะเวลา 

10 - 15 ป ดังนั้นจึงมีเพียงรอยละ 6 ของกำลังการผลิตเทียบเทาปจจุบันที่ขายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเทานั้น ที่

สัญญาซ้ือขายจะสิ้นสุดลงในป 2555 และป 2557 สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟาและน้ำเย็นในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียล

พารคที่จะสิ้นสุดลงในป 2559 (มีเพียงลูกคาหนึ่งรายเทานั้นที่สัญญาจะสิ้นสุดลงในป 2556)  

 

 ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับการซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กระหวาง กฟผ. กับบริษัทจะสิ้นสุดลงในระหวางป 2560 และป 2580 

และในป 2571 สำหรบัการซือ้ไฟฟาจาก บจ. โกลว ไอพพี ีภายใตสญัญาซ้ือไฟฟาจากผูผลติไฟฟาเอกชนรายใหญ และสำหรบั บจ. เกค็โค-วนั จะสิน้สุดลง  

ในป 2580 ซึ่งสิ่งนี้นับเปนปจจัยสำคัญที่สรางความม่ันคงดานรายไดใหกับธุรกิจของบริษัทและปกปองธุรกิจจากการแขงขันไดในระดับหนึ่ง นอกจากน้ี 

ลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญของบริษัทเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งมีคาตัวประกอบการใชไฟฟาสูงและมีระดับความตองการ  

ที่สม่ำเสมอ 
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การประกอบธุรกิจ
ของแตละสายผลิตภัณฑ

โกลว ไอพีพี
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ผลิตภัณฑและการผลิต
 

 ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ พรอมทั้งผลิตและจำหนายน้ำสะอาด น้ำ

ปราศจากแรธาตุ และน้ำเย็น ซึ่งเปนผลิตภัณฑรองใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค 

 
 1. ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 (ก) ไฟฟา 
  บริษัทผลิตไฟฟาเพื่อจำหนายใหแก กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรม โดยไฟฟาที่จำหนายใหแก กฟผ. ซึ่งเปนผูซื้อไฟฟาสงแตเพียงราย

เดียว จะถูกสงเขาสูระบบสงหลักของ กฟผ. (EGAT’s National Transmission System) เพื่อจำหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการ

ไฟฟานครหลวง (กฟน.) เพื่อนำไปจำหนายตอใหแกผูบริโภคท่ัวประเทศ  

 

  บริษัทเปนเจาของและดำเนินการโรงไฟฟาที่ใชระบบเชื่อมโยงหนวยผลิตและเครือขายการจัดสงไฟฟา โดยมีบริษัทยอยหลายแหงภายใต

กลุมบริษัทเขาทำสัญญาซ้ือขายไฟฟากับลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน  

อินดัสเตรียลพารค โดยโรงไฟฟาของ บมจ. โกลว พลังงาน บจ. โกลว เอสพีพี 2 และ บจ. โกลว เอสพีพี 3 จะผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาใหแก

ลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนหลัก และจำหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมขางเคียงดวย ขณะที่ บจ. โกลว 

เอสพีพี 1 จำหนายกระแสไฟฟาใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และ บจ. โกลว เอสพีพี 11 จำหนายกระแสไฟฟาใหแกลูกคาในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค ทั้งนี้ ไฟฟาที่จำหนายจะจัดสงผานระบบสายสงไฟฟาโดยตรงสำหรับลูกคา โดยไฟฟาท่ีจัดสง

ใหลูกคาอุตสาหกรรมจะนำไปใชในกิจการดานอุตสาหกรรมตางๆ โดยสวนใหญเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของกับปโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต 

 

 (ข) ไอน้ำ 
  บรษิทัจดัสงไอนำ้ใหแกลกูคาอตุสาหกรรมในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด โดย บรษิทั บจ. โกลว เอสพพี ี2 และบจ. โกลว เอสพพี ี3 

จำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเปนหลัก ขณะท่ี บจ. โกลว เอสพีพี 1 จำหนายใหแกลูกคา

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ไอน้ำที่จำหนายที่จัดสงในระดับความดันตางๆ กัน จะถูกนำไปใชในกิจการดานอุตสาหกรรมตางๆ 

เนื่องจากการจัดสงไอน้ำมีขอจำกัดในเรื่องระยะทางการจัดสง ดังนั้น โรงงานของลูกคาสวนใหญที่รับซื้อไอน้ำจะตั้งอยูภายในระยะทางไมเกิน 4 

กิโลเมตร จากโรงงานผลิตไอน้ำของบริษัท 

 

 (ค) น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 
  บริษัทจำหนายน้ำสะอาด (Clarified Water) และน้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) ใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมิใชธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจดังกลาวเพื่อที่จะใชในกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ำของบริษัทเอง ในขณะ

เดียวกัน ก็สามารถนำน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมสวนที่เหลือจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมได  

 
 (ง)  นำ้เย็น (Chilled Water) 
  บริษัทจำหนายน้ำเย็น (Chilled Water) ใหแกลูกคาในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค ซึ่งไดแก บริษัท

โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโตพารท จำกัด เพื่อใชสำหรับทำความเย็นสำหรับกระบวนการผลิต

ซึง่แตกตางจากลูกคาในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด โดยทีอ่ตุสาหกรรมในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทรินอนิดสัเตรยีลพารคไมมคีวามตองการ 

ไอน้ำเพื่อใชในกระบวนการผลิต 
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 2. โรงงานผลิต 
 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงแหงใหมของบริษัท กำลังการผลิต 382 เมกะวัตตเทียบเทา (หรือ 

“โกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 5”) ไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยเมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผานมา ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงงาน

ผลิตไฟฟา ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

   กำลังการผลิต 
    น้ำเพื่ออุตสาหกรรม 
   ไฟฟา ไอน้ำ น้ำเย็น (ลูกบาศกเมตร/ชม.) วันเริ่มเดินเครื่องเชิง 
 ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง (เมกะวัตต) (ตัน/ชม.) (ตันความเย็น) น้ำสะอาด น้ำปราศจากแรธาตุ พาณิชยของโรงไฟฟา 
โรงผลิตไฟฟา/ ไอน้ำ  
และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม        

โกลว ไอพีพี ชลบุรี 713 - - - - มกราคม 2546 

โรงไฟฟาหวยเหาะ สปป. ลาว 152 - - - - กันยายน 2542 

โกลว พลังงาน ระยะท่ี 1 มาบตาพุด - 250 - 1,110 230 กรกฎาคม 2537 

โกลว พลังงาน ระยะท่ี 2 มาบตาพุด 281 300 - 900 280 เมษายน 2539 

โกลว พลังงาน ระยะท่ี 4 มาบตาพุด 77 137 - 1,500 550 มกราคม 2548 

โกลว พลังงาน ระยะท่ี 5 มาบตาพุด 328 160 - - - กันยายน 2554 

โกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3 มาบตาพุด 85 79 - - - พฤศจิกายน 2553 

โกลว เอสพีพี 1 นิคมอุตสาหกรรม 124 90 - - 190(1) กุมภาพันธ 2541 

 เหมราชตะวันออก 

โกลว เอสพีพี 2 /  มาบตาพุด 513 190 - - 150 มีนาคม 2542 

   โกลว เอสพีพี 3 

โกลว เอสพีพี 11 สยามอีสเทิรน 120 - 2,200 300(2) 60(2) ตุลาคม 2543 

 อินดัสเตรียลพารค 

โกลว เอสพีพี 13 สยามอีสเทิรน 23 - - - - ตุลาคม 2549 

 อินดัสเตรียลพารค 

รวม  2,416 1,206 2,200 3,810 1,460  

ที่มา :   บมจ. โกลว พลังงาน 

หมายเหตุ :  (1) วันเร่ิมดำเนินการเชิงพาณิชยของโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมอาจจะไมตรงกับวันเร่ิมดำเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟา 

 (2) วัตถุดิบสำหรับทำน้ำเย็น   
 

 แมวาบริษัทตางๆ ภายในกลุมบริษัทจะเปนเจาของโรงไฟฟาแตละแหง แตการบริหารจัดการโรงไฟฟาทุกแหงจะดำเนินการภายใตโครงสราง

การบริหารจัดการเดียวกัน เพื่อใหสามารถตรวจสอบติดตามและประสานงานการดำเนินงานของโรงไฟฟาแตละแหงใหสอดคลองกันภายใตนโยบายหลัก

เดียวกันของกลุมบริษัท 

  
 (ก) โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี 
  โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle Plant) 

ซึ่งไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม 2546 โดยดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ 

ซึ่งจะทำการผลิต และจำหนายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี มีกำลังผลิตไฟฟา 713 เมกะวัตต 
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 (ข) โรงไฟฟาหวยเหาะ 
  โรงไฟฟาหวยเหาะ เปนโรงไฟฟาพลังน้ำ ซึ่งไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนกันยายน 2542 ตั้งอยูที่จังหวัดอัตตะปอ ทางตอนใตของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำลังการผลิตติดตั้ง 152 เมกะวัตต โดยดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญภายใตโครงการผู

ผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญของประเทศไทย ซึ่งจะทำการผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จำนวน 126 เมกะวัตต และรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EDL) 

จำนวน 2 เมกะวัตต  

  
 (ค) โรงงานผลิตไอน้ำและน้ำ โกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 1 
  โรงงานผลิตไอน้ำและน้ำ โกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 1 เปนโรงงานผลิตไอน้ำที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงชนิด D (Natural 

Gas-Fired D Type Steam Generation Plant) และมีเครื่องผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมอีก 1 เครื่อง โดยเริ่มเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยในเดือน

กรกฎาคม 2537 ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังผลิตไอน้ำ 250 ตันตอชั่วโมง น้ำสะอาด (Clarified Water) 1,110 ลูกบาศกเมตรตอ

ชั่วโมง และน้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) 230 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เนื่องจากโรงผลิตดังกลาวใชเครื่องผลิตไอน้ำซึ่งมีประสิทธิภาพ

ดอยกวาโรงผลิตอื่นๆ ของบริษัท บริษัทจึงไมไดทำสัญญาจำหนายไอน้ำระยะยาวสำหรับไอน้ำซึ่งผลิตไดจากโรงผลิตดังกลาว แตจะนำไปจำหนายเพื่อ

รองรับความตองการของลูกคาในระยะสั้น ในชวงเริ่มตนเดินเครื่องและในชวงที่มีความตองการสวนเกนิและจะนำไปใชเสริมระบบการผลิตโดยรวมใหมี

เสถียรภาพยิ่งขึ้น บริษัทจะจำหนายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมซ่ึงผลิตไดจากโรงผลิตนี้ใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนหลัก 

  

 (ง) โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 2 
  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 2 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Combined Cycle 

Natural Gas-Fired Cogeneration Plant) ซึ่งไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนเมษายน 2539 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำลังผลิตไฟฟา 

281 เมกะวัตตและมีกำลังการผลิตไอน้ำ 300 ตันตอชั่วโมง ไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาแหงนี้ไดจำหนายใหแก กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด และจำหนายไอน้ำใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 

2 แหงนี้ยังมีโรงงานบำบัดน้ำเสียที่สามารถผลิตน้ำสะอาด (Clarified Water) จำนวน 900 ตันตอชั่วโมง และน้ำปราศจากแรธาตุจำนวน 280 ลูกบาศก

เมตรตอชั่วโมง เพื่อใชภายในโรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 1 และจำหนายใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรม  

ใกลเคียง 

  
 (จ) โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 4 
  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 4 เปนโรงไฟฟาแบบใชพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Gas-Fired 

Cogeneration Plant) ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม 2548 โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการ

ระยะที่ 4 ไดเพิ่มกำลังการผลิตน้ำสะอาดและน้ำปราศจากแรธาตุเมื่อป 2553 เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นของลูกคาบริเวณนิคมอุตสาหกรรม  

มาบตาพุด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำลังผลิตไฟฟา 77 เมกะวัตต กำลังการผลิตไอน้ำ 137 ตันตอชั่วโมง น้ำสะอาด 1,500 ลูกบาศกเมตร

ตอชั่วโมงและน้ำปราศจากแรธาตุ 550 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยจำหนายไฟฟา ไอน้ำ น้ำสะอาด และน้ำปราศจากแรธาตุใหลูกคาอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง  

 
 (ฉ)  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 5 
  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 5 ตั้งอยูพื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงไฟฟา

แหงนี้ประกอบดวยเครื่องกังหันกาซ (Gas Turbine) เคร่ืองผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) 

โดยสามารถผลิตไฟฟาไดสงูสุด 382 เมกะวัตต ซึ่งออกแบบใหมีกำลังการผลิตไฟฟา 328 เมกะวัตต และกำลังการผลิตไอน้ำไดสูงสุด 160 ตันตอชั่วโมง 

ไฟฟาและไอน้ำที่ผลิตจากโรงไฟฟาแหงนี้จะจำหนายไปตามสายสงของโกลวที่มีอยูเดิม โรงไฟฟาแหงนี้นับวาเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำท่ีมี

ขนาดใหญเมื่อเทียบกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำอื่นๆ ที่บริษัทมีอยูในปจจุบัน เนื่องจากขนาดและประสิทธิภาพของโกลว พลังงาน โครงการ

ระยะท่ี 5 ทำใหโรงไฟฟาแหงนี้ไดเดินเคร่ืองแบบ Base Load Unit ในขณะที่โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่มีขนาดเล็กอื่นๆ จะเดินเครื่องเพื่อ

ผลิตไฟฟาจำหนายให กฟผ. และทำใหโหลดที่จำหนายใหบรรดาลูกคาอุตสาหกรรมมีความสมดุล โรงไฟฟาแหงนี้ไดเริ่มดำเนินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือน

กันยายน 2554 
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 (ช)  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3 
  โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3 เปนโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ประกอบดวยหมอไอน้ำ (Circulating Fluidized Bed 

Boiler) และเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันกับโกลว เอสพีพี 3 

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโรงไฟฟาแหงนี้ไดถูกออกแบบมาใหมีกำลังการผลิตไฟฟา 85 เมกะวัตต และกำลังการผลิตไอน้ำ 79 ตันตอชั่วโมง 

หรือกำลังการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 115 เมกะวัตตเทียบเทา (เม่ือไมมีการผลิตไอน้ำ) โดยจำหนายไฟฟาและไอน้ำใหแกลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด  

 
 (ซ) โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 1 
  โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 1 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 

Cogeneration Plant) โดยเร่ิมตนเดนิเคร่ืองเชงิพาณชิยในเดอืนกมุภาพนัธ 2541 ตัง้อยูในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวันออก โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2554 มีกำลังผลิตไฟฟา 124 เมกะวัตต ไอน้ำ 90 ตันตอชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 70 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยกระแสไฟฟาที่ผลิตได  

จะถูกจำหนายใหแก กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก สวนไอน้ำที่ผลิตไดจะถูกจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก โรงงานผลิตน้ำปราศจากแรธาตุ โกลว เดมิน วอเตอร (Demineralized Water plant) ตั้งอยูในนิคม

อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ไดโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทใหกับ บจ. โกลว เอสพีพี 1 โรงงาน โกลว เดมิน วอเตอร เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยใน

เดือนพฤศจิกายน 2542 โรงงาน โกลว เดมิน วอเตอร สามารถผลิตน้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) ได 120 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

โดยจำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และ บจ. โกลว เอสพีพี 1 

  
 (ฌ) โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 
  โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติและถานหินเปนเชื้อเพลิง (Hybrid 

Natural Gas and Coal-Fired Combined Cycle Cogeneration Facility) ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยใน

เดือนมีนาคม 2542 โดยทางเทคนิคแลว ถึงแมวาบริษัทจะถือวาโรงไฟฟานี้เปนโรงผลิตเพียงแหงเดียวกัน แตโรงไฟฟากังหันกาซเปนของ บจ. โกลว เอส

พีพี 2 และโรงไฟฟาถานหินเปนของ บจ. โกลว เอสพีพี 3  

 

  โรงไฟฟานี้แบงออกเปนสองสวนคือ (1) เคร่ืองกังหันกาซ (Gas Turbine) กำลังการผลิตประมาณ 35 เมกะวัตต จำนวน 2 เครื่อง และ

เคร่ืองผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Unit) จำนวน 2 เคร่ือง และ (2) เครื่องกำเนิดไฟฟาพลังความรอนรวมจากกาซธรรมชาติและถานหิน กำลังการ

ผลิต 222 เมกะวัตต จำนวน 2 เคร่ือง (Hybrid Cycle Unit) แตละเครื่องประกอบดวยเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) 1 เครื่องและหมอตมน้ำ 

(Circulating Fluidized Bed Boiler) 1 เคร่ือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 มีกำลังผลิตไฟฟา 513 เมกะ

วัตต ไอน้ำ 190 ตันตอชั่วโมง และน้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) 150 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาโกลว เอส

พพี ี2 / โกลว เอสพพี ี3 จะจำหนายใหแก กฟผ. และใหแกลกูคาอตุสาหกรรมในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ สวนไอนำ้และนำ้เพือ่การอตุสาหกรรมที่

ผลิตไดจากโรงงานจะจำหนายแกลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง 

 
 (ญ) โรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 11 
  โรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 11 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Cogeneration 

Plant) ซึ่งตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค โดยเริ่มตนเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนตุลาคม 2543 โรงไฟฟาแหง

นี้ประกอบดวยเครื่องกังหันกาซ (Gas Turbine) 2 เคร่ือง เคร่ืองกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) 1 เครื่อง และเครื่องทำน้ำเย็น (Absorption Chiller) 

1 เคร่ือง และเครื่องทำน้ำเย็นสำรอง (Electrici Chiller) 1 เคร่ือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โรงไฟฟาแหงนี้มีกำลังการผลิตไฟฟา 120 เมกะวัตต

และน้ำเย็น 2,200 ตันความเย็น ไฟฟาที่ผลิตจากโรงไฟฟาแหงนี้จะจำหนายใหแก กฟผ. และไฟฟาและน้ำเย็นจะจำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรมในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารคโดยผานเครือขายสายสงและทอน้ำเย็นของบริษัทตามลำดับ 
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 (ฎ) โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 13 
  โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 13 ประกอบดวยเครื่องกำเนิดไฟฟาขนาดเล็ก (Gas-fired Engines) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงจำนวน 4 

เครื่อง โรงไฟฟาแหงนี้ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 11 มีกำลังการผลิต 23 เมกะวัตต เครื่องกำเนิดไฟฟาทั้ง 4 เครื่องไดติดตั้ง

และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยเม่ือเดือนตุลาคม 2549 

 

แผนที่ตอไปนี้แสดงท่ีตั้งสำนักงานใหญของบริษัท โรงงานผลิตของบริษัท 
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โครงสรางการจัดการ

โกลว พลังงาน โครงการระยะท่ี 2
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ผูถือหุน
 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีดังนี้  

 

 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ จำนวนหุน (หุน) สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 
 1. บริษัท ไอพีอาร - จีดีเอฟ สุเอซ (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. 50,328,818 3.44 

 4. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 40,645,200 2.78 

 5. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร จำกัด 36,909,682 2.52 

 5. นอรทรัสต นอมินี จำกัด  29,237,400 2.00 

 6. สเตท สตรีท แบงก แอนด ทรัสต คัมปานี ฟอร ยุโรป ลิมิเต็ด  28,366,046 1.94 

 7. เชส นอมินี จำกัด 15  19,112,606 1.31 

 8. บริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส จำกัด - APEX 10,700,000 0.73 

 9. ลิตเติลดาวน นอมินี จำกัด 7 9,272,323 0.63 

 10. NORBAX INC., 13   8,368,600 0.57 

 11. กองทุนเปด กรุงศรีหุนระยะยาวปนผล 8,235,200 0.56 

 13. The Bank of New York (Nominees) Limited 8,162,884 0.56 

 14. บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำกัด 8,000,000 0.55 

 15. อื่นๆ   194,550,243 13.30 

      1,462,865,035 100.00 
หมายเหตุ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี ตุรกี และแอฟริกาใต บี.วี. และบริษัท ไอพีอาร - จีดีเอฟ สุเอซ (ประเทศไทย) จำกัด เปนบริษัทยอยที่ จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. เปนเจาของ  
 ทั้งหมด  

 

นโยบายการจายเงินปนผล
 

 คณะกรรมการบริษัทอาจจะประกาศการจายเงินปนผลประจำป เมื่อไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในระหวางการประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจำป แตการประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลไมจำเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  

 

 นโยบายการจายเงินปนผลปจจุบันของคณะกรรมการบริษัท คือ เสนอตอผูถือหุนในการจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ประจำป โดยไมรวมถึงผลกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังมิไดรับรู หลังหักเงินสำรองตางๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว อยางไรก็ตาม การจาย

เงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจำเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาสมควร  

 

 ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทจะจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงนิกำไรมิได และหากบริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู บริษัทจะจายเงินปนผลมิได ถึงแมวาบริษัทจะลงบัญชีกำไรสุทธิในปปจจุบันแลว ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทจะตอง

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะตองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม

นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งอาจมีผลทำใหกำไรสุทธิสวนสำหรับจายเงินปนผลนอยลง  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 14,828.7 ลานบาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,598.3 ลานบาท และมีกำไรสะสม

ที่ยังไมไดจัดสรรทั้งหมด (เฉพาะบริษัทฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 7,315.9 ลานบาท  

 

 ปจจุบัน บจ. ไฟฟา หวยเหาะ เปนบริษัทยอยเพียงบริษัทเดียวที่มีนโยบายการจายเงินปนผลเปนการเฉพาะและชัดเจน โดยนโยบายของ บจ. 

ไฟฟา หวยเหาะ ตามที่ไดตกลงไวตอผูถือหุนของ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ สามารถใชกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจายเงินปนผลทุกครึ่งปได โดยตองเปนไป

ตามเงี่อนไขของสัญญากูยืมเงินและขอตกลงของผูถือหุนดวย 

 

 คณะกรรมการของบริษัทยอยอื่นๆ แตละบริษัทสามารถพิจารณาเสนอใหผูถือหุนพิจารณาเห็นชอบในการจายเงินปนผลได 

คณะกรรมการบริษัท
 

 รายช่ือกรรมการ ตำแหนง 
 1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ(1) ประธานกรรมการ 

 2. นายเอซา เฮสคาเนน  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 3. นายโกวิทย โปษยานนท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. นางอัญชลี ชวนิชย กรรมการอิสระ 

 7. นายเดอรค แอชเชอร มารค บิวซารต(2) กรรมการ 

 8. นายฟลิป คอกซ(3) กรรมการ 

 9. นายกิโด เกฮารท(4) กรรมการ 

 10. นายกี ริชเชล(5) กรรมการ 

 11. นายอเลน แจนเซนส(6) กรรมการ 

 12. นายอนุตร จาติกวณิช กรรมการ 

 13. นายโยฮัน เดอ เซเจอร  กรรมการ 

 14. นายมิเชล เจ. จี. กองทัวร กรรมการ 

 15. นายเบรนเดอน จี. เอส. วาวเทอร(7) กรรมการ 

 

 โดยมีนายณัฐพรรษ ตันบุญเอก เปนเลขานุการบริษัท 
 
หมายเหตุ  (1) เขาเปนประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (2) ลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (3) เขาเปนกรรมการของบริษัท ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (4)  ลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (5) เขาเปนกรรมการของบริษัท ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (6) เขาเปนกรรมการของบริษัท ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (7) ลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 
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กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
 กรรมการสองคนในแปดคนตามรายช่ือขางลางนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

 นายอนุตร จาติกวณิช หรือ นายฟลิป คอกซ หรือ นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ หรือ นายเอซา เฮสคาเนน หรือ นายอเลน แจนเซนส

หรือ นายโยฮัน เดอ เซเจอร หรือ นายกี ริชเชล หรือ นายมิเชล เจ. จี. กองทัวร 

 

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 • คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะทำหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ 

ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทอาจจะใหอำนาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกวานั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อทำหนาที่แทนได 

  

 • คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้ ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนกอนดำเนินการ 

 - กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ขอบังคับของบริษัทไดกำหนดไววาตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

 - การกระทำใดๆ ทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่ตองปฏิบตัติามขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการ  

  กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 - การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ซึ่งตองปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการกำกับ 

  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

  

 • คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการประกาศเงินปนผลระหวางกาลเปนครั้งคราวหากเห็นวาบริษัทมีกำไรและเงินสดเพียงพอท่ีจะทำ  

เชนนั้นได 

ทาเทียบเรือขนถายถานหิน
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท

1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ
 อายุ 46 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท Business Administration (1992 - 1994) 
  Catholic University of Louvain; cum laude
 • Postgraduaat in de Bedrijfskunde (1991 - 1992)
 • Catholic University of Louvain; cum Laude
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (1988 - 1990)
  major Nuclear Science, at the Rensselelaer Polytechnic 
  Institute, New York, USA; maxima cum laude
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร Electromechanical 
  Engineering (1983 - 1988), major Power Electricity, 
  Catholic University of Louvain; magna cum laude
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • พฤษภาคม 2554 - ปจจบัน
  - ประธานกรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. หวยเหาะไทย, 
   บจ. ไฟฟา หวยเหาะ, และ บจ. โกลว เหมราช วินด)
 • 2554 - ปจจบัน
  - ประธานกรรมการ
   Gas Natural Licuado de Mejillones - Gas supplier 
   in the north of Chile
  - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต
   GDF SUEZ Energy Latin-America (Chile) - Energy
 • 2551 - 2554
  - ประธานกรรมการ
   ACEA Electrabel Trading (Italy) - Energy
  - General Manager Trading and Portfolio Management
   Electrabel - Energy

2. นายเอซา เฮสคาเนน
 อายุ 45 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล Helsinki University 
  of Technology ประเทศฟนแลนด
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี

 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหารและ
   รองประธานกรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. ไฟฟา หวยเหาะ)
  - ประธานกรรมการ
   บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด
  - รองประธานกรรมการ
   บริษัท หวยเหาะไทย จำกัด และ บริษัท โกลว เหมราช วินด จำกัด
 • 2547 - 2551
  - รองกรรมการผูจัดการใหญสายพัฒนาโครงการ 
   และธุรกิจไอพีพี
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - รองกรรมการผูจัดการใหญสายพัฒนาโครงการ 
   และธุรกิจไอพีพี
   กลุมบริษัทโกลว

3. นายโกวิทย โปษยานนท
 อายุ 76 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร
  จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 • ปริญญาโทและปริญญาเอก จาก Cornell University
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จาก Cambridge University
 สัดสวนการถือหุนในบริษทั (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค-วัน, 
   บจ. หวยเหาะไทย, บจ. ไฟฟา หวยเหาะ 
   และ บจ. โกลว เหมราช วินด)
  - ประธานกรรมการ
   บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) จำกัด
  - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
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  - กรรมการ
   บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ
   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  - ประธานกรรมการอุทธรณ
   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ
 อายุ 75 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร Gray’s-Inn ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Role of Chairman Program รุน 2/2001 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค-วัน, 
   บจ. หวยเหาะไทย, บจ. ไฟฟา หวยเหาะ 
   และ บจ. โกลว เหมราช วินด)
  - ประธาน
   National Committee United World Colleges
  - ประธาน
   บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จำกัด
  - ประธาน
   บริษัท Kawasaki-Dowa จำกัด

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ
 อายุ 67 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี Michigan State University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการ (DCP) รุน 12/2002  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพพีี 3, บจ. เก็คโค-วัน, 
   บจ. หวยเหาะไทย, บจ. ไฟฟา หวยเหาะ 
   และ บจ. โกลว เหมราช วินด)
  - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • อดีต
  - กรรมการจรรยาบรรณ
   สภาวิชาชีพบัญชี
  - นายกสมาคม
   สมาคมการบัญชีไทย
  - กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เชียงใหม โฟรเซนฟูดส จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับการศึกษา การปรับปรุง
   โครงสรางอัตราคาไฟฟา
   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
  - กรรมการในคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินการบัญชี
   สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
  - ศาสตราจารยกิตติคุณ
   ภาควิชาการบัญชี จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. นางอัญชลี ชวนิชย
 อายุ 61 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม, 
  University of Missouri-Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 
  จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - กรรมการอิสระ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
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  - กรรมการอิสระ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3 จำกัด, 
   บจ. เก็คโค - วัน จำกัด, บจ. หวยเหาะไทย จำกัด, 
   บจ. ไฟฟา หวยเหาะ และ บจ. โกลว เหมราช วินด)
  - ที่ปรึกษาระดับ 13
   การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
  - คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาและติดตามการพัฒนา
   โรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร
   วุฒิสภา
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานอุตสาหกรรม
   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ “Vocational 
   Chemical Engineering Practice College”
   กระทรวงศึกษาธิการ
  - ประธาน
   มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
  - ประธาน
   มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ-ฟนฟูปะการังชายหาด
  - กรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
   สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
   ในพระบรมราชินูปถัมภ
 • 2548 - 2549
  - ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
   กระทรวงคมนาคม

7. นายเดอรค แอชเชอร มารค บิวซารต
 อายุ 63 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • General Management Programme Cedep, Fontainebleau
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล 
  University of Ghent
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ลาออกในเดือนพฤษภาคม 2554
  - กรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค-วัน, 
   บจ. หวยเหาะไทย. บจ. ไฟฟา หวยเหาะ, บจ. โกลว เอสพีพี  11,  
   บจ. โกลว เอสพีพี 12, บจ. โกลว เอสพีพี 13 และ บจ. โกลว  
   เหมราช วินด)

 • ปจจบัน
  - Executive Vice President GDF SUEZ in charge of 
   Energy Europe & International
   GDF SUEZ Energy Europe & International
  - ประธานกรรมการ
   อินเตอรเนชั่นแนล พาวเวอร พีแอลซี
  - กรรมการ
   Tractebel Energia (บราซิล)
  - กรรมการ
   GDF SUEZ Energy North America (สหรัฐอเมริกา)
  - ประธานเจาหนาที่บริหาร
   SUEZ Tractabel S.A.
  - กรรมการ
   Electrabel S.A.

8. นายฟลิป คอกซ
 อายุ 60 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Chartered Accountant
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • พฤษภาคม 2554 - ปจจบัน
  - กรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว  (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค-วัน,  
   บจ. หวยเหาะไทย, บจ. ไฟฟา หวยเหาะ, และ บจ. โกลว เหมราช วินด)
 • 2554 - ปจจบัน
  - กรรมการ
   Tractebel Energia S.A. (บราซิล)
 • เมษายน 2552 - ปจจบัน
  - Non-Executive Director
   Wm Morrison Supermarkets PLC (สหราชอาณาจักร)
  - กรรมการ
   Gippsland Venture Pty Limited (ออสเตรเลีย)
  - กรรมการ
   International Power Iberia Energia S.L. (สเปน)
  - กรรมการ
   Morwell Financial Services Pty Limited (ออสเตรเลีย)
 • 2544 - ปจจบัน 
  - กรรมการ
   Australian Power Investments B.V. (ฮอลแลนด)
  - กรรมการ
   European Power Holding B.V. (ฮอลแลนด)
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 • ตุลาคม 2549 - ปจจบัน 
  - กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
   International Power Plc (สหราชอาณาจักร)
 • พฤศจิกายน 2549 - กรกฎาคม 2553
  - กรรมการ
   International Power (Cayman) Limited (Dissolved) 
   Cayman Islands
 • พฤศจิกายน 2549 - ธันวาคม 2553
  - Director and Managing Director
   National Power International Holdings B.V. (ฮอลแลนด)

9. นายกิโด เกฮารท
 อายุ 58 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา Organizational Sociology, Gent University
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ลาออกในเดือนพฤษภาคม 2554
  - กรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค-วัน, 
   บจ. หวยเหาะไทย, บจ. ไฟฟา หวยเหาะ, บจ. โกลว เอสพีพี 11,  
   บจ. โกลว เอสพีพี 12, บจ. โกลว เอสพีพี 13 และ บจ. โกลว  
   เหมราช วินด)
 • ปจจบัน
  - 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.

10. นายกี ริชเชล
 อายุ 56 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร University Liege 
  ประเทศเบลเยียม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Louvain-la-Neuve 
  ประเทศเบลเยียม

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครวัระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • พฤษภาคม 2554 - ปจจบัน
  - กรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค-วัน, 
   บจ. หวยเหาะไทย, บจ. ไฟฟา หวยเหาะ, 
   และ บจ. โกลว เหมราช วินด)
 • 2550 - พฤษภาคม 2554
  - ประธานกรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. หวยเหาะไทย. บจ. ไฟฟา 
   หวยเหาะ, บจ. โกลว เอสพีพี 11, บจ. โกลว เอสพีพี 12, 
   บจ. โกลว เอสพีพี 13 และ บจ. โกลว เหมราช วินด)
 • กันยายน 2554 - ปจจบัน
  - กรรมการ
   IPM (UK) Power Holdings Limited (Gibraltar)
 • เมษายน 2554 - ปจจบัน
  - กรรมการ
   E.CI S.A. (ชิลี)
 • กุมภาพันธ 2554 - ปจจบัน
  - กรรมการ
   International Power Plc (สหราชอาณาจักร)
 • 2554 - ปจจบัน
  - Administrateur, Executive Director and Chief 
   Operating Officer
   SUEZ-Tractebel (เบลเยียม)
 • ธันวาคม 2549 - มีนาคม 2554
  - กรรมการ
   SGA Maragiq Holdings W.L.L. (บาหเรน)
 • เมษายน 2550 - มีนาคม 2554
  - กรรมการ
   Jubail Water and Power Company (ซาอุดีอาระเบีย)
 • 2550 - เมษายน 2554
  - ประธาน
   Baymina Enerji A.S. (ตุรกี)
  - กรรมการ
   IPR-GDF SUEZ (Thailand) Co., Ltd. (ไทย)
  - ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
   IPR-GDF SUEZ Asia Co., Ltd. (ไทย)
 • 2550 - มิถุนายน 2554
  - กรรมการ
   GDF SUEZ Energy India Private Limited (อินเดีย)
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 • พฤษภาคม 2550 - กรกฎาคม 2554
  - กรรมการ
   PTT MGD Co., Ltd. (ไทย)
 • พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2554
  - กรรมการ
   Ras Girtas Power Company (กาตาร)
 • 2551 - มิถุนายน 2554
  - กรรมการ
   Senoko Power Limited (สิงคโปร)
  - กรรมการ
   Senoko Services Pte. Ltd. (สิงคโปร)
  - กรรมการ
   Senoko Gas Supply Pte. Ltd. (สิงคโปร)
  - กรรมการ
   Senoko Energy Pte. Ltd. (สิงคโปร)
 • 2552 - พฤษภาคม 2554
  - กรรมการ
   Avon Peaking Power (Pty) Limited (แอฟริกาใต)
  - กรรมการ
   Dedisa Peaking Power (Proprietary) Limited (แอฟริกาใต)
  - กรรมการและประธาน
   Moyeng Energy (Proprietary) Limited (แอฟริกาใต)

11. นายอเลน แจนเซนส
 อายุ 50 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Commercial Engineer, Universite Libre De Bruxelles
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • พฤษภาคม 2554 - ปจจบัน
  - กรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค-วัน, 
   บจ. หวยเหาะไทย, บจ. ไฟฟา หวยเหาะ, และ บจ. โกลว 
   เหมราช วินด)
 • มกราคม 2555 - ปจจบัน
  - Executive Vice President Marketing & Sales
   GDF SUEZ Energy Europe
 • กรกฎาคม 2552 - ธันวาคม 2554
  - Executive Vice President Markets & Sales
   GDF SUEZ Energy Europe and International
 • มกราคม - กรกฎาคม 2552
  - Deputy CEO
   GDF SUEZ Energy International

 

 • 2550 - 2551
  - General Manager of Markets & Sales, 
   Managing Director
   ELECTRABEL
 • 2548 - 2549
  - CEO and Member of the Strategic Committee
   DISTRIGAS

12.  นายอนุตร จาติกวณิช
 อายุ 45 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี Lehigh University เพนซิลเวเนีย 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 38/2005 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • 89,100 หุน (0.01%)
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • เปนญาติกับผูบริหาร นางศรีประภา สำรวจรวมผล (ผูบริหารบริษัท)
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - กรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. เก็คโค-วัน, บจ. หวยเหาะไทย, 
   บจ. ไฟฟา หวยเหาะ และ บจ. โกลว เหมราช วินด)
  - กรรมการ
   Wilding Golf Consulting Services Ltd.
  - กรรมการ
   Flowrider (Thailand) Co., Ltd.
  - กรรมการ
   LiveSmart Co., Ltd.

13.  นายโยฮัน เดอ เซเจอร
 อายุ 44 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคอรเนลล 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพาณิชย Catholic University 
  of Louvain ประเทศเบลเยียม
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - กรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
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  - กรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. หวยเหาะไทย และ บจ. ไฟฟา  
   หวยเหาะ)
  - กรรมการ
   Avon Peaking Power (Pty) Limited
  - กรรมการ
   Dedisa Peaking Power (Pty) Limited
  - Commissioner in
   PT Supreme Energy Muara Laboh
  - Commissioner in
   PT Supreme Energy Raja Basa
  - Commissioner in
   PT Rantau Dedap
  - Alternate director
   Senoko Energy Pte Ltd.
 • 2552 - 2553
  - รองกรรมการผูจัดการใหญ - Head of Business 
   Development Middle East Asia, Africa and Australia
   ไอพีอาร-จีดีเอฟ สุเอซ เอเชีย 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 อินเตอรเนชั่นแนล

14. นายมิเชล เจ. จี. กองทัวร
 อายุ 44 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • BSc in Finance and MBA, Katholieke Universiteit Leuveh
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี 
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - กรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3, 
   บจ. หวยเหาะไทย และ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ)
  - Regional CFO
   GDF SUEZ Middle East, Asia, Africa
  - ผูอำนวยการฝายการเงิน
   Kelson Energy / Electricity Production

  - กรรมการ
   Deloitte China / Consulting

15. นายเบรนเดอน จี. เอส. วาวเทอร
 อายุ 42 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Brussels (VUB)
 • ปริญญาตรี สาขา Commercial Engineering University of 
  Brussels (VUB)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 57/2006 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัดสวนการถอืหุนในบริษัท (รอยละ)
 • 45,000 หุน (0.00%)
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ลาออกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554
  - กรรมการ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค-วัน, 
   บจ. หวยเหาะไทย และ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ)
 • ปจจบัน
  - 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 นี้ 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 
 11) บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 
 12) บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จำกัด 
 13) บริษัท โกลว เอสพีพี 13 จำกัด
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คณะผูบริหาร
 

คณะผูบริหารของบริษัท มีจำนวน 34 ทาน ดังนี้  

 
 รายชื่อคณะผูบริหาร ตำแหนง 

 1. นายเอซา เฮสคาเนน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 2. นายเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ  

 3. นางศรีประภา สำรวจรวมผล รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย 

 4. นายปจงวิช พงศศิวาภัย รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต  

 5. นายสุทธิวงศ คงสิริ  รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน 

 6. นายกนิษฐ แทงเพช็ร ผูอำนวยการอาวุโสฝายการผลิตกลุมโรงงานระยอง 

 7. นายสเวน อีริค เจนเซ็น(1) ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการสัญญาจางเหมาและงานกอสราง  

 8. นายหลุยส สตีเวน โฮลับ(2) ผูจัดการโรงไฟฟา - เก็คโค-วัน 

 9. นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ ผูอำนวยการอาวุโสฝายวิศวกรรม 

 10. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ ผูอำนวยการอาวุโสฝายงบดุลและการบัญชี 

 11. นางมัณทนา คุณากร(3) ผูอำนวยการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน 

 12. นายณรงคชัย วิสูตรชัย ผูอำนวยการอาวุโสฝายประชาสัมพันธและรัฐสัมพันธ 

 13. นายวิคทอริโน มาซา ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 

 14. นายทนง ตันทองทิพย ผูจัดการโรงไฟฟา - บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด 

 15. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ  ผูอำนวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย 

 16. นายอนุตรชัย ณ ถลาง ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต 

 17. นางสาวศิริจันทร โชติชัยสถิตย ผูอำนวยการแผนกขายลูกคาอุตสาหกรรม 

 18. นายประทีป พุทธธรรมรักษา ผูอำนวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง 

 19. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผูอำนวยการแผนกประชาสัมพันธ 

 20. นายชิน เบง ตง(4) ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการถานหินและชีวมวล 

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

 22. นายเรอโนต หลุยส อัลเบิรต พีเยิล ผูอำนวยการแผนกลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ 

 23. นายสุทธิ เชื้อสุข ผูจัดการแผนกวิศวกรรม 

 24. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย ผูอำนวยการแผนกบัญช ี

 25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย ผูอำนวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 26. นายเอเรลป กุลเลป ผูอำนวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ 

 27. นายสุรัตนชัย บางหลวง ผูจัดการโรงไฟฟา - โกลว ไอพีพี และโกลว เอสพีพี 11 

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

 29. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ผูจัดการโรงไฟฟา - โกลว เอสพีพี 1 

 30. นางอัญชณา กิตตปิยกุล  ผูอำนวยการแผนกงบประมาณ 

 31. ดร. สมเกียรติ ดีกระจางเพชร ผูอำนวยการแผนกวิเคราะหและจัดการสินทรัพย 

 32. นายแกรท แมรสมัน ผูอำนวยการแผนกพัฒนาโครงการ 

 33. นายอัครินทร ประเทืองสิทธิ์ ผูอำนวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น 

 34. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผูอำนวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ 

หมายเหตุ (1) ลาออกจากการเปนผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการสัญญาจางเหมาและงานกอสราง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555  
 (2) เขาเปนผูจัดการโรงไฟฟาเก็คโค-วัน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554  
 (3) เขาเปนผูอำนวยการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554  
 (4) ลาออกจากการเปนผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการถานหินและชีวมวลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัท

1.  นายเอซา พอลี เฮสคาเนน
 (โปรดดูขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัทขอ 2)

2. นายเฮกกิ พูดาส
 อายุ 49 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท ดานวิทยาศาสตร (เศรษฐกิจพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัย Lappeenranta ประเทศฟนแลนด
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบนั
  - 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
  - ผูจัดการทั่วไป International O&M
   Fortum Power & Heat Oy ประเทศฟนแลนด

3. นางศรีประภา สำรวจรวมผล
 อายุ 48 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ Syracuse University 
  นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Michigan Technological 
  University มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • 30,000 หุน (0.00%)
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • เปนญาติกับกรรมการ นายอนุตร จาติกวณิช (กรรมการบริษัท)

 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย
   กลุมบริษัทโกลว
  - กรรมการ
   บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิค ทรานสปอรต จำกัด
  - อุปนายกสมาคม
   สมาคมผูผลิตไฟฟาเอกชน

4. นายปจงวิช พงษศิวาภัย
 อายุ 43 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอเรกอน 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - 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
 อายุ 41 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of North Carolina 
  at Chapel Hill
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
 • ไมมี
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
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 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน
   กลุมบริษัทโกลว
  - รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน
   บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด

6. นายกนิษฐ แทงเพ็ชร
 อายุ 54 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัปทุมธานี
 • วุฒิวิศวกรไฟฟา แขนงไฟฟากำลัง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
  เจาคุณทหารลาดกระบัง
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายการผลิตกลุมโรงงานระยอง
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายการผลิตกลุมโรงงานระยอง
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี, บจ. โกลว เอสพีพี 11, 
   บจ. โกลว เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว เอสพีพี 13)
 • 2545 - 2549
  - ผูจัดการทั่วไปฝายจัดการกลุมโรงงานระยอง
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี)

7. นายสเวน อีริค เจนเซ็น
 อายุ 54 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Macquarie Graduate School 
  of Management Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล Technical University 
  of Denmark ประเทศเดนมารก
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ลาออกในเดือนมกราคม 2555
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการสัญญาจางเหมา
   และงานกอสราง
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการสัญญาจางเหมา
   และงานกอสราง
   กลุมบริษัทโกลว

8. นายหลุยส สตีเวน โฮลับ
 อายุ 50 ป
 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
 • มิถุนายน 2554 - ปจจบัน
  - ผูจัดการโรงไฟฟา
   บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด
 • 2550 - มิถุนายน 2554
  - 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
 อาย ุ49 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายวิศวกรรม
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายวิศวกรรม
   กลุมบรษิัทโกลว
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10. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ
 อายุ 49 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • อนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสตุทการด ประเทศเยอรมัน
  (เทียบเทาปริญญาโท)
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายงบดุลและการบัญชี
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายงบดุลและการบัญชี
   กลุมบริษัทโกลว
 • 2547 - 2549
  - Corporate Controller
   จอหนสันอิเลคทริค ประเทศฮองกง

11. นางมัณทนา คุณากร
 อายุ 46 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • มิถุนายน 2554 - ปจจบัน
  - ผูอำนวยการอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหาร
   สำนักงาน
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหาร
   สำนักงาน
   กลุมบริษัทโกลว
 • 2550 - มิถุนายน 2554
  - ผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน
   กลุมบริษัทโกลว
 • 2545 - 2550
  - รองผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - รองผูอำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล
   กลุมบริษัทโกลว

12. นายณรงคชัย วิสูตรชัย
 อายุ 45 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทเท็กซัส 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายประชาสัมพันธและรัฐสัมพันธ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการอาวุโสฝายประชาสัมพันธและรัฐสัมพันธ
   กลุมบริษัทโกลว

13. นายวิคทอริโน มาซา
 อายุ 60 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Manila ประเทศฟลิปปนส
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูจัดการทั่วไป
   บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด
 • 2541 - 2552
  - Chief Financial Controller and Loan Management Officer
   บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด

14. นายทนง ตันทองทิพย
 อายุ 56 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบรหิาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูจัดการโรงไฟฟา
   บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จำกัด
 • 2548 - 2553
  - Assistant Managing Director
   Promec Energy Co., Ltd.
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15. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ
 อายุ 51 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร (การแปลภาษาไทย - อังกฤษ)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร (อังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย
   กลุมบริษัทโกลว

16. นายอนุตรชัย ณ ถลาง
 อายุ 48 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
  เจาคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 
   อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 
   อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต
   กลุมบริษัทโกลว
 • 2549 - 2553
  - ผูจัดการโรงไฟฟา
   โรงไฟฟาโกลว พลังงาน (โครงการระยะท่ี 1 & 2)
 • 2537 - 2549
  - ผูจัดการฝายวางแผนการปฏิบัติการ
   กลุมบริษัทโกลว

17. นางสาวศิริจันทร โชติชัยสถิตย
 อายุ 47 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี

 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกขายลูกคาอุตสาหกรรม
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกขายลูกคาอุตสาหกรรม
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี, บจ. โกลว ไอพีพี 2 
   โฮลดิ้ง, บจ. โกลว ไอพีพี 3 และ บจ. เก็คโค - วัน)

18. นายประทีป พุทธธรรมรักษา
 อายุ 47 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง)
 • 2543 - 2549
  - ผูจัดการฝายจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลัง โรงงานระยอง
   กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. โกลว ไอพีพี)

19. นายสมชัย กล่ินสุวรรณมาลี
 อายุ 46 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกประชาสัมพันธ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกประชาสัมพันธ
   กลุมบริษัทโกลว
 • 2546 - 2551
  - ผูอำนวยการแผนกรัฐสัมพันธ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกรัฐสัมพันธ
   กลุมบริษัทโกลว

20. นายชิน เบง ตง
 อายุ 46 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟา Kansas State University, 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
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 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ลาออกในเดือนมกราคม 2555
  - 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.

21. นายอภิชาต แจมจันทร
 อายุ 46 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูจัดการโรงไฟฟา
   บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด, บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด  
   และ บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะ 
   ที่ 3 & 4)
 • 2548 - 2549 
  - ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
   บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด, บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด  
   และ บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะ 
   ที่ 3 & 4)

22. นายเรอโนต หลุยส อัลเบิรต พีเยิล
 อายุ 45 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร (เคมี) Institute National 
  Polytechnigue de Grenoble, ประเทศฝร่ังเศส
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ
   กลุมบริษัทโกลว

23. นายสุทธิ เชื้อสุข
 อายุ 45 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  พระนครเหนือ
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูจัดการฝายวิศวกรรม
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูจัดการฝายวิศวกรรม
   กลุมบริษัทโกลว

24. นางสาวสุทธาสิน ีเพ็งทรัพย
 อายุ 44 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกบัญชี
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกบัญชี
   กลุมบริษัทโกลว

25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย
 อายุ 44 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
  วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
   กลุมบริษัทโกลว
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 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูจัดการโรงไฟฟา
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะท่ี 1 และ 2)
 • 2541 - กุมภาพันธ 2554
  - ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
   บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด และ บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด

29. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ
 อายุ 41 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (อิเล็กทรอนิกส) สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูจัดการโรงไฟฟา
   บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด
 • 2540 - 2550
  - ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
   บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด
 
30. นางอัญชณา กิตติปยกุล
 อายุ 40 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกงบประมาณ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกงบประมาณ
   กลุมบริษัทโกลว
 • 2546 - 2549
  - ผูชวยผูอำนวยการแผนกงบประมาณ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูชวยผูอำนวยการแผนกงบประมาณ
   กลุมบริษัทโกลว

31. ดร. สมเกียรติ ดีกระจางเพชร
 อายุ 38 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากำลัง) 
  มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา

26. นายเอเรลป กุลเลป
 อายุ 44 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล University of 
  Southwestern Louisiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ
   บริษัท โกลว พลงังาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ
   กลุมบริษัทโกลว
 • 2547 - 2552
  - Associate Director - Performance Improvement
   PricewaterhouseCoopers

27. นายสุรัตนชัย บางหลวง
 อายุ 43 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี 
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูจัดการโรงไฟฟา
   บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด และ บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด
 • 2549 - 2550
  - ผูจัดการโรงไฟฟา
   บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จำกัด
 • 2546 - 2549
  - ผูจัดการฝายบำรุงรักษา
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลว 
   เอสพีพ ี2 จำกัด, บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด

28. นายรุจิโรจน กสิฤกษ
 อายุ 43 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลลานนา (ภาคพายัพ) เชียงใหม
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
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 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกวิเคราะหและจัดการสินทรัพย 
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกวิเคราะหและจัดการสินทรัพย 
   กลุมบริษัทโกลว
 • 2546 - 2549
  - ผูจัดการฝาย Systems Optimization
   กลุมบริษัทโกลว

32. นายแกรท แมรสมัน
 อายุ 38 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโททางกฎหมาย, King’s College London, 
  University of London
 • ปริญญาโททางกฎหมาย, Pantheon - Assas, ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาโททางกฎหมาย, KU Leuven, ประเทศเบลเยียม
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี  
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - 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

33. นายอัครินทร ประเทืองสิทธิ์
 อายุ 36 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี  

 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น 
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น
   กลุมบริษัทโกลว
 • 2547 - 2550
  - ผูอำนวยการแผนกการตลาดและวางแผนธุรกิจ
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกการตลาดและวางแผนธุรกิจ
   กลุมบริษัทโกลว

34. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
 อายุ 36 ป
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน (บริหารธุรกิจ), University of 
  Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
 • ไมมี 
 ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 • ปจจบัน
  - ผูอำนวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ 
   บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ
   กลุมบริษัทโกลว
 • อดีต
  - ผูจัดการทั่วไปฝายพัฒนาธุรกิจ
   บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  - ผูอำนวยการฝายวาณิชธนกิจ
   บริษัท หลักทรัพย ทรินิตี้ จำกัด
  - ผูอำนวยการ
   บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จำกัด

หมายเหตุ: “กลุมบริษัทโกลว” ตามเอกสารแนบ นี้ 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 โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

 10) บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จำกัด 

 11) บริษัท โกลว เอสพีพี 13 จำกัด 

 12) บริษัท โกลว เหมราช วินด จำกัด
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ขอมูลการดำรงตำแหนงของผูบริหารของบริษัทในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 รายชื่อบริษัท บริษัทรวมและบริษัทยอย 
    
 
  
 รายชื่อผูบริหารของบริษัท 
   
 

 1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ(1) X X X X X X X X X X X   X  

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

 3. นายโกวิทย โปษยานนท(28) / / / / / / /  / / /     

 4. นายวิทยา เวชชาชีวะ(29) / / / / / / /  / / /     

 5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ(30) / / / / / / /  / / /     

 6. นางอัญชลี ชวนิชย(31) / / / / / / /  / / /     

 7. นายเดอรค แอชเชอร มารค บิวซารต(3) / / / / / / /         

 8. นายฟลิป คอกซ(4) / / / / / / /  / / /     

 9. นายกิโด เกฮารท(5) / / / / / / /         

 10. นายกี ริชเชล(6) / / / / / / /  / / /     

 11. นายอเลน แจนเซนส(7) / / / / / / /  / / /     

 12. นายอนุตร จาติกวณิช(32) / / / / / / / / / / /     

 13. นายโยฮัน เดอ เซเจอร(8) / / / / / / / / / / /   / / 

 14. นายมิเชล เจ. จี. กองทัวร(9) / / / / / / /  / / /   / / 

 15. นายเบรนเดอน จี. เอส. วาวเทอร(10) / / / / / / /         

 16. นายเฮกกิ พูดาส                

 17. นางศรีประภา สำรวจรวมผล                

 18. นายปจงวิช พงษศิวาภัย                

 19. นายสุทธิวงศ คงสิริ(19)             /   

 20. นายกนิษฐ แทงเพ็ชร                

 21. นายสเวน อีริค เจนเซ็น(11)                

 22. นายหลุยส สตีเวน โฮลับ(12)                 

 23. นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ                

 24. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ                

 25. นางมัณทนา คุณากร(13)                

 26. นายณรงคชัย วิสูตรชัย                

 27. นายวิคทอริโน มาซา                

 28. นายทนง ตันทองทิพย                

 29. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ                

 30. นายอนุตรชัย ณ ถลาง                

 31. นางสาวศิริจันทร โชติชัยสถิตย                

 32. นายประทีป พุทธธรรมรักษา                

 33. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี                

 34. นายชิน เบง ตง(14)                

 35. นายอภิชาต แจมจันทร                

 36. นายเรอโนต หลุยส อัลเบิรต พีเยิล                

 37. นายสุทธิ เชื้อสุข                

 38. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย                

 39. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย                

 40. นายเอเรลป กุลเลป                
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 รายชื่อบริษัท บริษัทรวมและบริษัทยอย 
    
 
  
 รายชื่อผูบริหารของบริษัท 
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 41. นายสุรัตนชัย บางหลวง                

 42. นายรุจิโรจน กสิฤกษ                

 43. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ                

 44. นางอัญชณา กิตติปยกุล                

 45. ดร. สมเกียรติ ดีกระจางเพชร                

 46. นายแกรท แมรสมัน                

 47. นายอัครินทร ประเทืองสิทธิ์                

 48. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก                

 49. นายเดวิด ริชารด นารโดน(15)            / X /, /// X 

 50. นายวิวัฒน จิรัฐติกาลสกุล(16)            / / / / 

 51. นางสาวปทมา หอรุงเรือง(17)             / / / 

 52. นายฟลิปป ซาลมอง            / /   

 53. นายดีน ทราเวอรส(18)                

 54. นายสันคารัน ซับบรามาเนียม(20)                

 55. นายดาเนียล เพลเลกรินี(21)            /  /  

 56. นายคริสโตเฟอร โทรเวอร(22)               / 

 57. นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล(23)               / 

 58. นายบุญมา มณีวงศ            /    

 59. นายสวัสดิ์ ภูมิลาวัณย(24)                

 60. นายสิทธิสน เทพภาษี(25)                

 61. นายวิระพันธ นันดาวงศ(26)            /    

 62. นายบัวเลียน จันทะบัวลี(27)            /    

 

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

 
หมายเหตุ 
กลุมบริษัทโกลว (ยกเวน บจ. เก็คโค-วัน, บจ. โกลว เหมราช วินด, บจ. หวยเหาะไทย และ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ) 
 (1) เขาเปนประธานกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (3) ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (4) เขาเปนกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (5) ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (6) ลาออกจากการเปนประธานกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (7) เขาเปนกรรมการของของบริษัท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 
 (10) ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

 (11) ลาออกจากการเปนผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการสัญญาจางเหมาและงานกอสราง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 
 (13) เขาเปนผูอำนวยการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
 (14) ลาออกจากการเปนผูอำนวยการแผนกบริหารจัดการถานหินและชีวมวล เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2555 

 
บจ. เก็คโค-วัน 
 (1) เขาเปนประธานกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 

 (12) เขาเปนผูจัดการโรงไฟฟาเก็คโค-วัน เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2554 

 (21) เขาเปนกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 
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บจ. โกลว เหมราช วินด 
 (2) เขาเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 และเขาเปนรองประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 

 (8) เขาเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

 (9) เขาเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 
 (15) เขาเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 และประธานกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 

 (16) เขาเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

 (17) เขาเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

 (22) เขาเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

 (23) เขาเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

 

 ** บจ. โกลว เหมราช วินด ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันโดยบริษัทถือหุนรอยละ 49 ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

 ** บจ. โกลว เหมราช วินด อยูระหวางขั้นการสำรวจเพื่อดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา 

 
บจ. หวยเหาะไทย 
ไมมี 

 
บจ. ไฟฟา หวยเหาะ 
 (18) ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2555 จากการอนุมัติการประชุมผูถือหุน 

 (19) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 จากการอนุมัติการประชุมผูถือหุน 
 (20) ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2554 

 (21) เขาเปนกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 

 (24) ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2555 

 (25) ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2554 

 (26) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 จากการอนุมัติการประชุมผูถือหุน 

 (27) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 จากการอนุมัติการประชุมผูถือหุน 

 
บจ. โกลว เอสพีพี 11, บจ. โกลว เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว เอสพีพี 13 
 (1) เขาเปนประธานกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (2) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (4) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (6) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (7) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (8) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (9) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (28) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 
 (29) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (30) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (31) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 (32) เขาเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 

 * บริษัทไดเขาซื้อหุน บจ. โกลว เอสพีพี 11 (เดิมชื่อ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร) โดยไดดำเนินการซ้ือเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

 * บจ. โกลว เอสพีพี 11, บจ. โกลว เอสพีพี 12, และ บจ. โกลว เอสพีพี 13 ไดจดทะเบียนเปลื่ยนช่ือจาก บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร, บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 2,  

  และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร ตามลำดับเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2554 
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร

การสรรหากรรมการ 
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบในเรื่องตอไปนี้  

 • จัดทำขอเสนอแนะผูรับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอใหแตงตั้งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

 • แสวงหาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหาร 

 

ในการประชุมผูถือหุน จะมีการนำหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้มาใชในการลงคะแนนเสียงของกรรมการ 

 • ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ 

 • ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได (หากผูถือหุนรายใดตองการลง  

  คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการหลายคน คะแนนเสียงที่ผูถือหุนรายนั้นมีอยูจะแบงใหผูสมัครดังกลาวทั้งหมดเทาๆ กัน) และ 

 • บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาจะเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง  

  เลือกต้ังในคร้ังนั้น 

 

 ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเนื่องดวยสาเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เขาเปนกรรมการแทนในตำแหนงกรรมการท่ีวางลง ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

พ.ศ. 2535 โดยในการคัดเลือกจะตองไดรบัคะแนนเสียงอยางนอยสามในสี่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีเหลืออยู 

 

การสรรหาผูบริหาร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเสนอแนะผูสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารตอคณะกรรมการบริษัท เมื่อเห็นวา

เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหนงสำหรับประธานเจาหนาที่บริหาร โดยพิจารณาผูรับสมัครทั้งจากภายในและภายนอกที่มีศักยภาพ  

 

 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเกี่ยวของ สำหรับราย

ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โปรดดูในหัวขอ “คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน” 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนสำหรับประธานกรรมการและ

สมาชิกคณะกรรมการที่ไมใชผูบริหาร โดยคำนึงถึงผลกำไรของบริษัท การเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทาง

ธุรกิจ ซึ่งคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังตอไปนี้  

 หนวย : บาท 

 คาตอบแทน (ตอป) คาเบี้ยประชุม (ตอครั้ง) 
ประธานกรรมการ  404,250 92,400 

กรรมการที่ไมใชผูบริหาร 404,250 92,400 

 

คาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการท่ีไมใชผูบริหารมีรายละเอียดดังนี้ 

 - คาตอบแทนรายปเปนจำนวน 4,446,750 บาท 

 - คาเบี้ยประชุมเปนจำนวน 3,810,400 บาท 



ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 5 486

คาตอบแทนสำหรับกรรมการชุดยอย 
 • ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2554 ไดอนุมัติคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึง  

  ถึงกำไรของบริษัท จำนวนปจจุบันเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในการขยายตัวของธุรกิจบริษัท 

 

 • คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหา โดยยึดตามคาตอบแทนรายปและคาเบี้ยประชุม ดังตอไปนี้  

 หนวย : บาท 

 คาตอบแทน (ตอป) คาเบี้ยประชุม (ตอครั้ง) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ - 40,179  

กรรมการ - 34,058 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ประธาน  44,520  27,825  

กรรมการ 32,277 20,034 

  

คาตอบแทนสำหรับผูบริหาร 
 ในระหวางปงบประมาณ 2554 คาตอบแทนของผูบริหารรวม 31 ราย เทากับ 148,519,619 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 

การกำกับดูแลกิจการ
 

หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการบริษัทมีพันธะในการปฏิบัติตามหลักของการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจด

ทะเบียน และกฎระเบียบขอบังคับและแนวทางที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของ จดีีเอฟ สุเอซ  

 

สิทธิของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 
ผูถือหุนของบริษัทจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้ 

 • สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน 

 • สิทธิในการไดรับแบงผลกำไรของบริษัท 

 • สิทธิในการเขาถึงขอมูลของบริษัทในเวลาท่ีเหมาะสมและตามระเบียบ 

 • สิทธิในการเขารวมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน รวมถึงสิทธิดังตอไปนี้ 

  - เลือกหรือถอดถอนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท 

  - เสนอและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก 

  - เขารวมในการตัดสินใจเร่ืองธุรกรรมใดๆ ที่สงผลตอบริษทัและ/หรือตอบรรดาผูถือหุนในลักษณะท่ีมีนัยสำคัญ 

 

 คณะกรรมการบริษัทจะแจงขอมูลเกี่ยวกับเวลา สถานท่ี และวาระการประชุมทั้งหมดที่จะมีการอภิปรายในระหวางการประชุม รวมถึงขอมูล

สนับสนุนอยางเพียงพอแกผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม ผูถือหุนจะยังไดรับการแจงใหทราบถึงเรื่องหลักเกณฑและกระบวนการที่บังคับใชสำหรับการ

ประชุมผูถือหุน รวมถึงกระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะ 
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การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุมผูมีสวนไดเสีย ดังนั้นจึงสงเสริมใหมีการรวมมือกันระหวางบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสีย 

ตลอดจนฝายที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกคา หุนสวนทางการคา บรรดาเจาหนี้ หนวยงานรัฐบาล ชุมชนตางๆ ซึ่งบรษิัทปฏิบัติงานอยูและสังคม

อยางเต็มที่ บรรดากรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ซึ่งไดมีการจัดทำเพื่อใหแนใจวาจะมีการติดตออยางยุติธรรมและ

สมดุลกับกลุมผูมีสวนไดเสีย 

 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังไดกำหนดวาตองมีการรายงานขอมูลการปฏิบัติงานตอกลุมผูมีสวนไดเสยี และฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ โดย

ผานวิธีการใชแบบฟอรม 56-1 รายงานประจำป เว็บไซตของบริษัท และชองทางท่ีเกี่ยวของอื่นๆ ตองมีการจัดทำชองทางท่ีมีการสื่อสารแบบสองทางเพ่ือ

ทำใหแนใจวากลุมผูมีสวนไดเสีย และฝายอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นคำรองทุกขได 

 

 คณะกรรมการบริษัทถือเปนตัวแทนของผูถือหุนทั้งหมดและตองทำหนาท่ีเพื่อปกปองผลประโยชนของบริษัทในทุกกรณี กรรมการแตละทาน

ตองตรวจสอบวาการตัดสินใจของบริษัทไมไดทำใหผูถือหุนสวนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งไดรับประโยชนมากกวาผูถือหุนสวนอื่นๆ 

 

 คณะกรรมการบริษัทตองอำนวยความสะดวกใหกับบรรดาผูถือหุนรายยอยในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมผูถือหุน ลวงหนากอน

การประชุม คณะกรรมการบริษัทไดจัดทำกระบวนการเพ่ือทำใหบรรดาผูถือหุนสามารถเสนอเร่ืองดังกลาว รวมถึงกระบวนการในการเสนอชื่อผูรับสมัคร

ดวย 

 

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายดานการใชขอมูลภายในในการซื้อขายหุน เพื่อปองกันไมใหใชขอมูลภายในในการซื้อขายในทาง  

ที่มิชอบ 

 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทอยางถูกตอง 

สมบูรณ เพียงพอ อยางสม่ำเสมอและในเวลาท่ีเหมาะสม  

 

 คณะกรรมการบริษัทตองทำใหแนใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑและขอกำหนดที่เก่ียวของทั้งหมดอยางเครงครัด ที่เกี่ยวของกับ  

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส บริษัทไดตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ (Finance & Investors Relation Department) เพื่อเผยแพร

ขอมูลตอบรรดาผูถือหุนและกลุมผูมีสวนไดเสีย และเพ่ือชวยใหบรรดานักลงทุนและบรรดานักวิเคราะหดานหลักทรัพยเขาใจบริษัทและธุรกิจของบริษัท

โดยเทาเทียมกันและเหมาะสม ขอมูลที่ประกาศในเว็บไซตจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ แผนกสื่อสารองคกร (Corporate 

Communications Department) ยังไดรับการมอบหมายใหเผยแพรขอมูลและการปฏิบัติงานขององคกรอยางกวางขวางในเวลาที่เหมาะสมโดยผานส่ือ

ที่หลากหลาย 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 1. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  • คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะทำหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ   

   ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทอาจจะใหอำนาจกรรมการหน่ึงคนหรือมากกวานั้น หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือทำ  

   หนาที่แทนได 

  • คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้ ซึ่งตองไดรับการอนุมัติจาก  

   ที่ประชุมผูถือหุนกอน 

   - กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือขอบังคับของบริษัทไดกำหนดไววาตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 
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   - การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   - การไดมาหรือการกำจัดทรัพยสิน ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  • คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการประกาศเงินปนผลระหวางกาลเปนครั้งคราว หากเห็นวาบริษัทมีกำไรและเงินสดเพียงพอที่จะทำ  

   เชนนั้นได 

  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

   - กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอยางนอย 4 ครั้งตอปเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ในระหวางเดือน  

    กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจำเปน อาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได การประชุมแตละครั้งตองมี  

    วาระการประชุมที่ชัดเจน พรอมกับเอกสารสนับสนุนที่ถูกตอง สมบูรณและเพียงพอ และตองสงใหกรรมการแตละทานอยางนอย 7 วัน  

    ลวงหนากอนการประชุม เพื่อวากรรมการจะมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม กรรมการแตละทานสามารถอภิปรายและแสดง  

    ความคิดเห็นอยางเปดเผย ประธานจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดและสรุปขอมูลจากการประชุม เลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงาน  

    การประชุมเปนลายลักษณอักษร รายงานการประชุมของการประชุมครั้งกอนๆ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

    ตองเก็บรักษาไวและพรอมที่จะใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบไดทุกเวลา 

 

 2. คุณสมบัติ องคประกอบ และโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท 
  2.1 คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการฯ 

    คณะกรรมการฯ ของโกลวคือ กุญแจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทตองมีความรู ความชำนาญ  

    และประสบการณที่เปนประโยชนกับโกลว คณะกรรมการเหลานี้ตองใชความพยายามอยางสุดความสามารถและอุทิศเวลาในการ  

    ทำหนาท่ีของพวกตน ดังนั้น โกลวจึงไดกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับองคประกอบ ความนาเชื่อถือเบื้องตน และการเลือกคณะ  

    กรรมการฯ ดังตอไปนี้ 

    • คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 5 ทาน แตไมเกิน 15 ทาน 

    • คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานเปนอยางนอย หรือตามท่ีกำหนดโดยกฎระเบียบขอบังคับและแนวทาง  

     ที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

    • กรรมการในคณะกรรมการบริษัทตองมีการผสมผสานท่ีดี รวมถึงตองมีมืออาชีพซึ่งมีความรูดานธุรกิจพลังงานและไฟฟาอยางนอย  

     สามทาน และผูที่มีความรูดานกฎหมายอยางนอยหนึ่งทาน และอีกทานที่มีความรูดานการเงินและการบัญชี 

    • บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม ตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติ  

     บริษัทมหาชน 

    • การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทตองมีความโปรงใสและชัดเจน 

    • ตองมีการจัดทำขอมูลผูรับสมัครอยางเพียงพอโดยผานคณะกรรมการสรรหา กอนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณานำเสนอตอที่  

     ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 

    • รายละเอียดของภูมิหลังและประสบการณของกรรมการแตละทานตองมีการเปดเผยและทำใหเปนขอมูลปจจุบัน หากมีการ  

     เปลี่ยนแปลง 

  2.2. โครงสรางและความเปนอิสระของคณะกรรมการ 

    • โกลวตองทำใหแนใจวา บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารมีการแบงแยกอยางชัดเจน  

     เพื่อวาคณะกรรมการบริษัทภายใตการแนะนำของประธานกรรมการจะมีอำนาจและสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

     ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    • คณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปนมืออาชีพจากภายนอก ผูซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการเงินและธุรกิจ  

     อื่นๆ ไดอยางเพียงพอ เพื่อวาจะสามารถวินิจฉัยไดอยางอิสระ ปกปองผลประโยชนของผูถือหุน และเขารวมการประชุมอยาง  

     สม่ำเสมอ การประชุมคณะกรรมการอิสระจะตองจัดอยางนอยทุกๆ หกเดือน  
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    • กรรมการตองมีอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวม  

     ถึงคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โกลวตองการ เหตุผลคือเพื่อทำใหกรรมการสามารถทำงานเพ่ือประโยชนที่ดีที่สุดสำหรับผูถือหุนทั้งหมด  

     บนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน และเพื่อปองกันการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางโกลวและฝายบริหารของผูถือหุนรายใหญ หรอื  

     บริษัทอื่นๆ ที่มีฝายบริหาร/ผูถือหุนรายใหญรวมกัน นอกจากนี้ กรรมการตองสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระอีกดวย 

    • วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการ 

     - สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะไดรับเลือกเปนเวลาสาม (3) ป หลังจากนั้น สมาชิกตองลาออก 

     - สมาชิกที่ลาออกไปแลวสามารถไดรับการเสนอชื่ออีกครั้ง 

     - ในระหวางชวงเวลาการสับเปลี่ยนตามวาระ หามมิใหมีกรรมการเกินหนึ่งในสามที่ตองสับเปลี่ยนออกไป ทั้งนี้เพ่ือความตอเนื่อง 

     - ในระหวางชวงที่มีการดำเนินงาน กรรมการบางทานอาจทำหนาท่ีตออีกหนึ่งปเพื่อใหแนใจวานโยบายการสับเปลี่ยนตามวาระ  

      จะสามารถนำมาปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 3. กรรมการตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน) 
  เพ่ือทำใหแนใจวา การตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักจะเปนไปอยางถี่ถวนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทของโกลวไดแตงตั้ง  

คณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสองคณะ ดังตอไปนี้ 

  3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทอยางนอยสามทาน ซึ่งอยางนอยหนึ่งทานตองมีความ  

    รูดานการเงิน/การบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบตองมีความเปนอิสระตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

    (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงาน หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการตรวจสอบ/การบังคับดูแลการปฏิบัติงาน  

    ของโกลว รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การเลือกผูสอบบัญช ี และการพิจารณาเรื่องการขัดแยงทางผลประโยชน   

    รวมถึงการบริหารความเส่ียงของโกลว ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนไปตามท่ีอธิบายไวในกฎบัตร  

    ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทานจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหนึ่งในนั้นตองเปน  

    กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเลือกผูรับสมัครที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอใหรับตำแหนงกรรมการและ  

    ประธานเจาหนาที่บริหาร กระบวนการสรรหาตองจัดทำตามกฎเกณฑที่กำหนดและตองโปรงใส  

 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองพิจารณาแนวทางเร่ืองคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่  

บริหาร และเหลาผูบริหารที่รายงานตรงตอประธานเจาหนาท่ีบริหาร เพื่อใหแนใจวาจะมีความยุติธรรมและสมเหตุผลเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการ 

บริษัท และที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนไปตามที่กำหนดไวใน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
 4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
  • ประธานของคณะกรรมการบริษัทตองทำใหแนใจวาทุกๆ 2 ป สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของ  

   คณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวมหรือเปนการเฉพาะเจาะจงตามเรื่อง ไมใชเปนรายกรรมการใดๆ คณะ  

   กรรมการบริษัทตองพัฒนาหลักเกณฑของการปฏิบัติงานเปนรายปภายในระยะเวลา 

  • ประธาน (ของคณะกรรมการบริษัท) จะปฏิบัติตามผลของการประเมินการปฏิบัติงานโดยการยอมรับจุดแข็งและจุดออนของคณะกรรมการ  

   บริษัท และหากเหมาะสม อาจจะเสนอใหแตงตั้งสมาชิกใหมเพื่อเปนคณะกรรมการบริษัท หรือใหกรรมการลาออกจากตำแหนง 

  • คณะกรรมการบริษทัจะเปดเผยขอมลูเรือ่งการประเมินการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตางๆ ทีไ่ดมกีารดำเนนิใน  

   รายงานประจำป จะไมมีการเปดเผยเร่ืองการประเมิน  
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
 หลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้จะใชกับทุกหนวยงานของกลุมบริษัทโกลว ตลอดจนถึงพนักงานทุกระดับ โดยไมคำนึงถึงหนาที่และตำแหนง คำวา 

“โกลว” หรือ “บริษัท” ที่กลาวถึงในหลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้ใหหมายความรวมถึงทุกหนวยงานในกลุมบริษัทโกลว  

 1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจ และกระทำกิจกรรมใดๆ ภายใตกรอบแหงกฎหมาย กฎระเบียบ และระเบียบขอบังคับที่ใชบังคับในประเทศที่โกลว  

  ดำเนินธุรกิจทั้งหมดอยางเครงครัด และยึดหลักการดำเนินธุรกิจและกระทำกิจกรรมใดๆ ใหสอดคลองกับคานิยมและกฎบัตรจริยธรรมของ  

  กลุมจีดีเอฟ สุเอซ (GDF SUEZ’s Values and Ethics Charter) ตามประกาศของ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งบริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนทราบ  

  ทั่วกัน 

  

 2. ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจและกระทำกิจกรรมใดๆ โกลวจะตองเคารพรักษสิ่งแวดลอม (ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดลอมทาง  

  ธรรมชาติ และชุมชนที่อยูรวมกันดวย) และจะตองคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันอาจจะเกิดจากการทำงานของบริษัทไมวาในทาง  

  ตรงหรือทางออม เพื่อที่โกลวจะเปนผูนำทางธุรกิจที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมท่ีพวกเราใชประโยชนรวมกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท  

  แบบยั่งยืน  

 

  ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดังกลาว โกลวจึงยึดมั่นตอภารกิจที่ตองปฏิบัติตาม ประกาศนโยบายสิ่งแวดลอมที่ออกโดย  

  ฝายบริหารสายงานผลิต และแจงใหพนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความหวงใยและเคารพรักษสิ่งแวดลอมดาน  

  ธรรมชาติและชุมชนที่อยูรวมกัน 

  

 3. ในการดำเนินธุรกิจของโกลว พนักงานจะตองแนใจวาบริษัทจะปฏิบัติตอลูกคา ผูขายสินคา คูแขงทางการคา และผูมีสวนไดสวนเสีย  

  อยางเปนธรรม และในการติดตอกับหนวยงานราชการ ลูกคา และผูขายสินคา บริษทัจะไมใหสินบน ผลประโยชนตอบแทน อามิสสินจาง   

  หรือกระทำกิจกรรมใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม ซึ่งอาจถือวาเปนการทำธุรกิจที่ทุจริต  

  

 4. หามมิใหพนักงานนำเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออมใหกับองคกรใดๆ หรือผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปน  

  ขาราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกลาวตองหามตามกฎหมาย ในกรณีที่การสนับสนุนดังกลาวเปนเรื่องถูกตองตามกฎหมาย บริษัท  

  จะตองพิจารณาดำเนินการดวยความเปนธรรมและรอบคอบ และการกระทำดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงสุดของโกลว  

 

 5. ตัวแทนขายและการตลาด ผูแทน และที่ปรึกษา (“ตัวแทน”) จะมีสิทธ์ิไดรับคาตอบแทนสำหรับการดำเนินใดๆ ที่เปนเอกเทศจากโกลวและ   

  สอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับ โดยสัญญาและขอตกลงทั้งหมดตองจัดทำเปนลายลักษณอักษร และมีคาตอบแทนที่  

  สามารถแขงขันไดกับตัวแทนอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกันสำหรับงานที่มีลักษณะคลายคลึงกันและสอดคลองกับนโยบายที่ใชบังคับอยู  

 

 6. การใชเงินทุนและสินทรัพยของบริษัทตองเปนการกระทำเพื่อประโยชนของบริษัทและเปนการกระทำที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น การโอน  

  หรือใชจายเงินทุนและสินทรัพยดังกลาวจะทำไดก็ตอเมื่อวัตถุประสงคที่ระบุไวนั้นเปนวัตถุประสงคที่แทจริง การโอนหรือใชจายเงินทุนและ  

  สินทรัพยนั้นตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรตามขั้นตอนที่กำหนดไวโดยโกลว หามทำเท็จหรือประดิษฐขึ้นซึ่งบัญชีหรือเอกสารอ่ืน  

  ของบริษัทไมวาดวยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดตองไดรับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสารตางๆ อยางถูกตองและ  

  เหมาะสม  

 

 7. พนักงานอาจใหเงินรางวัลพิเศษ คาตอบแทนพิเศษ หรือจายคารับรองตามจำนวนเงินหรือมีมูลคาตามธรรมเนียมปฏิบัติ สำหรับการให  

  บริการตามปกติ หรือการไดรับความเอ้ือเฟอในกิจการงานของบริษัท โดยคาใชจายประเภทนี้จะตองไดรับทำรายงานและบันทึกไวในบัญชี  

  บริษัท  

 

 8. พนักงานตองไมแสวงหาประโยชน กำไร และใชขอมูลหรือทรัพยสินของบริษัท หรือใชตำแหนงหนาที่การงานในบริษัทเพื่อแสวงหา  

  ประโยชนหรือโอกาสสวนตนอยางไมเหมาะสม พนักงานอาจรับของขวัญที่มีมูลคาเล็กนอยหรือรับคำเชิญไดหากของขวัญหรือคำเชิญนั้น  
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  ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของตนและไมเปนการผิดกฎหมายที่ใชบังคับ หามพนักงานรับเงินจากลูกคา ผูขายสินคา หรือองคกรธุรกิจที่มี  

  ความเกี่ยวพันกับโกลว พนักงานสามารถรับของขวัญหรือรับคำเชิญไดแตตองมีมูลคาตามธรรมเนียมปฏิบัติเทานั้น  

 

 9. พนักงานทุกคน ไมวาจะมีหนาที่ ระดับ หรือตำแหนงใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะตองหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผล  

  ประโยชนระหวางผลประโยชนโดยตรงหรือโดยออมของตนกับผลประโยชนของบริษัท ความขัดแยงทางผลประโยชนรวมถึง การใหบริการ   

  (ไมวาในฐานะลูกจางหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุน (หรือสิทธิ์ในการซื้อหุน) ขององคกรธุรกิจที่เปนคูแขง ลูกคา หรือผูขายสินคาของ  

  โกลว (การถือหุนเล็กนอยในอัตรานอยกวา 1 เปอรเซ็นตในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยทั่วไปแลวไมถือวาเปนการกระทำอัน  

  ขัดแยงตอผลประโยชนของบริษัท)  

 

 10. พนักงานจะตองแจงใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระทำการใดอันเปนหรืออาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท และ  

  ขอรับผลการพิจารณาเปนลายลักษณอักษรเปนรายกรณี (สำหรับกรณีของกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารระดับอาวุโสจะตองไดรับการ  

  อนุมัติจากคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะกรรมการเทานั้น และจะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวตอบรรดาผูถือหุนดวย)  

  

 11. หามมิใหพนักงานของโกลวซื้อขายหุนและหลักทรัพยอื่น หรือใหคำแนะนำในลักษณะเดียวกัน หากพนักงานสามารถเขาถึงขอมูลใดๆ ที่มิได  

  เปดเผยตอสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไมวาจะเปนสวนหนึ่งของกลุมบริษัทโกลวหรือไม) โดยเหตุที่ตนมีหนาที่ในปฏิบัติการ  

  งานดังกลาวใหกับโกลว การซื้อขายสิทธิในการซื้อหุนในโกลวของพนักงาน ใหรวมถึงการใชสิทธิ์ในการซื้อหุน (หากมี) อาจจะสามารถ  

  ทำไดตามแนวทางปฏิบัติซึ่งไดประกาศใหทราบเปนครั้งคราวโดยฝายกิจการบรรษัทของบริษัท (Corporate Affairs) (โปรดอานนโยบาย  

  บริษัทเรื่องการใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย)  

 

 12. พนักงานของโกลวจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันและเปนไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบ  

  งานที่ไดรับมอบหมาย สิทธิประโยชน คาตอบแทน และดานแรงงาน ผลประโยชนทั้งหมดที่ไดใหกับพนักงานของโกลวนอกเหนือจากคา  

  ตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ตองเปนไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและกฎหมายของประเทศไทย (รวมทั้งกฎเกณฑทางดานภาษี)   

  โดยจะตองคำนึงถึงแนวปฏิบัติของทองถิ่นนั้นดวย  

 

 13. บริษัทโกลวคำนึงถึงความสำคัญในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล (ไมวาจะเปนของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไวเปนความลับ ซึ่ง  

  ขอมูลนี้อาจไดมาหรือถือครองในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของขอมูลในการดำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของหรือโดยทางอ่ืน และจะสนับสนุนภายใน  

  ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได การปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีกำหนดตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ   

  (United Nations’ Universal Declaration of Human Rights)  

 

 14. พนักงานตองรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และขอมูลที่เปนความลับของลูกคาซึ่งลูกคาไดเปดเผยใหทราบ โกลวตระหนักดีวา  

  สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ขอมูลที่เปนทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัทเปนสิ่งสำคัญตอผูถือหุน บริษัทจะดำเนินการ  

  ทุกๆ อยางที่เหมาะสมในการท่ีจะสงวนไวและสงเสริมในเรื่องทรัพยสินทางปญญาและเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น  

 

 15. พนักงาน ผูบริหาร และผูจัดการทุกคนของโกลวและบริษัทในเครือมีหนาที่ตองสานตอนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ใหทุกคนยึดถือและ  

  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง รวมถึงการจำหนายจายแจกขอมูลขาวสารที่จำเปนในเรื่องนี้เพี่อใหแนใจวาพนักงานไดรับทราบและจะไดถือปฏิบัติ  

  ไดอยางถูกตอง การไมปฏิบัติตามนโยบายน้ีจะสงผลใหไดรับโทษทางวินัย  

 

 16. หากพนักงานผูใดมีขอติดขัดในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดปรึกษาผูบังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยวกับการฝาฝนนโยบาย  

  ของบริษัท ซึ่งกระทำโดยพนักงานถึงผูบังคับบัญชาของตน หรือสงตรงถึงเจาหนาที่จริยธรรมของบริษัทจะไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ  

  และเก็บไวเปนความลับ ทั้งนี้การกระทำน้ันตองเปนการกระทำโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบอยางเพียงพอ และโกลวจะไมดำเนนิการ  

  ทำใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผูซึ่งไดรายงานดังกลาว 
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 16. เพื่อใหเปนไปตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พนักงานของโกลวจะตองไมรับขอเสนอการรับหุนของบริษัทใดๆ นอก  

  เหนือจากโกลว 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 767 คน ดังนี้ 

 จำนวนพนักงาน 
 บริษัท สำนักงานใหญ โรงไฟฟา รวม 
บมจ. โกลว พลังงาน - 99 99 

บจ. โกลว  131 179 310 

บจ. โกลว ไอพีพี - 39 39 

บจ. โกลว เอสพีพี 1 - 33 33 

บจ. โกลว เอสพีพี 2 - 54 54 

บจ. โกลว เอสพีพี 3 - 25 25 

บจ. โกลว เอสพีพี 11 - 27 27 

บจ. โกลว เอสพีพี 12 - 10 10 

บจ. เก็คโค-วัน - 79 79 

บจ. ไฟฟา หวยเหาะ 9 82 91 
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คาตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาตอบแทนพนักงานรวมเทากับ 687,916,593.41 บาทโดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา โบนัส 

และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 

นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย 
 กลุมบริษัทโกลว มีความเช่ือมั่นวา พนักงานคือรากฐานแหงความสำเร็จ กลุมบริษัทมีพนักงาน 767 คน ทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงาน

ใหญกรุงเทพฯ โรงไฟฟาในจังหวัดระยองและชลบุรี และในโรงไฟฟา หวยเหาะ สปป. ลาว 

 

 พนักงานของบริษัททำงานอยางมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการทำงาน และกระตุนใหเกิดคำมั่นสัญญาในการทำหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายใหสำเร็จลุลวงดวยดี การทำงานเปนทีม และนำเสนอนวัตกรรมใหมๆ หลักการนี้ไดรับการสนับสนุนจากความแข็งแกรงของภาวะผูนำของ  

บริษัทฯ มาตรฐานดานเทคนิคในระดับสูง การพัฒนาบุคลากร และความเอาใจใสในเรื่องของความปลอดภัย 

 

 บริษัทปฏิบัติงานภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและนาพึงพอใจ เรามุงมั่นที่จะเปนผูนำระดับโลกในดานการผลิตไฟฟาและพลังงานความรอน

รวม พรอมกับการดำเนินธุรกิจหลักดวยความตระหนักและความเอาใจใสในสภาพแวดลอม สุขอนามัย และความปลอดภัยอยางเต็มที่ ซึ่งลวนมีผล

กระทบตอพนักงาน ลูกคา และชุมชน 

 

 บริษัทไดสรางคุณคาใหกับผูถือหุนและลูกคา โดยการสนับสนุน สงเสริม ตลอดจนพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถและปฏิบัติหนาท่ี

อยางแข็งขันใหสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนดไว ไดจัดใหมีการเขียนนโยบาย และหลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน เพื่อสรางเปน

มาตรฐานโดยผานระบบสารสนเทศดานงานทรัพยากรบุคคล บริษัทมุงเนนการฝกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงานใหแข็งแกรงขึ้นเพื่อ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพขององคกรโดยรวม โดยผูถือหุนรายใหญของเราใหการสนับสนุนและใหแนวทางในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติการอยางดี

เลิศใหแกบริษัท 

 



บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 93

  เราคนหาวิธีการเพื่อดึงดูดและรักษาไวซึ่งความเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ ผูซึ่งสามารถยึดมั่นตอวัฒนธรรมของโกลวอันไดแก เปดกวางส่ือสาร 

ปรับทันเหตุการณ ยึดม่ันสัญญา พัฒนาสังคม และสัมพันธภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน  

 

 บริษัทสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงศักยภาพอันเต็มที่ของตนเอง โดยเสนองานท่ีมีความทาทาย การมอบหมายงานโครงการ การพัฒนา

ขณะทำงาน การฝกอบรมและการศึกษาอยางเปนทางการ นอกจากนีเ้รายงัเสนอผลตอบแทนและผลประโยชนตางๆ ใหกบัพนกังานในอตัราท่ีพงึพอใจ  

อกีดวย 

 

  ความสำเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันไดแก ความเปนเลิศทางดานปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มี

ประสบการณ ในการสงมอบผลิตภัณฑที่สรางความม่ันใจและความเชื่อถือในความพรอมของเครื่องผลิตไฟฟาของบริษัทฯ สิ่งเหลานี้คือ คุณคาที่ดีที่สุด  

ที่สรางความแข็งแกรงใหกับองคกรของเรา 

การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบกลุมบริษัทโกลว (“บริษัท”) ประกอบดวยกรรมการ 3 ทานซึ่งดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบริษัท โดยผูตรวจสอบ

ภายในของบริษัทรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารบริษัท ทั้งนี้การดำเนินงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเปนการดำเนินงานภาย

ใตความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบภายในของ จีดีเอฟ สุเอซ 

  

 ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อใหมั่นใจถึงประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมการปฏิบัติการและการควบคุมทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจในปจจุบัน นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแสดงความเห็นวาไมพบขอบกพรองที่สำคัญของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

องคกรและสภาพแวดลอม 
 • โครงสรางองคกรในปจจุบันสนับสนุนใหคณะผูบริหารสามารถดำเนินงานไดอยางเปนกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดบทบาท  

  และความรับผิดชอบของแตละบุคคลไวอยางชัดเจน  

 • ในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทมุงมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

 • บริษัทไดมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญๆ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทตองปฏิบัติตาม  

  นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตน 

 • บริษัทไดกำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสอดคลองกับกฎบัตรจริยธรรมของกลุมจีดีเอฟ สุเอซ (GDF SUEZ Ethics Charter) และได  

  สื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจอยางทั่วถึงแกพนักงานของบริษัท  

 • หนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทโกลวรายงานการดำเนินงานและผลการตรวจสอบตอคณะผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ของกลุมบริษัทโกลวอยางนอยสี่คร้ังตอป  

 • บริษัทคำนึงถึงความเห็นของหนวยงานตรวจสอบภายในของ GDF SUEZ ซึ่งดำเนินงานอยางใกลชิดกับหนวยงานตรวจสอบภายในของ  

  บริษัท โดยหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหนาท่ีในการประสานงานและติดตามผล การปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงาน  

  ตรวจสอบภายในของ GDF SUEZ 

 • ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน (CFO) ของบริษัทตองกำหนดและจัดใหมีระบบการควบคุม  

  ภายในภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยตองลงนามในจดหมายรับรองระบบการควบคุมภายในประจำป (annual attestation   

  letter) การดำเนินการนี้ถือเปนกระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุมบริษัทโกลว ซึ่งตองดำเนินการโดยคำนึงถึงเงื่อนไข สภาวะ  

  แวดลอม และขอจำกัดของการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้กระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุมบริษัทโกลว หมายรวมถึงการ  

  ประเมินตนเองโดยผูบริหารของบริษัทผานแบบสอบถามการประเมินระบบการควบคุมโดยทั่วไปดวย  
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มาตรการการบริหารความเสี่ยง 
 • ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอยางเปนนัยสำคัญตอความสามารถในการดำเนินธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยพิจารณา  

  ถึงความเสี่ยงทั้งในปจจุบันและในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานการเงิน ดานการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติ  

  ตามนโยบาย 

 • ระบุ ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยง ตลอดจนปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของ  

 • กำหนดมาตรการและการวัดผลการจัดการความเสี่ยง  

 • ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอยางตอเนื่อง 

 • มีการหารือถึงความเส่ียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมรายเดือนของคณะผูบริหาร 

 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 • บริษัทไดจัดทำหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินธุรกรรมขึ้น (POA) ซึ่งแบงเปนการดำเนินธุรกรรมภายในองคกรและการดำเนินธุรกรรม  

  กับบุคคลภายนอก โดยไดกำหนดขอบเขตอำนาจและระดับการอนุมัติรายการตางๆ  ตามตำแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบไวอยาง  

  ชัดเจน และบริษัทไดสื่อสารใหพนักงานของบริษัททราบอยางทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทไดปรับปรุงแกไขหนังสือมอบอำนาจท้ังสองฉบับเพื่อให  

  ขอมูลถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเอกสารดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

 • ในการดำเนินธุรกรรมตางๆ  กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทไดกำหนด  

  แนวทางไวอยางรัดกุมเพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย  

  ของบริษัทเปนสำคัญ นอกจากนี้การดำเนินการใดๆ ที่เก่ียวกับรายการระหวางกันจะดำเนินการโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทำกับ  

  บุคคลภายนอก (Arms’ Length Basis) 

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
 • จัดใหมีขอมูลที่สำคัญทางธุรกิจและการเงินที่เชื่อถือได เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใชประกอบการตัดสินใจ 

 • บริษัทมุงมั่นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง 

 • กรรมการบริษัทจะไดรับหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการ  

  พิจารณากอนการประชุมภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทไดถูกจัดทำขึ้นเพื่อให  

  ผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทได 

 • บริษัทไดจัดเก็บและรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตางๆ  ตลอดจนเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวของไวอยางครบถวน เปนหมวดหมู  

  ตามขอบังคับของกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร 

 • บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“TAS”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) อื่นๆ ที่เหมาะสมกับ  

  ลักษณะธุรกิจของบริษัท 

 

ระบบการติดตามและประเมินผล 
 • หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะรายงานตอฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรอง  

  ที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินขอบกพรอง ความเพียงพอและความเหมาะสมของแผนการ  

  แกไขและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 • คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของฝายบริหาร เพื่อใหเปนไปตาม  

  เปาหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลักและงบประมาณที่กำหนดไว 

 • บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง  

 • ในแตละป บริษัทไดจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเปนหลัก  
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กฎเกณฑการควบคุมภายใน 
 • ไดมีการปฏิรูปดานหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญเมื่อหลายปที่ผานมา 

 • เมื่อเดือนกันยายน 2546 กลุมสุเอซไดเริ่มใชโปรแกรม CODIS (Control Disclosure Program) เพื่อรองรับขอกำหนดกฎเกณฑดานการ  

  ควบคุมภายในและขอกำหนดดานการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ อาทิ กฎหมายของฝรั่งเศสวาดวยการควบคุมภายใน (French Law on   

  Internal Control - LSF) การปฏิบัติตามโครงการน้ีจะชวยเพิ่มคุณคากระบวนการรายงานดานการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน  

  ของกลุมบริษัทใหแข็งแกรงมากขึ้น  

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

  บริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

 • โปรแกรม INCOME ไดครอบคลุมถึงกลุมบริษัทโกลว พลังงาน และโกลว ไอพีพี  

 • โปรแกรมการควบคุมภายใน จำเปนตองไดรับความรวมมือจากกลุมบริษัทโกลวอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหาปหลัง กระบวนการ  

  ตางๆ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการเงินจะตองบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับการประเมินจากเจาของกระบวนการ  

  ทางธุรกิจ (Business Process Owners) ทั้งเรื่องประสิทธิผลของการออกแบบระบบการควบคุมภายใน (ความครบถวนถูกตองของการ  

  ออกแบบระบบการควบคุม) และการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิผล (การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน  

  อยางมีประสิทธิผล) การประเมินกระบวนการทางธุรกิจโดยเจาของกระบวนการทางธุรกิจนี้ทำใหเจาของกระบวนการทางธุรกิจเกิดความ  

  รูสึกเปนเจาของและมีความรับผิดชอบตอกระบวนการทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งทำใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางมี  

  ประสิทธิผลและตอเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงขององคกรหรือกฎเกณฑตางๆ ที่  

  เปลีย่นไป กระบวนการทางธุรกิจทีต่องบนัทกึเปนลายลกัษณอกัษรในระบบ ไดแก การบญัช ี การบรหิารสนิทรพัย การบรหิารการขาย การ  

  จัดซื้อ/จัดหา การบริหารการผลิต หลักธรรมาภิบาลและระบบการจัดการสารสนเทศ  

 • เจาของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะไดรับความชวยเหลือจากผูประสานงานการควบคุมภายใน โดย  

  ผูประสานงานการควบคุมภายในน้ีจะชวยทำใหเชื่อมั่นไดวาโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอยางเหมาะสมภายในบริษัท   

  นอกจากนี้ผูประสานงานการควบคุมภายในยังมีหนาที่ในการเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแกประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)   

  และรองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน (CFO) ของบริษัท ในการลงนามรับรองความถูกตองของการควบคมุภายใน 

 • ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีของบริษัทไดทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ (Key Controls) การทดสอบเหลานี้จะรวม  

  ถึงการประเมินประสิทธิผลของการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะทำใหบริษัทรับทราบถึงขอบกพรอง และนำ  

  ขอเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดขอบกพรองที่พบ อันจะทำใหเกิดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 • ฝายบริหารของบริษัทไดกำหนดแนวทางแกไขที่จำเปนเพื่อลดขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งแผนการแกไข  

  นี้จะไดรับการติดตามอยางใกลชิดและมีการทดสอบอยางตอเนื่องเพื่อใหแนใจวามีการนำแผนการแกไขไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 

 • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) และรองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน (CFO) ของบริษัทไดลงนาม  

  รับรองความถูกตองดานการควบคุมภายในของกลุมบริษัทโกลว (Glow Internal Control Attestation) สำหรับปบัญชี 2554 และไดนำ  

  สงไปท่ี ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน (CFO) ของ GDF SUEZ ASIA Business Area  

 • ปจจุบันกลุมบริษัทโกลวอยูในระหวางการดำเนินการสรางรากฐานวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดีในองคกร 
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รายการระหวางกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหวางกัน 
 บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 

 

 นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอย 6 แหง ไดแก บจ. โกลว, บจ. โกลว เอสพีพี 1, บจ. โกลว เอสพีพี 2, บจ. โกลว เอสพีพี 3, บจ. โกลว   

ไอพีพี และโกลว เดมิน วอเตอร (เสร็จสิ้นการชำระบัญชี) (“กลุมบริษัทโกลว”) ไดรวมลงนามในสัญญา Support Services Agreement และ 

Engineering Services Agreement เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 (แทนฉบับเกาลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548) กับ สุเอซ-แทรกเตอเบล เอส. เอ.   

(สุเอซ) โดยสุเอซตกลงใหบริการใหคำปรึกษาดานวิศวกรรม การดำเนินงาน ระบบควบคุมดานการเงินและการตรวจสอบ การลงทุน การจัดหาเงินทุน

สำหรับโครงการ การประกันภัย เปนตน โดยเรียกเก็บคาบริการเปนเงินสกุลยูโร สัญญาดังกลาวไดกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการเปนรายช่ัวโมง

ซึ่งแบงตามประเภทของลักษณะงานที่จะใหบริการ สัญญาดังกลาวมีอายุ 2 ปนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะตออายุไปอีกทุกๆ 1 ป หากไมมี

การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง อยางไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหาก จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. ซึ่งเปนผูถือหุนลำดับสูงสุดถือหุนในกลุมบริษัท

โกลว ถือหุนนอยกวารอยละ 25 ของจำนวนหุนทั้งหมด ไมวาจะเปนการถือหุนโดยตรงหรือโดยออม สัญญาท้ังสองฉบับขางตนใชแทนสัญญาฉบับเดิมซึ่ง

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548  

 

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
 การทำรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2552 เปนการทำรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาเปนการทำรายการท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไปและไมมีการถายเทผลประโยชน

ระหวางบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ การกำหนดราคา อัตราคาธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของรายการตางๆ เปนไปตามเง่ือนไข

ทางการคาปกติ โดยการกำหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและกลไกการแขงขันหรือเปนราคาที่มคีวามสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไมแตกตางจากการ

ทำรายการกับบุคคลภายนอก 

 

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน 
 เนื่องจากการทำรายการระหวางกันเปนการดำเนินธุรกิจเปนปกติเชนเดียวกับการซื้อขาย และ/หรือ การใหบริการกับกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของ

กัน ดังนั้นขั้นตอนการอนุมัติจึงเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้ในการพิจารณาการทำรายการ

ระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในสวนไดสวนเสียและเปนผูถือหุนหรือผูบริหารของบริษัทนั้น ผูถือหุนหรือผูบริหารดังกลาวจะไมมีสวนรวม

ในการพิจารณาอนุมัติ 

 

นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 
 บริษัทคาดวาในอนาคตจะมีการทำรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากการทำรายการระหวางกันของบริษัทเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคา

ปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายท่ีจะดำเนินการใหการทำรายการระหวางกันดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท การเขาทำโดยรายการ

ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

แหงประเทศไทย 

 

 ทัง้นี ้หากมรีายการระหวางกนัของบรษิทัทีเ่กดิขึน้กบับคุคลหรอืผูถอืหุนทีอ่าจมคีวามขดัแยง มสีวนไดสวนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยงในอนาคต 

บริษัทจะมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนและความสมเหตุสมผลในการเขาทำรายการ และความเหมาะสม

ของการกำหนดราคาของรายการตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไมแตกตางจากบุคคลภายนอกหรือราคาทุน ทั้งนี้ 

บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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 (1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province)  
 (2) เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (Siam Eastern Industrial Park, Rayong Province) 

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสำคัญสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 

  บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
  สรุปอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
  หนวย 2554 2553 2552 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     

- อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 1.59 1.84 1.79 

- อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 1.06 1.46 1.45 

- อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.48 0.93 0.67 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)     

- อัตรากำไรขั้นตน  % 16.40 18.50 16.16 

- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน  % 14.75 23.33 17.25 

- อัตรากำไรสุทธิ  % 8.66 16.03 12.14 

- อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  % 9.05 16.32 13.44 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)     

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  % 3.07 5.96 5.42 

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 7.09 10.99 11.40 

- อัตราหมุนของสินทรัพย  เทา 0.35 0.37 0.45 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     

- อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.06 1.83 1.63 

- อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบ้ีย เทา 4.77 7.20 7.32 

- อัตราสวนการจายเงินปนผล  % n/a
(1)
 48.99 63.69 

หมายเหตุ (1) การจายเงินปนผลประจำป 2554 จะอนุมัติในการประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ  
 

 
ภาพรวม 
 บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยเปนผูผลิตและจำหนายไฟฟาและผูใหบริการดานสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรม  

ในภาคเอกชนรายใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และโรงผลิตไฟฟา

พลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration Facilities) (โดยโรงไฟฟาเกือบทั้งหมดดำเนินการในฐานะผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ภายใตโครงการ  

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก) ธุรกิจหลักของบริษทั คือ การผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. และผลิตและจำหนายไฟฟา และไอน้ำแกลูกคาอุตสาหกรรมท่ีตั้ง

อยูในเขต MIE(1) และ SEIP(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 2,416 เมกะวัตต และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตัน  

ตอชั่วโมง  
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 (3) ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เปนกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (เดิมหมายถึงกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือ ขาดทุนจาก  
  อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู) 
 (4) ไมรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 
 (5) กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (NNP) ที่ไดมีการรายงานไวใน MD&A ป 2553 มีจำนวน 4,513.7 ลานบาท ในขณะท่ี NNP ตามนิยามใหม  
  นั้นมีจำนวน 4,488.2 ลานบาท 

 ในป 2554 บริษัทมีรายไดรวม 41,084.6 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 หรือจากจำนวน 37,878.8 ลานบาทในป 2553 ในป 2554 

บริษทัมกีำไรสทุธกิอนรวมกำไรหรือขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นสุทธิ(3) (Normalized Net Profit(4)) ซึง่ใชเปนแนวทางกำหนดการจายเงนิปนผล จำนวน 

4,103.9 ลานบาท ปรับตัวลดลงรอยละ 8.6 หรือจากจำนวน 4,488.2(5) ลานบาทในป 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวม 

120,235.4 ลานบาท และหนี้สินรวม 81,003.4 ลานบาท  

 
รายได 
 บรษิทัมรีายไดหลกัจากการผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. และการผลติและจำหนายไฟฟาและไอนำ้ การผลตินำ้สะอาด (Clarified Water) 

น้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) และน้ำเย็น (Chilled Water) ใหแกลูกคาอุตสาหกรรมใน MIE และ SEIP ตารางตอไปนี้แสดงรายได

ของบริษัทแบงตามแหลงรายได 

 

 รายได 
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2554 2553 ผลตาง 
   (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ        

 กระแสไฟฟา        

  จำหนายใหแก กฟผ. โดยผูผลติไฟฟาเอกชนรายใหญ 11,466.8   27.9  11,709.2  30.9   (242.4)  (2.1)  

  จำหนายใหแก กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟารายเล็ก  11,270.6   27.4  8,738.9  23.1   2,531.7   29.0   

  จำหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรม  11,421.8   27.8  10,488.1  27.7   933.8   8.9   

   รวม  34,159.3   83.1  30,936.2  81.7   3,223.1   10.4   

 

 ไอน้ำ   5,826.5  14.2 4,373.4  11.5   1,453.1   33.2   

 ผลิตภัณฑอื่นๆ 373.2  0.9 347.4  0.9   25.8   7.4   

   รวม  40,359.0  98.2 35,657.0  94.1   4,702.0   13.2   

  

 รายไดอื่นๆ  725.7  1.8 2,221.8  5.9   (1,496.1)  (67.3)  

   รวมรายได  41,084.6  100.0 37,878.8  100.0   3,205.8   8.5   
         

 รายไดของบริษัทสวนหน่ึงขึ้นอยูกับปริมาณไฟฟาและสาธารณปูโภคทางอุตสาหกรรมที่ผลิตและจำหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมใน MIE และ 

SEIP ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณไฟฟาและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่บริษัทจำหนายไดในชวงระยะเวลาที่ไดระบุไว 



บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 101

 (6) ภายใตสญัญาซ้ือขายไฟฟาโครงการผูผลติไฟฟาเอกชนรายใหญคาไฟฟาทีจ่ำหนายใหแก กฟผ. ประกอบดวยคาความพรอมจาย (Availability Payment) และคาพลงังานไฟฟา   
  (Energy Payment) ในขณะท่ีภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กประกอบดวยคาพลังงานไฟฟา (Capacity Payment) และคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) 

 ปริมาณขาย 
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
    2554 2553 ผลตาง รอยละ 
การจัดสงไฟฟา (กิกะวัตตชั่วโมง) 

 จัดสงใหแก กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ(1)  4,930.2   5,697.4   (767.2) (13.5) 

 จัดสงใหแก กฟผ. โดยผูผลิตไฟฟารายเล็ก  4,051.5   3,394.5   657.1   19.4  

 จัดสงใหแกลูกคาอุตสาหกรรม  4,249.1  3,897.5   351.7   9.0  

      รวม   13,230.9   12,989.3   241.6   1.9  

        

ไอน้ำ (พันตัน)   6,219.9   5,372.0   847.8   15.8  

น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (พันลูกบาศกเมตร)  12,003.7   11,156.4   847.3   7.6  

น้ำเย็น (พันตันความเย็น)  5,561.9  -     5,561.9  -    

หมายเหตุ (1) รวมการจำหนายไฟฟาของ บจ.ไฟฟา หวยเหาะ ป 2554 จำนวน 90 กิกะวัตตชั่วโมง และป 2553 จำนวน 370 กิกะวัตตชั่วโมง 

  

รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ 
 

การจำหนายไฟฟาให กฟผ.  
 บริษัทจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา(6) โดยปจจุบันบริษัทเปนคูสัญญากับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟา

เอกชนรายใหญรวม 2 ฉบับ โดยมีกำลังผลิตตามสัญญาเทากับ 713 เมกะวัตตตั้งอยูในประเทศไทย และอีก 128 เมกะวัตตอยูในประเทศลาว ซึ่ง

จำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จำนวน 126 เมกะวัตต และรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EDL) จำนวน 2 เมกะวัตต และตามสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลิตไฟฟาราย

เล็ก รวม 9 ฉบับ รวมเปนปริมาณไฟฟาทั้งสิ้น 680 เมกะวัตต 

 

การจำหนายไฟฟาใหลูกคาอุตสาหกรรม 
 บริษัทจำหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรมภายใตสัญญาจำหนายไฟฟา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดทำสัญญาจำหนายไฟฟา

กับลูกคาอุตสาหกรรมรวม 68 ฉบับกับลูกคาอุตสาหกรรมรวม 56 ราย รวมเปนปริมาณไฟฟาทั้งสิ้น 673 เมกะวัตต  

 
การจำหนายไอน้ำ 
 บริษัทจำหนายไอน้ำใหกับลูกคาอุตสาหกรรมภายใตสัญญาจำหนายไอน้ำ โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดทำสัญญาจำหนายไอน้ำ

กับลูกคาอุตสาหกรรมรวม 25 ฉบับกับลูกคาอุตสาหกรรมรวม 19 ราย รวมเปนปริมาณไอน้ำทั้งสิ้น 1,009 ตันตอชั่วโมง  

 
การจำหนายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 
 บริษัทจำหนายน้ำสะอาด (Clarified Water) และน้ำปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมภายใตสัญญา

จำหนายน้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดทำสัญญาจำหนายน้ำกับลูกคาอุตสาหกรรม 13 ฉบบักับลูกคาอุตสาหกรรมรวม 9 ราย รวมเปน

ปริมาณน้ำทั้งสิ้น 1,576 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  
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การจำหนายน้ำเย็น 
 บริษัทจำหนายน้ำเย็น (Chilled Water) ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมภายใตสัญญาจำหนายน้ำเย็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดทำ

สัญญาจำหนายน้ำเย็นกับลูกคาอุตสาหกรรม 2 ฉบับกับลูกคาอุตสาหกรรมรวม 2 ราย รวมเปนปริมาณน้ำเย็นทั้งสิ้น 2,050 ตันความเย็น 

 

คาใชจาย 
 คาใชจายของบริษทั ประกอบดวยตนทนุขายและคาใชจายในการขายและบริหาร ตารางตอไปนีแ้สดงรายละเอียดของคาใชจายตามจำนวนและ

อัตรารอยละตอคาใชจายทั้งหมดสำหรับระยะเวลาที่ไดระบุไว 

 

 คาใชจาย 
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2554 2553 ผลตาง 
   (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
ตนทุนขาย         

   เชื้อเพลิง         

       กาซธรรมชาติ  24,094.2   68.6   21,775.2   73.7   2,318.9   10.6   

       ถานหิน  3,445.4   9.8   2,010.4   6.8   1,435.1   71.4   

       น้ำมันดีเซล  4.7   0.0   6.0   0.0   (1.3)  (21.8)  

   คาบำรุงรักษา  830.2   2.4   857.5   2.9   (27.3)  (3.2)  

   คาเสื่อมราคา / การตัดจำหนายสินทรัพย  3,236.5   9.2   2,825.8   9.6   410.7   14.5   

   อื่นๆ   1,959.3   5.6   1,583.8   5.4   375.5   23.7   

         รวมตนทุนขาย  33,570.3   95.6   29,058.7   98.3   4,511.6   15.5   

         

คาใชจายในการขายและบริหาร(1)         

   คาเสื่อมราคา / การตัดจำหนายสินทรัพย  32.4   0.1   29.2   0.1   3.2   10.9   

   คาใชจายทั่วไป 666.9   1.9   463.2   1.6   203.7   44.0   

         รวมคาใชจายในการขายและบริหาร  699.3   2.0   492.5   1.7   206.8   42.0  

คาใชจายอื่นๆ  862.9   2.5   8.4   0.0   854.5   >100   

  รวมคาใชจาย  35,132.5   100.0   29,559.6   100.0   5,572.9   18.9 
หมายเหตุ (1) ไดมีการจัดแบงประเภทของคาใชจายใหมเพื่อใหเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่อง กำหนดรายการยอที่ตองมีใน  
  งบการเงิน พ.ศ. 2552 ซึ่งสอดคลองกับการจัดทำและสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน  
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ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดตนทุนของโรงไฟฟาของ ธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับตนทุนขายของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ 

(Cogeneration) (1)  

 
 คาใชจาย 
 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
   2554 2553 ผลตาง 
   (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
ธุรกิจไอพีพี         

    กาซธรรมชาติ 8,359.3   84.5  8,337.5  83.6   21.8   0.3   

    ถานหิน -    -    -    -    -    -     

    น้ำมันดีเซล  4.7   0.0   6.0   0.1   (1.3)  (21.8)  

    คาบำรุงรักษา  70.3   0.7  73.5  0.7   (3.3)  (4.4)  

    คาเสื่อมราคา / การตัดจำหนายสินทรัพย  1,182.8   12.0  1,228.4  12.3   (45.7)  (3.7)  

    อื่นๆ   271.4   2.7  332.0  3.3   (60.6)  (18.3)  

                 รวมตนทุนขาย  9,888.3   100.0  9,977.4  100.0   (89.0)  (0.9)  

โรงผลิตไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ำ         

    กาซธรรมชาติ 15,734.9   66.4   13,437.7   70.4   2,297.1   17.1   

    ถานหิน  3,445.4   14.5   2,010.4   10.5   1,435.1   71.4   

    น้ำมันดีเซล -    -    -    -    -    -     

    คาบำรุงรักษา 760.0   3.2   784.0   4.1   (24.0)  (3.1)  

    คาเสื่อมราคา / การตัดจำหนายสินทรัพย 2,053.8   8.7   1,597.4   8.4   456.4   28.6   

    อื่นๆ  1,687.9   7.1   1,251.8   6.6   436.1   34.8   

                 รวมตนทุนขาย 23,682.0   100.0   19,081.3   100.0   4,600.7   24.1   

หมายเหตุ (1) ตนทุนขายของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำที่แสดงไวในตารางขางตน เปนผลประกอบการรวมของบริษัทหักดวยผลประกอบการ ของ บจ.   
  โกลว ไอพีพี, บจ. ไฟฟา หวยเหาะและ บจ. เก็คโค - วัน ดังน้ัน ขอมูลบางสวนในตารางจึงเปนผลจากการดำเนินธุรกิจซึ่งมิใชจากการประกอบโรงผลิต  
  ไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำโดยตรง อยางไรก็ดี จำนวนเงินซึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจดังกลาวมีจำนวนไมมากนัก 
 

ตนทุนขาย 
 
เชื้อเพลิง 
 บริษัทใชกาซธรรมชาติและถานหินเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาและไอน้ำ ตนทุนกาซธรรมชาตินับเปนตนทุนขายในการดำเนินงานหลัก

ของบริษัท โดยบริษัทมีคาใชจายจากการจัดซื้อกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 68.6 ของคาใชจายรวมของบริษัทในป 2554  
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ตารางตอไปน้ีแสดงตนทุนเฉล่ียของกาซธรรมชาติสำหรับระยะเวลาท่ีระบุไว 

 

 ตนทุนเฉล่ีย (Average Effective Cost) ของกาซธรรมชาต(ิ1)   

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2554 2553 ผลตาง   

   (บาท/ลานบีทียู) (บาท/ลานบีทียู) (บาท/ลานบีทียู) (รอยละ)   

ตนทุนเฉลี่ย      

 ของโกลว ไอพีพี 249.2 227.0  22.2   9.8    

 ของโรงผลิตไฟฟาและไอน้ำรวมกัน(2) 257.5 233.7  23.8   10.2    

หมายเหตุ (1) ตนทุนเฉลี่ยไมใชราคาจริงของบริษัท แตคำนวณโดยนำตนทุนกาซธรรมชาติทั้งหมดหารดวยปริมาณเช้ือเพลิงที่ใชทั้งหมดของโรงไฟฟาในชวงระยะเวลาที่ระบุไว 
 (2) ตนทุนเกลี่ย (Blended Rate) โดยหลักแสดงถึงราคากาซธรรมชาติที่ชำระใหกับ บมจ. ปตท. (1) โดยโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำของบริษัท  
  สำหรับกาซธรรมชาติที่ใชในการผลิตไฟฟาใหกับ กฟผ. และใหกับลูกคาอุตสาหกรรม (2) สำหรับกาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับหมอตมผลิตไอน้ำ   
  (Boilers) ใหกับลูกคาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ราคากาซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราตางกัน นอกจากนี้บริษัทยังรับซื้อกาซธรรมชาติ (Tail Gas) เปนจำนวน  
  หนึ่งซึ่งไมมากนักจากผูจำหนายไทยอีกรายหนึ่ง ซึ่งราคาของกาซธรรมชาติดังกลาวแยกตางหากออกไปและสะทอนถึงโดยอัตราเบื้องตนที่กลาวไว 
 

บริษัทมีคาใชจายจากการจัดซื้อถานหินคิดเปนรอยละ 9.8 ของคาใชจายรวมในป 2554 

 

ตารางตอไปนี้แสดงตนทุนเฉลี่ยในการจัดซื้อถานหินสำหรับระยะเวลาท่ีไดระบุไว 

 

 ตนทุนเฉลี่ย (Average Cost)(1) ของถานหิน   

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

   2554 2553 ผลตาง    

   (ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน) (ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน) (ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน) (รอยละ)   

 ราคาถานหินอางอิง(2)      

 (6,700 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม) 97.2 79.2  18.0   22.7   

 คาขนสง(3) 11.5 10.8  0.7   6.0 

หมายเหตุ (1) ตนทุนเฉลี่ยไมรวมตนทุนของ Biomass    
 (2) ไมใชราคาถานหินจริง แตเปนราคาอางอิงเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาถานหินสำหรับระยะเวลาท่ีระบุไว สวนราคาถานหินจริงเปลี่ยนแปลงตามกลไกการ  
  ปรับราคาตามขอกำหนดในสัญญาซ้ือขายถานหิน 
 (3) รวมถึงคาขนสงและประกันภัยท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

 ปจจัยหลักที่มีผลตอคาใชจายดานเชื้อเพลิงของบริษัท คือ ปริมาณไฟฟาและไอน้ำที่บริษัทผลิตไดและประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาและไอน้ำ

ดังกลาว  

 



บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 105

ตารางตอไปนี้แสดงระดับพลังงานการผลิต (Energy Production Levels) และอัตราการใชความรอน (Heat Rates) ของโรงไฟฟาของบริษัทสำหรับ

ระยะเวลาที่ไดระบุไว 

 
 ปริมาณการผลิตและอัตราการใชความรอน(1)    

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม    

   2554 2553   

โรงไฟฟา โกลว ไอพีพี    

 ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟา (กิกะวัตตชั่วโมง) 4,841 5,327    

 ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ลานบีทียู, HHV) 33,516,496 36,744,422   

 อัตราการใชความรอน (บีทียู/กิโลวัตตชั่วโมงเทียบเทา, HHV) 6,924 6,898     

        

โรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (MIE)(1)      

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟาที่จัดสรร (กิกะวัตตชั่วโมงเทียบเทา)(2)      

 โรงไฟฟากังหันกาซ 6,729 6,555    

 โรงไฟฟาถานหิน 2,514 1,680    

ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ลานบีทียู, HHV)     
 โรงไฟฟากังหันกาซ 58,078,277 57,431,647    

 โรงไฟฟาถานหิน 27,140,720 17,002,733    

อัตราการใชความรอนจัดสรร (บีทียู/กิโลวัตตชั่วโมงเทียบเทา, HHV)      
 โรงไฟฟากังหันกาซ 8,631 8,762    

 โรงไฟฟาถานหิน(3) 10,796 10,165    

        

โรงผลิตไฟฟาพลังความรอนและไอน้ำ (SEIP)     
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟา (กิกะวัตตชั่วโมง)(2) 350 -      

ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ลานบีทียู, HHV) 2,957,275 -      

อัตราการใชความรอน (บีทียู/กิโลวัตตชั่วโมงเทียบเทา, HHV) 8,437 - 

หมายเหตุ (1) แสดงถึงอัตราการใชความรอน “จัดสรร” ซึ่งถือเปนอัตราการใชความรอนรวมของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำของบริษัท โดยคำนวณจากปริมาณ  
  พลังงานจากเช้ือเพลิงที่ใชทั้งหมดของโรงงานในระยะเวลาหน่ึงหารดวยพลังงานท่ีผลิตไดทั้งหมดในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งไมสามารถคำนวณคาไดโดยงาย โดย  
  เฉพาะอยางย่ิงในกรณีโรงไฟฟาแบบพลังงานความรอนรวมจากกาซธรรมชาติและถานหินของโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3 ซึ่งบริษัทถัวเฉลี่ยพลังงานไอน้ำ  
  และพลังงานไฟฟาที่ผลิตโดยโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 3 โดยนับเปนการผลิตโดยใชกาซธรรมชาติและถานหิน การคำนวณเชนนี้ยึดหลักปริมาณพลังงานที่ผลิตได  
  จากแหลงพลังงานแตละชนิดตอพลังงานที่ใชสำหรับโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 3 ทั้งหมด ซึ่งบริษัทจำเปนตองใชดุลยพินิจและสมมติฐานที่ตั้งขึ้นประกอบในการ  
  คำนวณ อยางไรก็ตาม ตารางขางตนนี้มีการรวมปริมาณการผลิตและอัตราการใชความรอนของโรงไฟฟาถานหินโรงใหม (CFB 3) ดวย 
 (2) รวมถึงการผลิตไฟฟาและไอน้ำและน้ำเย็น (ถามี) ทั้งนี้ ไอน้ำและน้ำเย็น (ถามี) ถูกปรับใชหนวยเมกะวัตตที่คาพลังงานไฟฟาเทียบเทา 
 (3) อัตราการใชความรอนที่แสดงในตารางสวนนี้มีการรวมปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชเริ่มเดินเครื่องและสวนผสมของชีวมวล (Biomass) เขาไวในอัตราการใช  
  ความรอนจากถานหินดวย 
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ผลประกอบการเปรียบเทียบ 
 

ระหวาง ป 2554 กับ ป 2553 
 

รายได 
 รายไดจากการจำหนายสินคาและการใหบริการ (รวมรายไดอื่นๆ) ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 เปนจำนวน 41,084.6 ลานบาทในป 2554 

จากจำนวน 37,878.8 ลานบาทในป 2553 ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยตอไปนี้ 

 • ยอดจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ของ บจ. โกลว ไอพีพี ภายใตสัญญาผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญปรับตัว เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 หรือจาก  

  จำนวน 11,105.1 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 11,325.3 ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักท้ังจากคาความพรอมจายที่เพิ่มขึ้น  

  เนื่องจากการหยุดซอมบำรุงที่ลดลง และคาพลังงานไฟฟาที่เพิ่มข้ึนเนื่องมาจากราคาคากาซปรับตัวสูงข้ึน แมวา กฟผ. จะไดมีคำสั่งให บจ.   

  โกลว ไอพีพี ลดการผลิตไฟฟาลง เนื่องจากวิกฤติน้ำทวมที่สงผลกระทบตอความตองการใชไฟฟาของประเทศใหลดลงและคาเงินบาทจะ  

  แข็งคาขึ้นก็ตาม โดยราคาคากาซเพิ่มขึ้นรอยละ 9.8 จากป 2553 และปริมาณการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ลดลงรอยละ 9.1 หรือ  

  จากจำนวน 5,327 กิกะวัตตชั่วโมงในป 2553 เปนจำนวน 4,841 กิกะวัตตชั่วโมงในป 2554 ทั้งนี้คาเงินบาทมีการแข็งคาเพิ่มขึ้นรอยละ   

  3.3 หรือจากคาเฉลี่ย 31.83 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ในป 2553 เปน 30.77 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 ซึ่งการแข็งคาของ  

  เงินบาทดังกลาวสงผลกระทบตอคาความพรอมจายที่ไดรับจาก กฟผ. ของบริษัท 

 

 • ยอดจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวของ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ ภายใตสัญญาผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญปรับตัวลดลง  

  รอยละ 76.6 หรือจากจำนวน 604.1 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 141.5 ลานบาทในป 2554 โดยปริมาณไฟฟาที่จัดสงโดยไฟฟา   

  หวยเหาะ ลดลงรอยละ 75.8 จากจำนวน 370 กิกะวัตตชั่วโมงในป 2553 เปนจำนวน 90 กิกะวัตตชั่วโมงในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักจาก  

  ปริมาณน้ำฝนที่มีนอยในป 2553 และการประกาศภาวะฝนแลงในป 2554 

 

 • ยอดจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟาผูผลติไฟฟารายเล็ก ปรับตัวเพิ่มขึ้น  

  รอยละ 29.0 หรือจากจำนวน 8,738.9 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 11,270.6 ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณ  

  การจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ที่เพิ่มข้ึน และคาพลังงานไฟฟาที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากราคาคากาซและราคาคาถานหินปรับตัวสูงข้ึน รวมไป  

  ถึงการบันทึกรายไดการจำหนายไฟฟาของ บจ. โกลว เอสพีพี 11(7) จำนวน 729.9 ลานบาท ที่ไดถูกบันทึกในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 1   

  สิงหาคม 2554 คาพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 33.9 เนื่องมาจากราคาคากาซที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.2 ราคาคาถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 22.7   

  และปริมาณการจำหนายไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 19.4  

 

 • ยอดจำหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 หรือจากจำนวน   

  10,488.1 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 11,421.8 ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณจำหนายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 และ  

  การบันทึกรายไดการจำหนายไฟฟาของ บจ. โกลว เอสพีพี 11 จำนวน 350.8 ลานบาท แมวาอัตราคาไฟในป 2554 จะเพิ่มขึ้นเล็กนอย  

  จำนวนรอยละ 0.59 โดยที่คาไฟฟาผันแปร (FT) มีการปรับเปลี่ยนทั้งป  

 

 • ยอดจำหนายไอน้ำใหกับลูกคาอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 33.2 หรือจากจำนวน   

  4,373.4 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 5,826.5 ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุจากปริมาณไอน้ำที่จำหนายไดจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น  

  รอยละ 15.8 และอัตราคาไอน้ำที่สูงขึ้นรอยละ 15.1  

  

 (7) ชื่อเดิมคือ บริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร จำกัด 
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 • รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 หรือจากจำนวน 347.4 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 373.2 ลานบาท  

  ในป 2554 โดยมีสาเหตุจากปริมาณน้ำที่จำหนายปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 

 

 รายไดอื่นประกอบดวย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ 

  

 ป 2554 บริษัทไมมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะท่ีป 2553 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจำนวน 1,654.0 ลานบาท โดยกำไร

จากอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีสาเหตุหลักมาจากเงินกูสกุลดอลลารสหรฐัฯ ของ บจ. โกลว ไอพีพี, บจ. เก็คโค-วัน และ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ(8) ซึ่งจะชำระคืน

โดยอาศัยรายไดจากยอดจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ที่อยูในสกุลดอลลารสหรัฐฯ และที่มีการอางอิงกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 

 

 บริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจำนวน 52.7 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากจำนวน 73.7 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 126.4 ลานบาทใน

ป 2554 โดยดอกเบี้ยรับสวนใหญมาจากดอกเบี้ยจากเงินสดที่อยูในรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีสำรองตามสัญญาเงินกูโครงการ 

 

 ป 2554 บริษัทมีรายไดอื่นๆ จำนวน 599.3 ลานบาท ประกอบดวยการบนัทึกเงินชดเชยจากความลาชาของการกอสรางโครงการเก็คโค-วัน

จำนวน 546.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 494.2 ลานบาทในป 2553 ซึ่งรวมถึงการบันทึกเงินชดเชยจากความลาชาของการกอสรางของโรงไฟฟา 

CFB หนวยที่ 3 จำนวน 293.2 ลานบาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมจากการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักสำหรับการซอมบำรุงนอกแผนของหนวยผลิตไฟฟา

ใชถานหิน 150 เมกะวัตต จำนวน 116.6 ลานบาท  

 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน รายไดทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 จากจำนวน 37,878.8 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 41,084.6 ลาน

บาทในป 2554 

 

คาใชจาย 
 ตนทุนขายปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.5 หรือจากจำนวน 29,058.7 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 33,570.3 ลานบาทในป 2554 ซึ่งเปนผล

มาจากปจจัยตอไปนี้ 

 

 ธุรกิจไอพีพี 

 • ตนทุนเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 หรือจากจำนวน 8,337.5 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน   

  8,359.3 ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาคากาซที่เพิ่มขึ้น แมวาปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตจะลดลงเนื่องมาจาก  

  ปริมาณการจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ที่ลดลง 

  

 • ตนทุนเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลของธุรกิจไอพีพี ลดลงรอยละ 21.8 หรือจากจำนวน 6.0 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 4.7 ลานบาทในป   

  2554 โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากคำสั่งจาก กฟผ. ใหใชน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิงท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  

  

 • ตนทุนซอมบำรุงมีจำนวนลดลงรอยละ 4.4  จากจำนวน 73.5 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 70.3 ลานบาทในป 2554   

  

 • คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายสินทรัพยปรับตัวลดลงรอยละ 3.7 หรือจากจำนวน 1,228.4 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 1,182.8   

  ลานบาทในป 2554  

  

 (8) งบการเงินของ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ ถูกจัดทำในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และไดบันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท 
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 • ตนทุนขายอื่น ปรับตัวลดลงรอยละ 18.3 หรือจากจำนวน 332.0 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 271.4 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ตนทุน  

  ขายอื่นๆ ที่ใชในการผลิตสวนใหญประกอบดวยตนทุนน้ำ สารเคมี และคาใชจายประจำทั่วไป รวมไปถึงเงินจายเขากองทุนพัฒนาไฟฟา ซึ่ง  

  ในสวนของคาใชจายประจำท่ัวไปดังกลาวมีจำนวนลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

 

 โรงผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ำ (Cogeneration) 

 • ตนทุนเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.1 หรือจากจำนวน 13,437.7 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 15,734.9 ลานบาท  

  ในชวงเดียวกันของป 2554 โดยมีสาเหตุหลักจากราคากาซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10.2 และปริมาณการใชเชื้อเพลิงที่  

  เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการบันทึกรวมคาใชจายของ บจ. โกลว เอสพีพี 11 จำนวน 807.6 ลานบาท ที่ไดถูกบันทึกในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่   

  1 สิงหาคม 2554 เปนตนมา 

 

 • ตนทุนเชื้อเพลิงถานหินปรับตวัเพ่ิมขึ้นรอยละ 71.4 หรือจากจำนวน 2,010.4 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 3,445.4 ลานบาทในป 2554   

  โดยมีสาเหตุมาจากราคาจำหนายถานหินที่ใชอางอิง (FOB) เพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 หรือจาก 79.2 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตันเปน 97.2   

  ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน รวมไปถึงปริมาณการใชถานหินที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นรอยละ 42.0 เนื่องมาจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟา CFB   

  หนวยที่ 3   

 

 • ตนทุนซอมบำรุงปรับตัวลดลงรอยละ 3.1 หรือจากจำนวน 784.0 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 760.0 ลานบาทในป 2554 จากการ  

  ซอมบำรุงตามแผนของโรงผลิตไฟฟาพลังความรอนและไอน้ำบางหนวยในป 2553 

 

 • คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายสินทรัพยปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 28.6 หรือจากจำนวน 1,597.4 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 2,053.8   

  ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุมาจากการบันทึกคาเสื่อมราคาของโรงไฟฟาถานหิน CFB 3 ในป 2554 

 

 • ตนทุนขายอื่นปรบัตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 34.8 หรือจากจำนวน 1,251.8 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 1,687.9 ลานบาทในป 2554 โดยมี  

  สาเหตุหลักมาจากเงินจายเขากองทุนพัฒนาไฟฟา 

 

 คาใชจายในการขายและบริหาร ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 42.0 หรือจากจำนวน 492.5 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 699.3 ลานบาทในป 

2554 ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยตอไปนี้ 

 • คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายสินทรัพยปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.9 หรือจากจำนวน 29.2 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 32.4 ลาน  

  บาทในป 2554 จากการบันทึกคาเสื่อมราคาของโรงไฟฟาถานหิน CFB 3 

 

 • คาใชจายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 44.0 หรือจากจำนวน 463.2 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 666.9 ลานบาท  

  ในป 2554 โดยมีสาเหตุมาจากคาใชจายในการเตรียมเดินเครื่องของโรงไฟฟาเก็คโค-วัน 

 

 บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2554 เปนจำนวน 854.3 ลานบาท ในขณะที่ป 2553 บริษัทไมมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน   

โดยการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีสาเหตุหลักมาจากหน้ีสกุลดอลลารสหรัฐฯ ของ บจ. โกลว ไอพีพี, บจ. เก็คโค-วัน และ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ(9) 

ซึ่งจะชำระคืนโดยอาศัยรายไดจากยอดจำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ที่อยูในสกุลดอลลารสหรัฐฯ และที่มีการอางอิงกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 

 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน รายจายทั้งหมดปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.9 หรือจากจำนวน 29,559.6 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 35,132.5 

ลานบาทในป 2554 

 

 (9) งบการเงินของ บจ. ไฟฟา หวยเหาะ ถูกจัดทำในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และไดบันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท 
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กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดปรับตัวลดลงรอยละ 28.5 หรือจากจำนวน 8,319.2 ลานบาทในป 

2553 เปนจำนวน 5,952.1 ลานบาทในป 2554  

 

ตนทุนทางการเงิน 
 ตนทุนทางการเงินปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.9 หรือจากจำนวน 1,487.1 ลานบาทในป 2553  เปนจำนวน 1,678.5 ลานบาทในป 2554 โดย

ตนทุนทางการเงินหลักประกอบดวยดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมทางการเงิน 

 

 ดอกเบี้ยจายปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.8 หรือจากจำนวน 1,421.3 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 1,446.9 ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุ

มาจาก ภาระหนี้ที่เพิ่มข้ึนการกูยืมเงินในการเขาซื้อ บจ. โกลว เอสพีพี 11 และการบันทึกดอกเบี้ยจายสำหรับโรงไฟฟา CFB หนวยที่ 3 ในป 2554 ใน

ขณะที่ดอกเบี้ยจายสำหรับโครงการเก็คโค-วัน ไดถูกบันทึกเปนตนทุนสินทรัพย (Capitalization) ในระหวางการกอสรางโครงการ  

 

 คาธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวเพ่ิมข้ึน 165.8 ลานบาท หรือจากจำนวน 65.8 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 231.6 ลานบาทในป 2554 

เนื่องมาจากการบันทึกคาใชจายและการตัดจำหนายทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการรีไฟแนนซเงินกูยืมของ บจ. โกลว เอสพีพี 11 จำนวน 66.4 ลานบาท 

และคาใชจายท่ีเกดิจากการยกเลกิสัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้สำหรบัเงนิกูยมืสกุลดอลลารสหรฐัฯ ของ บจ. โกลว เอสพพี ี11 จำนวน 12.4 ลานบาท  

 

คาใชจายภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นรอยละ 50.5 หรือจากจำนวน 614.5 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 925.0 ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุจาก

การครบกำหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีบีโอไอของโกลว ไอพีพี ในเดือนกุมภาพันธ 2554 ที่ผานมา และรายไดทางภาษีที่เกิดจากเงินชดเชยจากความ

ลาชาของการกอสรางโครงการเก็คโค-วัน 

 

กำไรหลังหักภาษี 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน กำไรหลังหักภาษีเงินไดปรับตัวลดลงรอยละ 46.1 หรือจากจำนวน 6,217.6 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 

3,348.6 ลานบาทในป 2554 

 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 
 สวนของผูถือหุนสวนนอยมีผลขาดทุนจำนวน 145.8 ลานบาทในป 2554 ในขณะที่ป 2553 สวนของผูถือหุนสวนนอยมีผลกำไรจำนวน 502.1 

ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิของ บจ. เก็คโค - วัน จำนวน 696.0 ลานบาท    

 

กำไรสุทธิ 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน กำไรสุทธิมีจำนวนลดลงรอยละ 38.9 หรือจากจำนวน 5,715.5 ลานบาทในป 2553 เปนจำนวน 3,494.4 ลาน

บาทในป 2554 

 

กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ(ิ10) 

 สำหรับป 2554 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจำนวน 609.6(11) ลานบาท ทำใหบริษัทมีกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจำนวน 4,103.9 ลานบาท ปรับตัวลดลงรอยละ 8.6 จากจำนวน 4,488.2(12) ลานบาทในป 2553 ซึ่งกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิดังกลาวใชเปนแนวทางในการกำหนดการจายเงินปนผล 

 (10) ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เปนกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (เดิมหมายถึงกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจาก  
  อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู) 
 (11) ไมรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดสวนของผูถึอหุนสวนนอยของบริษัทยอย 
 (12) กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (NNP) ที่ไดมีการรายงานไวใน MD&Aป 2553 มีจำนวน 4,513.7 ลานบาท ในขณะท่ี NNP สามนิยามใหม  
  นั้นมีจำนวน 4,488.2 ลานบาท 
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คาตอบแทนสำหรับผูตรวจสอบบัญชีสำหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 
 หนวย : บาท 

   บริษัท บริษัทยอย 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี   1,912,306.00 6,119,532.00 

คาตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)    

- การตรวจสอบอัตราสวนทางการเงิน 225,000.00 - 

- การตรวจสอบ Package  1,061,621.00 1,036,372.00 

- คาวิชาชีพสำหรับขอบเขตงานเพิ่มเติม 200,000.00 100,000.00 

- อื่นๆ  - - 

 



โกลว เอสพีพี 1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

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

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

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง และไดปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดังน้ี
 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปอยางอิสระแลวนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีภายนอกวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรใน 
เรื่องที่มีสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน แลวไมพบขอบกพรองท่ีสำคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะกระทบตอ
การดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท

 3. สอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
รวมท้ังกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
และไมพบวามีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญแตประการใด

 4. พิจารณาความชำนาญในวิชาชีพและความเปนอิสระของผูสอบบัญชีภายนอกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก รวมทั้งคาสอบบัญชีตอคณะ
กรรมการบริษัท

 5. สอบทานและอนุมัติแผนตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน
 6. สอบทานความเสี่ยงของบริษัทตามที่ประเมินโดยผูตรวจสอบภายในและผูบริหาร และสอบทานความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงที่ 

ผูบริหารดำเนินการ
 7. สอบทานรายการท่ีอาจมีผลประโยชนขัดแยง รวมท้ังการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการเหลาน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการ 

ดังกลาวของบริษัท เปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
 8. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวของกันและมีความเห็นวาบริษัทไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเร่ืองน้ีไวอยางเหมาะสม
 9. สอบทานกระบวนการภายในบริษัทเกี่ยวกับการรับแจงเบาะแส ขอรองเรียน และเห็นวามีความเหมาะสม
 10. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใหแนใจวาสอดคลองกับหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและแนวทาง 

ปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของในเร่ืองน้ี 
 11. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอกำหนดและกฏหมายที่เก่ียวของ

คณะกรรมการตรวจสอบไมไดรับรายงานเกี่ยวกับขอบกพรองที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้จากการที่บริษัทเปนบริษัทยอย 
ของบริษัท GDF SUEZ (จี.ดี.เอฟ. สุเอซ) บริษัทจึงตองปฏิบัติตามขอกำหนดของระบบการควบคุมภายในของ GDF SUEZ อีกดวย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหเสนอ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 3440 หรือนายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3809 หรือนางสาวนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3126  
เปนผูสอบบัญชีประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท พรอมทั้งคาธรรมเนียมสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที ่
ประชุมผูถือหุนตอไป

นายโกวิทย โปษยานนท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 113

งบการเงิน
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย

โกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 3
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ 

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ สําหรับปสิ้นสุดวัน 

เดียวกันของแตละป ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบใน 

การแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยาง 

มีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังที่

เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการ 

เงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทาํขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจา 

เชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิของบรษิัท โกลว พลงังาน จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทยอยและของบริษัท 

โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปโดย 

ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิใชเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและ 

บริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 

กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ธนาวรรณ อนุรัตนบดี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 กรุงเทพมหานคร

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด วันที่ 15 กุมภาพันธ 2555
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 4,888,575,680 8,704,436,891 370,061,083 1,854,445,111

 เงินลงทุนช่ัวคราว 7 3,795,148,650 1,748,425,681 1,500,000,000 -

 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 8, 21 4,964,504,969 3,546,412,356 2,462,023,158 1,275,940,040

 เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 21 8,039,393 11,043,303 1,747,626 1,279,249

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 11, 21 - - 53,209,737 -

 ดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 21 - - 81,922,894 23,214,200

 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 4,433,884,537 2,447,813,006 525,116,702 388,681,007

 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

  คาใชจายจายลวงหนา  168,395,993 153,772,634 42,369,432 29,051,226

  เงินทดรองจาย  599,225,415 405,872,767 427,112,695 11,354,274

  เงินชดเชยความลาชาของการกอสรางคางรับ  546,015,400 338,710,365 - 293,189,078

  อื่นๆ  1,008,705,980 360,874,022 512,935,501 164,225,494

   รวมสินทรัพยหมุนเวียน  20,412,496,017 17,717,361,025 5,976,498,828 4,041,379,679

สินทรัพยไมหมุนเวียน
 เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 28,153,771,355 24,696,058,855

 เงินลงทุนในการรวมคา 2.3 896,700 - - -

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 11, 21 - - 7,197,572,868 4,059,684,060

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 98,230,160,093 88,316,841,570 30,942,201,597 28,659,563,844

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 13 1,590,366,125 1,290,812,058 407,045,213 355,438,141

   รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน  99,822,922,918 89,609,153,628 66,702,091,033 57,772,244,900

รวมสินทรัพย  120,235,418,935 107,326,514,653 72,678,589,861 61,813,624,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หน้ีสินและสวนของเจาของ
หน้ีสินหมุนเวียน
 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 14 1,201,000,000 - 250,000,000 -

 เจาหนี้การคา 21 3,645,753,406 3,057,905,294 1,570,216,404 850,021,311

 เจาหนี้อื่น  1,185,159,214 69,268,093 456,416,955 50,337,609

 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน

  ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 15 16,941,586 16,441,100 4,930,573 3,378,055

 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

  ภายในหน่ึงป 17 1,642,989,933 3,802,540,713 - 3,031,165,800

 หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 18 2,996,964,998 - 2,996,964,998 -

 เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 21 21,716,580 27,226,303 54,342,813 47,754,373

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  308,469,754 230,238,947 75,867,268 91,117,821

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

  เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย  455,879,547 863,921,107 101,454,727 744,042,561

  ดอกเบี้ยคางจาย  547,186,141 571,337,435 251,423,768 290,523,946

  คาใชจายคางจาย  456,215,263 641,950,847 152,831,998 122,567,823

  ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง  191,622,770 127,838,994 64,492,936 15,643,774

  อื่นๆ  152,783,822 201,213,519 65,379,471 88,727,918

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  12,822,683,014 9,609,882,352 6,044,321,911 5,335,280,991

หน้ีสินไมหมุนเวียน
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 15 10,455,681 23,514,785 3,063,226 4,111,341

 เงินกูยืมระยะยาว 17 48,618,378,895 43,019,980,634 20,456,577,310 14,999,999,996

 หุนกู  18 17,520,652,228 14,968,832,416 17,520,652,228 14,968,832,416

 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 16, 21 1,685,628,326 1,603,722,338 - -

 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 25 87,529,779 - 12,895,612 -

 หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น  258,092,441 147,980,540 311,211,465 272,365,943

   รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  68,180,737,350 59,764,030,713 38,304,399,841 30,245,309,696

รวมหนี้สิน  81,003,420,364 69,373,913,065 44,348,721,752 35,580,590,687

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
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

 กําไรสะสม

  จัดสรรแลว

   ทุนสํารองตามกฎหมาย 19 1,598,287,193 1,598,287,193 1,598,287,193 1,598,287,193

  ยังไมไดจัดสรร  15,628,517,720 15,058,200,572 7,315,943,839 5,219,109,622

 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ  (539,178,879) (436,118,112) - -

  รวมสวนของบริษัทใหญ  34,251,703,737 33,784,447,356 28,329,868,109 26,233,033,892

 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  4,980,294,834 4,168,154,232 - -

  รวมสวนของเจาของ  39,231,998,571 37,952,601,588 28,329,868,109 26,233,033,892

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ  120,235,418,935 107,326,514,653 72,678,589,861 61,813,624,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจากการขาย 29 40,358,970,464 35,656,984,135 15,564,834,184 12,074,759,195

ตนทุนขาย 23, 29 (33,738,280,971) (29,058,689,421) (12,315,563,690) (9,537,510,298)

กําไรข้ันตน  6,620,689,493 6,598,294,714 3,249,270,494 2,537,248,897

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  - 1,653,971,576 9,849,216 -

ดอกเบี้ยรับ  126,397,046 73,673,224 308,749,528 217,756,328

เงินปนผลรับ  3,450,000 1,500,000 3,190,094,215 1,998,474,994

เงินชดเชยความลาชาของการกอสราง  546,015,400 293,189,078 - 293,189,078

เงินชดเชยการสูญเสียรายไดจากบริษัทประกัน  - 116,619,029 - -

รายไดอื่น  49,809,870 82,861,529 27,228,958 35,062,047

คาใชจายในการบริหาร 23, 29 (531,348,915) (492,483,763) (304,202,676) (296,711,027)

คาตอบแทนกรรมการ  (8,267,333) (8,412,647) (8,267,333) (8,412,647)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (854,295,782) - - (24,649,862)

ตนทุนทางการเงิน  (1,678,516,499) (1,487,128,462) (1,271,935,987) (1,030,125,218)

สวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในการรวมคา  (328,300) - - -

กําไรกอนภาษีเงินได  4,273,604,980 6,832,084,278 5,200,786,415 3,721,832,590

ภาษีเงินได 26 (925,036,592) (614,518,725) (238,503,865) (262,738,114)

กําไรสําหรับป  3,348,568,388 6,217,565,553 4,962,282,550 3,459,094,476

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (149,355,068) - - -

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 68,839,109 (160,733,365) - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษี  (80,515,959) (160,733,365) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  3,268,052,429 6,056,832,188 4,962,282,550 3,459,094,476

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
 สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  3,494,369,204 5,715,512,867 4,962,282,550 3,459,094,476

 สวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  (145,800,816) 502,052,686 - -

     3,348,568,388 6,217,565,553 4,962,282,550 3,459,094,476

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
 สวนท่ีเปนของบรษิัทใหญ  3,391,308,437 5,554,779,502 4,962,282,550 3,459,094,476

 สวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  (123,256,008) 502,052,686 - -

     3,268,052,429 6,056,832,188 4,962,282,550 3,459,094,476

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน บาท 2.39 3.91 3.39 2.36

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนําหนัก หุน 1,462,865,035 1,462,865,035 1,462,865,035 1,462,865,035
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท

    งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ทุนที่ออกและ สวนเกิน กําไรสะสม กําไรสะสม รวม
 หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ - จัดสรรแลว - ยังไมไดจัดสรร สวนของเจาของ

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

จายเงินปนผล  20 - - - (2,718,003,236) (2,718,003,236)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  - - - 3,459,094,476 3,459,094,476

จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  - - 172,954,724 (172,954,724) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  14,628,650,350 4,786,986,727 1,598,287,193 5,219,109,622 26,233,033,892

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม  14,628,650,350 4,786,986,727 1,598,287,193 5,219,109,622 26,233,033,892

ผลกระทบจากการใชนโยบายการบัญชีเปนคร้ังแรก 3.2 - - - (11,398,650) (11,398,650)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม  14,628,650,350 4,786,986,727 1,598,287,193 5,207,710,972 26,221,635,242

จายเงินปนผล 20 - - - (2,854,049,683) (2,854,049,683)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  - - - 4,962,282,550 4,962,282,550

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  14,628,650,350 4,786,986,727 1,598,287,193 7,315,943,839 28,329,868,109
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งบกระแสเงินสด
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
 กําไรกอนภาษีเงินได  4,273,604,980 6,832,084,278 5,200,786,415 3,721,832,590 

 ปรับปรุงดวย:

  เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/บริษัทอื่น  (3,450,000) (1,500,000) (3,190,094,215) (1,998,474,994)

  สวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในการรวมคา  328,300 - - -

  คาเสื่อมราคา  3,216,461,469 2,828,817,707 1,014,449,369 612,403,924 

  คาตัดจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  200,464,417 48,849,439 86,996,162 16,971,095 

  คาตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี 7,414,318 8,655,340 7,414,318 8,655,340 

  คาตัดจําหนายสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  2,150,857 433 - -

  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร (กลับรายการ) (16,607,960) 1,657,410 (7,357,092) (7,593,458)

  ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร  20,085,291 67,827,631 308,591 56,213,265 

  คาตัดจําหนายหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (16,477,275) (63,946,564) (9,418,533) (54,115,916)

  ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 870,787,311 (1,600,781,280) (20,528,388) 33,364,964 

  ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจริง

   จากการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว  2,184,838 (36,043,554) - -

  กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง

   จากการรับคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย  - - (164,610) -

  คาตัดจําหนายสวนเกินจากสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 5,794,928 - 4,476,288 -

  ดอกเบี้ยรับ  (126,397,046) (73,673,224) (308,749,528) (217,756,328)

  ดอกเบี้ยจาย  1,446,933,705 1,470,492,661 1,165,332,000 1,036,979,723 

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

  ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  9,883,278,133 9,482,440,277 3,943,450,777 3,208,480,205 

 สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

  ลูกหนี้การคา  (981,005,481) 1,202,330,365 (1,186,083,118) 6,076,154 

  เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน  3,010,712 (9,626,514) (464,177) 690,636 

  สินคาคงเหลือ  (1,912,867,545) (309,068,623) (136,435,695) (98,902,851)

  คาใชจายจายลวงหนา  (11,123,996) (19,048,505) (13,318,206) (5,926,967)

  เงินทดรองจาย  (91,964,397) (281,383,975) (315,143,739) (3,247,396)

  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  (370,680,702) (283,599,367) 373,728,209 (286,446,284)

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (177,034,844) (72,356,077) (145,031,347) (65,330,269)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
 หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

  เจาหนี้การคา  379,178,943 365,236,659 720,195,093 (169,359,646)

  เจาหนี้อื่น  1,097,111,927 43,554,272 408,115,062 43,801,528 

  เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  (6,419,488) (917,129) 6,464,600 (17,635,574)

  คาใชจายคางจาย  (233,889,922) 314,041,114 30,012,708 34,797,934 

  ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง  83,694,111 (19,700,607) 48,849,162 12,697,784 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  36,529,054 25,931,408 5,197,265 35,880,493 

  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (3,420,156) 20,459,512 1,918,677 1,818,882 

 เงินสดรับจากการดําเนินงาน  7,694,396,349 10,458,292,810 3,741,455,271 2,697,394,629 

 รับดอกเบี้ย  106,833,712 77,870,003 234,369,561 220,574,801 

 จายดอกเบี้ย  (1,500,443,472) (1,278,282,787) (1,201,308,125) (957,019,834)

 จายภาษีเงินได  (900,907,926) (659,585,622) (253,754,418) (339,949,566)

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  5,399,878,663 8,598,294,404 2,520,762,289 1,621,000,030 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 บัญชีเงินฝากเพ่ือจายคืนหน้ี/คาซอมบํารุง (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (323,411,631) (615,277,108) - 7,686,453 

 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (1,699,828,318) (7,750,907) (1,500,000,000) -

 จายเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย  - - (4,465,989,922) -

 จายเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย  - - (53,209,737) -

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

 รับคืนเงินใหกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย  - - 1,342,047,589 974,000,000 

 เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย  (1,634,462,500) - (3,457,712,500) (4,806,750,011)

 เงินสดจายลงทุนในการรวมคา  (1,225,000) - - -

 เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/บริษัทอ่ืน  3,450,000 1,500,000 3,190,094,215 1,998,474,994 

 เงินสดจายสําหรับคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (7,983,661,455) (22,283,561,137) (3,535,225,273) (5,860,730,584)

 ดอกเบ้ียจายที่ตั้งเปนตนทุนของโรงไฟฟา  (1,889,494,667) (1,789,240,418) (411,207,942) (697,247,612)

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร  17,569,543 4,415,858 36,986,608 2,544,542 

 เงินสดจายสําหรับสิทธิการใชสินทรัพย  (8,758,734) - (39,832,733) -

 เงินสดรบัจากสิทธิการใหใชสินทรัพยระยะยาว  38,781,468 22,843,745 - -

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (13,481,041,294) (24,435,011,927) (8,894,049,695) (7,982,022,218)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  1,201,000,000 50,000,000 250,000,000 -

  จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  - (50,000,000) - -

  จายคืนหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน  (43,189,280) (44,266,027) (3,839,597) (6,317,580)

  รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  9,796,953,157 13,142,824,960 8,971,953,157 2,000,000,000

  จายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู  (57,297,997) (17,441,300) (57,297,997) (17,441,300)

  จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - (55,349,989) - -

  จายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (10,632,936,916) (910,291,672) (6,964,599,996) -

  รับเงินจากการออกหุนกูใหม  5,555,000,000 9,000,000,000 5,555,000,000 9,000,000,000

  จายคาใชจายในการออกหุนกู  (13,629,508) (20,268,121) (13,629,508) (20,268,121)

  จายคืนหุนกู  - (3,490,000,000) - (3,490,000,000)

  จายเงินปนผล  (2,854,049,683) (2,718,003,236) (2,854,049,683) (2,718,003,236)

  รับเงินคาหุนจากผูไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 981,750,000 2,588,250,000 - -

  จายเงินปนผลแกผูไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (45,030,003) (69,223,251) - -

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  3,888,569,770 17,406,231,364 4,883,536,376 4,747,969,763

 กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

  ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  6,122,390 (2,559,556) 5,367,002 (4,400,419)

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (4,186,470,471) 1,566,954,285 (1,484,384,028) (1,617,452,844)

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอยที่ไดมา 370,609,260 - - -

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

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  (ดูหมายเหตุขอ 6)  4,888,575,680 8,704,436,891 370,061,083 1,854,445,111
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2554 และ 2553

1. การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
1.1  ขอมูลท่ัวไปของบริษัท

  บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2538  

และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (“ตลท.”) ในเดือนกุมภาพันธ 2539 จนถึงเดือนสิงหาคม 2545  

และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนอีกครั้งหน่ึงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดาํเนินธุรกิจหลักใน 

การผลติและจําหนายพลังงานไฟฟา ไอนําและนําเพือ่อตุสาหกรรม โดยมสีถานประกอบการต้ังอยูที ่195 เอม็ไพรทาวเวอร ชัน้ 38 - พารค 

วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผูถือหุนใหญของบริษัท คือ บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือหุน 

ของบริษัทรอยละ 44.1 และบริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดย GDF SUEZ Energy 

Asia, Turkey and Southern Africa B.V. ถือหุนของบริษัทรอยละ 25  

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผูถือหุนลําดับสูงสุดของบริษัทคือ GDF SUEZ S.A. 

 1.2  บริษัทยอย
  บริษัทยอยในขอ 1) ถึง 9) และ ขอ 11) ถึง 13) เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทในขอ 1) ถึง 7) และ 9) มีสถาน 

ประกอบการต้ังอยูเลขท่ี 195 เอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 38 - พารค วิง ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัทในขอ 

8) มีสถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี 11 ถนนไอ - 5 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และบริษัทในขอ 11) ถึง 13) 

มีสถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี 60/19 หมูที่ 3 สวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

  สําหรับบริษัทยอยในขอ 10) คือ บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด เปนบริษัทท่ีต้ังข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

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

หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด ไดดําเนินการพัฒนา กอสราง และดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนําขนาด 150 เมกะวัตต เปนเวลา 30 ป 

โดยไมสามารถตออายุสัญญาได

  รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังน้ี

 ชื่อบริษัท วนัที่จดทะเบียนบริษัท ดําเนินธุรกิจหลัก

 1)  บริษัท โกลว จํากัด 12 มีนาคม 2540 ใหบริการดานการจัดการ ที่ปรึกษาและใหคําแนะนําดานการ

บริหารงานแกบริษัทที่เก่ียวของกัน

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

 3)  บริษัท โกลว เอสพีพ ี2 จํากัด 19 กันยายน 2537 ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา และไอนําเพื่ออุตสาหกรรม

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

 5)  บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด 12 มีนาคม 2540 ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.)

 6)  บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จํากัด  14 มิถุนายน 2548 พัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟา 

 7)  บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด 16 ตุลาคม 2550 ลงทุนในบริษัทอื่น 

 8)  บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด 27 เมษายน 2550 ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ. (อยูระหวางการ

กอสรางโรงไฟฟา)

 9) บริษัท หวยเหาะไทย จํากัด 30 สิงหาคม 2544 ลงทุนในบริษัทอื่น

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



บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 125

ชื่อบริษัท วันที่จดทะเบียนบริษัท ดําเนินธุรกิจหลัก

 11) บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด 8 ธันวาคม 2540 ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา และนําเพื่ออุตสาหกรรม

  (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด) 

 12) บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด  26 พฤศจิกายน 2552 ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา และนําเพื่ออุตสาหกรรม

  (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 2 จํากัด)  (อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา)

 13) บริษัท โกลว เอสพีพี 13 จํากัด  4 พฤษภาคม 2549 ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาเพื่ออุตสาหกรรม

  (เดิมช่ือบริษัท ระยอง เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด) 

2. เกณฑการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการไดจดัทําขึน้ในสกุลเงนิบาท และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชแีละวธิปีฏบิตัทิางการบัญชทีีร่บั

รองทั่วไปในประเทศไทย โดยกําหนดรูปแบบการนําเสนองบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เร่ือง 

“กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” 

ซึ่งมีผลบงัคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป รวมทั้งเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 

ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 2.2 งบการเงินรวมไดรวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยหลังจากตัดรายการระหวางกัน ซึ่งมีสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 

ดังตอไปน้ี

  อัตรารอยละของการถือหุน
     2554 2553

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

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด)   100 -

ถือหุนโดยบริษัท โกลว จํากัด
บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด     100 100

บริษัท โกลว ไอพีพี  จํากัด     95 95

บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด    55 55

บริษัท หวยเหาะไทย จํากัด    49 49

ถือหุนโดยบริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท เก็คโค-วัน จาํกัด    65 65

ถือหุนโดยบริษัท หวยเหาะไทย จํากัด
บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร  จํากัด     25 25

ถือหุนโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)
บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 2 จํากัด)   100 -

บริษัท โกลว เอสพีพี 13 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)  100 -



ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ปี  2 5 5 4126

  บริษัทไดเขาซื้อหุนบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด) โดยไดดําเนินการซื้อเสร็จสมบูรณ 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 (ดูหมายเหตุขอ 10)

  บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 13 จํากดั  ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท  

ไทย เนชัน่แนล พาวเวอร จํากดั บรษิัท ไทย เนชัน่แนล พาวเวอร 2 จํากดั และบรษิัท ระยอง เนช่ันแนล พาวเวอร จํากดั ตามลาํดบัเมือ่วนัที ่

8 ธันวาคม 2554

 2.3 บริษัท โกลว เหมราช วินด จาํกัด ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันโดยบริษัทถือหุนรอยละ 49 ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจาํกัดใน 

ประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท และมีทุนชําระแลว 2.5 ลานบาท บริษัท โกลว เหมราช 

วินด จํากัด อยูระหวางขั้นการสํารวจเพื่อดําเนินธรุกิจในการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา

 2.4 สภาวชิาชพีบญัชีไดออกประกาศท่ีเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชแีละการตีความมาตรฐานการบัญชทีีม่ผีลบงัคบัใชสาํหรบังบการเงินทีม่รีอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ดังตอไปนี้ 

  มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได

  ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

  การตีความมาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

  ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม

  ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

  ผูบริหารของบริษัทจะนาํมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท 

และบริษัทยอยเมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 ฉบับที่ 

21 และฉบับที่ 25 ซึ่งไมเกี่ยวของกับธุรกรรมของบริษัทและบริษัทยอย ปจจบันผูบริหารอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงิน 

ของบริษัทและบริษัทยอยในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติสําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 และฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

 2.5 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามเกณฑคงคางโดยใชเกณฑการวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ยกเวนตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชี

3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ
 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดย 

สภาวชิาชพีบัญช ีซึง่กาํหนดใหถอืปฏบิตักิบังบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2554 เปนตนไป โดยการถอืปฏบิตั ิ

ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้

 3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน”

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการใน 

งบการเงิน จงึมผีลกระทบตอการจดัประเภทรายการใหมสําหรบังบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรบัปสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553 ซึ่งนํามาแสดงเปรียบเทียบ
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 3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชนของพนักงาน”

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชนของพนักงาน” 

มาใชเปนคร้ังแรก (ดูหมายเหตุขอ 25) โดยคํานวณประมาณการ ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราช 

บญัญตัคิุมครองแรงงานไทย จากขอสมมตฐิานทางคณิตศาสตรประกนัภยั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานตามวิธ ีProjected Unit Credit 

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยเลือกรับรูตนทุนบริการและตนทุนดอกเบี้ยในอดีตโดยการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งวิธี

การดังกลาวเปนไปตามการปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลงที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว

  ผลกระทบจากการเริ่มใชนโยบายการบัญชีดังกลาวเปนครั้งแรกตองบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 มีดังนี้

หนวย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานเพิ่มขึ้น    71,325,760 11,398,650

 กําไรสะสมลดลง   70,002,373 11,398,650

 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง   1,323,387 -

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดแก เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะส้ันที่มี 

สภาพคลองในการเปล่ียนมือซ่ึงจะถึงกําหนดภายในสามเดือนนับแตวันออกตราสาร

 4.2 การรับรูรายได

  รายไดจากการขายรับรูเมื่อสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคาแลวโดยแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของผลิต

ภัณฑที่ไดสงมอบและหลังจากหักสวนลดแลว สวนลดคํานวณจากปริมาณการซื้อทั้งปของลูกคาแตละรายตามอัตรารอยละของยอดขาย 

สุทธิที่กําหนดไวในสัญญา

  รายไดคาบริการรับรูเมื่อใหบริการแลวเสร็จ

  เงินปนผลบันทึกเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจาย

  ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง

 4.3 ลูกหนี้การคาและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

  ลูกหนี้แสดงมูลคาตามใบกํากับสินคาหลังหักสํารองสวนลดตามสัญญาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได (ถามี) ของลูกหนี้แตละราย

 4.4 สินคาคงเหลือ

  สินคาคงเหลือ ไดแก วัตถุดิบ อะไหลที่ตองเปลี่ยนบอย และวัสดุเครื่องจักร แสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต 

ราคาใดจะตํากวา ราคาทุนคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนําหนัก

  สํารองคาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชาจะถูกบันทึกสําหรับรายการท่ีคาดวาจะไมไดใช (ถามี)
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 4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

  ที่ดินแสดงในราคาทุนหลังหักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)

  อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา

  คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้ 

      ป

 โรงไฟฟาและโครงการระหวางกอสรางสวนที่เริ่มดําเนินงานแลว   3 - 40

 อาคารและสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา    5 - 30

 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณโรงไฟฟา    3 - 20

 เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน    3, 5, 10

 ยานพาหนะ    5

  ในป 2554 บริษัท โกลว ไอพีพี  จํากัด ไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของแกนหมุนในเครื่องกําเนิดไฟฟาทั้ง 2 หนวยจาก 9 

ป เปน 18 ป ตามคําแนะนําของผูผลิตและผูเช่ียวชาญภายหลังจากที่ไดมีการตรวจสอบแกนหมุนดังกลาว มีผลทําใหคาเสื่อมราคาที่แสดง 

รวมอยูในตนทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลง และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นเปน 

จํานวน 37.8 ลานบาท

  ในป 2553 บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด ไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องกําเนิดไฟฟาหนวยที่ 2 ซึ่งเปนผลจาก 

การซอมบํารุงครั้งใหญในป 2553 จาก 5 ป เปน 9 ป เพื่อสะทอนถึงสภาพการใชงานจริงในปจจบันและประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะไดรับ

ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นซ่ึงไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม

  ในกรณีที่มีการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณเกิดขึ้นจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 4.6 งานระหวางกอสราง

  งานระหวางกอสรางไดบันทึกรวมตนทุนคากอสราง ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดหาเงินกูเพื่อใชในการกอสราง และตนทุน

อื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกอสรางสินทรัพยหรือทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมใชงานได

 4.7 ตนทุนการกูยืม

  ดอกเบ้ียจายท่ีเกิดข้ึนระหวางการกอสราง หรือระหวางติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณจากการกูยืม เพ่ือกอสรางโรงไฟฟาและซ้ือเคร่ืองจักร 

ไดถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนของสินทรัพย

 4.8 คาตัดจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

  สิทธิการใชระบบสงเช่ือมโยงรอตัดบัญชี และสิทธิการใชระบบสายสงกระแสไฟฟารอตัดบัญชี ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา

ซื้อขายไฟฟา

  คาธรรมเนียมการใชพื้นที่รอตัดบัญชีตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาโดยเริ่มตัดจําหนายเมื่อเริ่มดําเนินการคา

  สิทธิการเชาที่ดินรอตัดบัญชีตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชา 30 ป

  คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาทางการเงินที่เก่ียวของ
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  สิทธิการใชโครงสรางสําหรับวางทอรอตัดบัญชี และสิทธิการใชพื้นที่รอตัดบัญชีตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาที่เกี่ยวของ 

  สิทธิการใชทอกาซรอตัดบัญชีตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาซื้อขายกาซที่เก่ียวของ

 4.9 เงินลงทุนระยะยาว

  เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

  เงินลงทุนในการรวมคาแสดงตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงเปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดไดบนัทึกตามราคาทุน 

  บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่มีการดอยคา (ถามี)

 4.10 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

  บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาระผูกพันที่เกิดจากผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไทยจาก 

ขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตามวิธี Projected Unit Credit เชน อัตราคิดลด อัตราเงินเฟอ 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

 4.11 สัญญาเชาระยะยาว

  - สัญญาเชาดําเนินงาน

   สัญญาเชาซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  

บริษัทจะรับรูคาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาเปนคาใชจายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ในสวนที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสราง 

ไดรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานระหวางกอสราง

  - สัญญาเชาการเงิน

   สัญญาเชาซึ่งบริษัทไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือ 

เปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทและบริษัทยอย บันทึกสินทรัพยท่ีเชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชาการเงินพรอมกับ 

ภาระหน้ีสินที่จะตองจาย คาเส่ือมราคาของสินทรัพยที่เชาคาํนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย  

ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

 4.12 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ

  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและ 

หนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใช 

อัตราอางอิงของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันสิ้นป

  กําไรหรือขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไมเกิดขึ้นจริงรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  บริษัทแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยในตางประเทศเปนเงินบาทโดยใชอัตราปด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สวนงบ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ถัวเฉลี่ยระหวางงวด ผลตางจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงภายใตหัวขอ  

“ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรวมอยูใน “องคประกอบอื่นของสวนของ 

เจาของ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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4.13 เครื่องมือทางการเงิน

  รายไดและคาใชจายที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งใชเพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย บันทึกเปนรายการ 

ปรับปรุงดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ในสวนที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสรางไดรวมเปนสวนหนึ่งของ 

ตนทุนงานระหวางกอสราง 

  กําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งใชเพื่อปองกันความเสี่ยงของ 

สินทรัพยและหนี้สิน รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กาํไรขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากสญัญาซ้ือขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาซึง่ใชเพือ่ปองกันความเส่ียงในสวนทีเ่กดิขึน้ในระหวางการกอสรางได

รวมเปนสวนหน่ึงของตนทุนระหวางกอสราง

  จํานวนเงินที่ตองจายและจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาดังกลาวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงิน

  สวนเกินหรือสวนตําจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนานํามาเฉลี่ยรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายตามอายุสัญญา

  บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา

 4.14 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

  บริษัท บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบให เงินกองทุนดังกลาวจะจายใหแกพนักงานในกรณีที่ 

ออกจากงานตามระเบียบของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

  เงินสมทบสําหรับพนักงานภายใตกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

 4.15 คาภาษีเงินได

  คาภาษีเงินไดบันทึกตามจํานวนที่จายและที่ไดตั้งคางจายไวสําหรับป

 4.16 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนําหนักที่มีอยูใน 

ระหวางป

 4.17 การใชประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูบริหารของบริษัทตองอาศัยดุลยพินิจในการกําหนดนโยบาย

การบัญชี การประมาณการและต้ังขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปด

เผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวด รวมท้ังการแสดงรายได และคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวา 

การประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจาก 

ประมาณการนั้น
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5. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
5.1 เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554 2553 2554 2553

  เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย

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

  - ณ วันที่ซื้อบริษัทยอยแหงใหม  417,500 - - -

  บวก คาซื้อสินทรัพย  7,572,105,356 22,708,472,685 2,896,700,551 6,213,907,752

    ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 7,441,039 1,310,967 280,888 3,250,262

  หัก เงินสดจาย  (7,983,661,455) (22,283,561,137) (3,535,225,273) (5,860,730,584)

    สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน  (4,344,000) (10,069,000) (4,344,000) -

  เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยยกไป  455,879,547 863,921,107 101,454,727 744,042,561

 5.2 เมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธ 2554 บรษิัทไดจายคนืเงนิกูยมืจํานวน 3,000 ลานบาทกอนกําหนด โดยใชเงนิจากการจัดหาเงนิกูใหม (ดหูมายเหตุขอ 

17) ซึ่งรายการดังกลาวไมมีกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายเกิดขึ้น

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554 2553 2554 2553

  เงินสด  1,547,662 1,436,765 46,082 46,082

  เงินฝากกระแสรายวัน  3,322,497 2,820,841 528,420 530,467

  เงินฝากออมทรัพย  4,683,697,370 8,550,179,285 369,486,581 1,803,868,562

  เงินฝากประจํา  8,151 100,000,000 - 50,000,000

  ตั๋วแลกเงิน  200,000,000 50,000,000 - -

     4,888,575,680 8,704,436,891 370,061,083 1,854,445,111

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด และบริษัท 

หวยเหาะ พาวเวอร จาํกดั จาํนวนรวม 2,354.1 ลานบาท และ 3,517.0 ลานบาท ตามลําดบั ไดวางไวเปนหลกัประกันวงเงินสนิเช่ือที่ไดรบัจากสถาบัน 

การเงนิ (ดหูมายเหตุขอ 17) อยางไรกต็าม เงนิที่ไดวางไวเปนหลกัประกนัดงักลาวสามารถเบิกถอนตามวัตถุประสงคและเงือ่นไขทีร่ะบไุวในสัญญาเงินกู 

เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยได

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวาง รอยละ 0.1 - 3.15 ตอป 

และรอยละ 0.05 - 1.55 ตอปตามลําดับ
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7. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554 2553 2554 2553

  เงินฝากออมทรัพย  1,314,294,902 371,326,784 - -

  เงินฝากประจํา  1,630,853,748 127,098,897 1,500,000,000 -

  ตั๋วแลกเงิน  850,000,000 1,250,000,000 - -

     3,795,148,650 1,748,425,681 1,500,000,000 -

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนช่ัวคราวของบริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด จํานวน 1,964.3 ลานบาท และ 1,621.3 ลานบาท 

ตามลําดับ ไดวางไวเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน โดยมีขอจํากัดในการใชเพื่อจายคืนเงินกูยืมระยะยาวและจายคาซอม

บํารุงใหญ (ดูหมายเหตุขอ 17)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินฝากประจําของบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด จํานวน 130.9 ลานบาท และ 127.1 ลานบาท 

ตามลําดับ ไดวางไวเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 17) อยางไรก็ตาม เงินดังกลาวสามารถเบิกถอนมา 

ใชได หากเงินกูยืมมีจํานวนลดลงและไดรับการอนุมัติจากผูใหกู 

8. ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

หนวย :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554 2553 2554 2553

  ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น

   ยังไมถึงกําหนดชําระ  4,962,296,058 3,562,383,331 1,800,297,095 1,298,894,978

   คางชําระ

    นอยกวา 3 เดือน  1,965,547 318,111 872,424 318,111

    3 - 6 เดือน  1,116,912 - 567,081 -

    6 - 12 เดือน  28,773,052 7,051,262 28,773,053 7,051,262

    มากกวา 12 เดือน(1)  40,690,874 40,762,748 - 44,647

     5,034,842,443 3,610,515,452 1,830,509,653 1,306,308,998

  หัก สํารองสวนลดตามสัญญา  (70,337,474) (64,177,746) (63,831,517) (61,088,279)

     4,964,504,969 3,546,337,706 1,766,678,136 1,245,220,719

  ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ  - 74,650 695,345,022 30,719,321

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ  4,964,504,969 3,546,412,356 2,462,023,158 1,275,940,040

(1) ยอดลูกหนี้การคาคางชําระเกินกวา 12 เดือนในงบการเงินรวมขางตน เปนหนี้คางชําระจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 

40.6 ลานบาท เนื่องจากมีขอโตแยงเร่ืองการชําระคาความพรอมจากการตีความตามสัญญาซื้อขายไฟฟาที่แตกตางกัน โดยบริษัท โกลว ไอพีพี 

จํากัด และ กฟผ. ตกลงนําเรื่องนี้เขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
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เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2554 บรษิัท โกลว ไอพพี ีจาํกดั ไดรบัหนงัสอืแจงจากคณะอนญุาโตตลุาการในการชนะคดดีงักลาวขางตน อยางไรกต็ามจนถงึวนัที ่

31 ธันวาคม 2554 กฟผ. ยังไมมีการจายชําระเงินและบริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด อยูระหวางดําเนินการเรียกรองการชําระเงนิดังกลาว 

9. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554 2553 2554 2553

วัตถุดิบ - ถานหิน  1,418,143,584 633,037,087 - -

วัตถุดิบ - นํามัน  265,733,586 219,558,397 - -

อะไหลและวัสดุเครื่องจักร  2,774,039,668 1,595,217,522 525,116,702 388,681,007

รวม     4,457,916,838 2,447,813,006 525,116,702 388,681,007

หัก สํารองคาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ  (24,032,301) - - -

รวมสินคาคงเหลือ - สุทธิ  4,433,884,537 2,447,813,006 525,116,702 388,681,007

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งบันทึกโดยใชราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

หนวย : บาท

 สัดสวนเงินลงทุน
 ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว รอยละ 2554 2553

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

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  6,850,000,000 100 6,850,000,000 5,026,750,000

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย  1,000,000,000 100 1,634,462,500 -

 เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด) 

รวม      28,153,771,355 24,696,058,855

 การซื้อบริษัทยอยภายใตการควบคุมเดียวกัน
 ตามมติของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทเมือ่วนัที ่6 มถินุายน 2554 และทีป่ระชมุวสิามญัผูถอืหุนของบรษิัทเมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2554 อนมุตัใิห 

เขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดลงนามในสัญญาซื้อขาย

หุนเพื่อซื้อหุนสามัญจํานวน 99,999,994 หุน (รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล 

พาวเวอร จํากัด) (“GSPP11”) จากบริษัท อนิเตอรเนชั่นแนล  พาวเวอร พีแอลซี (“IPR”) และบริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร (ประเทศไทย) จํากัด 

(บริษัทยอยของ IPR) ซึ่งเปนบริษัทที่อยูในกลุมผูถือหุนสูงสุดเดียวกันเปนจาํนวนเงิน 55 ลานดอลลารสหรัฐฯ รายการซื้อขายดังกลาวไดเสร็จ 

สมบูรณแลวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554

 สวนเกินของราคาซื้อขายเปรียบเทียบกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของ GSPP11 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 จํานวนรวม 149.4 ลานบาทไดแสดงเปน

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันภายใตหัวขอกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554
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 การเพิ่มทุน
 ในระหวางป 2554 และ 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด และบริษัท เก็คโค-วัน จํากัดไดมีมติอนุมัติให 

เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  เพิ่มทุนจดทะเบียน   
 วันท่ีประชุม (ลานบาท) จํานวน
 วิสามัญผูถือหุน จาก เปน (ลานบาท) วันที่จดทะเบียนเพ่ิมทุน วันที่ชําระคาหุน

บริษัท โกลว ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด
5 มิถุนายน 2553 220 4,120 3,900 18 มิถุนายน 2553 7 มิถุนายน 2553

28 ตุลาคม 2553 4,120 6,135 2,015 11 พฤศจิกายน 2553 2 พฤศจิกายน 2553 (45 บาทตอหุน) และ 

     23 มิถุนายน 2553 (55 บาทตอหุน)

3 ธันวาคม 2554 6,135 7,565 1,430 9 ธันวาคม 2554 2 ธันวาคม 2554 (50 บาทตอหุน) และ 

     30 มกราคม 2555 (50 บาทตอหุน)

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด
5 มถิุนายน 2553 324 6,324 6,000 17 มิถุนายน 2553 7 มิถุนายน 2553 (7.5 บาทตอหุน) และ 

     23 กรกฎาคม 2553 (2.5 บาทตอหุน)

28 ตุลาคม 2553 6,324 9,424 3,100 10 พฤศจิกายน 2553 2 พฤศจิกายน 2553 (4.5 บาทตอหุน) และ 

     24 มิถุนายน 2553 (5.5 บาทตอหุน)

3 ธันวาคม 2554 9,424 11,624 2,200 13 ธันวาคม 2554 6 ธันวาคม 2554 (5 บาทตอหุน) และ 

     30 มกราคม 2555 (5 บาทตอหุน)

 เงินปนผลจาย
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

  วันที่ประชุม  จํานวนเงิน 
 ชื่อบริษัท คณะกรรมการ บาทตอหุน (ลานบาท) วันที่จายเงินปนผล

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด 18 พฤศจิกายน 2554 3.16 900.6 23 ธันวาคม 2554

บริษัท โกลว  จํากัด 18 พฤศจิกายน 2554 1.94 853.9 23 ธันวาคม 2554

บริษัท โกลว  จํากัด 10 สิงหาคม 2554 0.68 299.3 2 กันยายน 2554

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด 10 สิงหาคม 2554 0.93 200.0 2 กันยายน 2554

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 10 สิงหาคม 2554 0.40 197.7 2 กันยายน 2554

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 10 สิงหาคม 2554 0.67 494.0 2 กันยายน 2554
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 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับป 2553 เงินปนผล 

ดังกลาวรวมถึงเงินปนผลท่ีไดถูกจายเปนเงินปนผลระหวางกาลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้

  วนัที่ประชุม   จํานวนเงิน 
 ชื่อบริษัท คณะกรรมการ/ผูถือหุน บาทตอหุน (ลานบาท) วันที่จายเงินปนผล

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  จํากัด 29 เมษายน 2554* 0.45 198.1 20 พฤษภาคม 2554

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

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด 29 เมษายน 2554* 0.93 200.0 20 พฤษภาคม 2554

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 29 เมษายน 2554* 0.30 148.2 20 พฤษภาคม 2554

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

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 29 เมษายน 2554* 1.35 995.4 20 พฤษภาคม 2554

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

บริษัท หวยเหาะไทย จํากัด 15 พฤศจิกายน 2553 0.06 3.2 16 พฤศจิกายน 2553

*  วันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน

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

Agreed Dividend) จากเงินสดสวนเกินและกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เปนจํานวนเงิน 710,000 ดอลลารสหรัฐฯ 

เงินปนผลดังกลาวไดถูกจายลวงหนาแลวเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2553 การจายเงินปนผลตามขอตกลงเบื้องตนดังกลาวเปนไปตามสัญญาแนบ 

ทายสญัญาผูถอืหุนลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2545 และวนัที ่27 ธนัวาคม 2550 ทีร่ะบไุววาเงนิปนผลตามขอตกลงเบือ้งตนจะมจีํานวนไมเกนิครึง่หน่ึงของ 

รอยละ 13 ของสวนของเจาของท่ีชาํระแลว และสามารถจายเงนิปนผลเพิม่เตมิไดหากบญัชเีงนิปนผลนัน้มจีาํนวนไมเกนิกาํไรสทุธขิองบรษิัท หวยเหาะ 

พาวเวอร จํากัด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนเงินสดสวนเกินท่ีมีอยูไมเกินรอยละ 30 ของเงินสวนเกินตามคําจํากัดความท่ีระบุไวในสัญญาผูถือหุน

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับป 2552 เงินปนผล 

ดังกลาวรวมถึงเงินปนผลท่ีไดถูกจายเปนเงินปนผลระหวางกาลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้

  วันที่ประชุม   จํานวนเงิน 
 ชื่อบริษัท คณะกรรมการ/ผูถือหุน 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

บรษิัท 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

*  วันท่ีประชุมประจําปผูถือหุน
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11.  เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน
 เงินใหกูยืมแกบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูเพื่อใหเงินกูยืมแกบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล 

พาวเวอร จํากัด) (“GSPP11”) เปนจํานวนเงินเทียบเทาเงินบาทเทากับ 6,500 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวใชสําหรับการจายคืนเงินกูยืมเดิมของ 

GSPP11 และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เงินกูยืมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังตอไปนี้

   จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
 Tranche สกุลเงิน (ดอลลารสหรัฐฯ) (บาท) อัตราดอกเบี้ย

เงินใหกูยืมระยะสั้น
Tranche H  บาท  53,209,737 MLR - อัตรารอยละคงที่ตอป

    53,209,737

เงินใหกูยืมระยะยาว
Tranche A  ดอลลารสหรัฐฯ 10,500,469 330,265,993 LIBOR + อัตรารอยละคงที่ตอป

Tranche B  บาท  622,546,875 MLR - อัตรารอยละคงที่ตอป

Tranche C  บาท  287,500,000 MLR - อัตรารอยละคงที่ตอป

Tranche D  บาท  461,160,000 MLR - อัตรารอยละคงที่ตอป

Tranche E  บาท  677,352,059 THBFIX + อัตรารอยละคงที่ตอป

Tranche F  บาท  2,095,747,941 THBFIX + อัตรารอยละคงที่ตอป

    4,474,572,868

 เงินกูยืม Tranche A B C และ D มีกําหนดจายคืนทุกงวดหกเดือนงวดละไมเทากันจํานวน 18 งวดนับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันที่ 28 

สิงหาคม 2563 และเงินกูยืม Tranche E และ F มีกําหนดจายคืนทุกงวดหกเดือนงวดละไมเทากันจํานวน 26 งวดนับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 

ถึงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2568

 เงินใหกูยืมแกบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด
 เงินใหกูยืมแกบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด เปนเงินใหกูยืมระยะยาวภายใต 

สัญญาเงินกูยืม (Phase III Project Shareholder Loan Agreement) ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 สัญญา Novation Agreement ลงวันที่ 25 

ธันวาคม 2549 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR 

ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอป และมีกําหนดจายคืนตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

หนวย : บาท

 งบการเงินรวม
     เคร่ืองตกแตง  โครงการระหวาง
   อาคารและ เคร่ืองจักร ติดตั้งและ  กอสราง/
  โรงไฟฟา สวนปรับปรุง เคร่ืองมือ อุปกรณ  อุปกรณระหวาง
 ที่ดิน และโรงนํา สินทรัพยเชา และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม

ราคาทุน
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

ดอกเบี้ยจายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 1,789,240,418 1,789,240,418

คาตัดจําหนายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 33,833,514 33,833,514

โอนจากอะไหลเครื่องจักร - 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

สินทรัพยของบริษัทยอยแหงใหม

 ณ วันซื้อหุน 121,542,632 3,548,907,244 12,713,069 35,606,801 - - 1,206,934,076 4,925,703,822

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 363,772,838 822,131 110,847 249,228 897,851 594,204 366,447,099

ซื้อเพิ่ม - 95,026,199 6,650,330 28,956,569 23,150,045 6,516,600 7,411,805,613 7,572,105,356

ดอกเบี้ยจายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 1,889,494,667 1,889,494,667

คาตัดจําหนายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 26,875,485 26,875,485

โอนจากอะไหลเครื่องจักร - 100,631,060 - - - - - 100,631,060

โอนไปสินทรัพยไมหมุนเวียน - (18,988,133) - - (86,413,920) - - (105,402,053)

ปรับปรุง - 29,725,951 - - - - - 29,725,951

โอน - 15,071,864,001 2,577,028 4,089,200 6,516,257 - (15,085,046,486) -

จําหนาย - (65,129,803) - (822,957) (1,329,696) - - (67,282,456)

31 ธันวาคม 2554 702,951,304 96,832,010,650 444,731,818 437,050,387 291,171,144 123,925,233 35,208,169,047 134,040,009,583

คาเสื่อมราคาสะสม
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)

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

คาเสื่อมราคา - 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

คาเสื่อมราคาของบริษัทยอย

 แหงใหม ณ วันซื้อหุน - 1,515,173,833 2,012,903 30,838,689 - - - 1,548,025,425

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 146,254,074 252,381 103,007 229,442 873,125 - 147,712,029
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หนวย : บาท

งบการเงินรวม
    เคร่ืองตกแตง  โครงการระหวาง

   อาคารและ เคร่ืองจักร ติดตั้งและ  กอสราง/
  โรงไฟฟา สวนปรับปรุง เคร่ืองมือ อุปกรณ  อุปกรณระหวาง
 ที่ดิน และโรงนํา สินทรัพยเชา และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม

คาเสื่อมราคาสะสม (ตอ)
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,127,564,634 21,397,026 28,057,200 21,744,266 17,698,343 - 3,216,461,469

คาเสื่อมราคา - ปรับปรุง - 7,144,043 - - - - - 7,144,043

คาเสื่อมราคา - โอน - (6,529,448) - - (41,597,528) - - (48,126,976)

คาเสื่อมราคา - จําหนาย - (27,505,149) - (822,943) (1,299,530) - - (29,627,622)

31 ธันวาคม 2554 - 35,021,082,549 101,597,063 365,485,845 231,496,204 90,187,829 - 35,809,849,490

คาเผื่อการดอยคา
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

กลับรายการ - (16,607,960) - - - - - (16,607,960)

31 ธันวาคม 2554 - - - - - - - -

มูลคาสุทธิตามบัญชี
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

31 ธันวาคม 2554 702,951,304 61,810,928,101 343,134,755 71,564,542 59,674,940 33,737,404 35,208,169,047 98,230,160,093

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
2553        2,828,817,707

2554        3,216,461,469

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
    เคร่ืองตกแตง

   อาคารและ เคร่ืองจักร ติดตั้งและ
  โรงไฟฟา สวนปรับปรุง เคร่ืองมือ อุปกรณ  โครงการระหวาง
 ที่ดิน และโรงนํา สินทรัพยเชา และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม

ราคาทุน
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

ดอกเบี้ยจายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 697,247,612 697,247,612

คาตัดจําหนายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 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)
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หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
    เคร่ืองตกแตง

   อาคารและ เคร่ืองจักร ติดตั้งและ
  โรงไฟฟา สวนปรับปรุง เคร่ืองมือ อุปกรณ  โครงการระหวาง
 ที่ดิน และโรงนํา สินทรัพยเชา และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม

ราคาทุน (ตอ)
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

ปรับปรุง - 20,542,432 - - - - - 20,542,432

ซื้อเพิ่ม - 162,886 - 2,005,664 5,216,770 4,344,000 2,884,971,231 2,896,700,551

ดอกเบ้ียจายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 411,207,942 411,207,942

คาตัดจําหนายตั้งเปนตนทุน - - - - - - 2,944,161 2,944,161

โอน - 14,846,596,445 2,405,028 169,200 1,548,000 - (14,850,718,673) -

จําหนาย - (49,355,937) - (25,000) - - - (49,380,937)

31 ธันวาคม 2554 81,250,000 37,437,439,940 317,645,716 231,057,201 87,828,124 29,782,120 435,190,228 38,620,193,329

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

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

คาเสื่อมราคา - 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

คาเสื่อมราคา - ปรับปรุง - 4,369,857 - - - - - 4,369,857

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 970,737,943 15,942,862 15,757,650 6,985,718 5,025,196 - 1,014,449,369

คาเสื่อมราคา - จําหนาย - (12,060,739) - (24,999) - - - (12,085,738)

31 ธันวาคม 2554 - 7,333,949,820 37,948,802 214,924,357 69,982,582 21,186,171 - 7,677,991,732

คาเผื่อการดอยคา
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

กลับรายการ - (7,357,092) - - - - - (7,357,092)

31 ธันวาคม 2554 - - - - - - - -

มูลคาสุทธิตามบัญชี
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

31 ธันวาคม 2554 81,250,000 30,103,490,120 279,696,914 16,132,844 17,845,542 8,595,949 435,190,228 30,942,201,597

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
2553        612,403,924

2554        1,014,449,369
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ราคาทุนของอุปกรณในงบการเงินรวมที่ไดคํานวณคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังใชงานอยูมีจํานวน 

5,339.5 ลานบาท และ 4,716.6 ลานบาท ตามลําดับ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ราคาทุนของอุปกรณในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ ไดคํานวณคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว 

แตยังใชงานอยูมีจํานวน 314.6 ลานบาท และ 449.2 ลานบาท ตามลําดับ

 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมดของโรงไฟฟาของบริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด และบริษัท 

เก็คโค-วัน จํากัด ไดถูกนําไปจํานองและจํานําเพื่อคําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 17)

 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมดของโรงไฟฟาของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 

จํากัด) (“GSPP11”) บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 2 จํากัด) และบริษัท โกลว เอสพีพี 13 จํากัด 

(เดิมชื่อ บริษัท ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด) ซึ่งถูกนําไปจํานองและจํานําเพื่อคําประกันวงเงินสินเชื่อของ GSPP11 ไดดําเนินการไถถอน 

หลักประกันท้ังหมดแลวในเดือนธันวาคม 2554

13. สินทรัพย ไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554 2553 2554 2553

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  667,587,915 603,655,260 176,132,617 118,834,620

สิทธิการใชโครงสรางสําหรับวางทอรอตัดบัญชี  113,669,268 104,934,730 95,182,884 86,424,150

สิทธิการใชพื้นท่ีรอตัดบัญชี  310,449,231 10,449,231 3,838,775 3,838,775

สิทธิการใชทอสงกาซรอตัดบัญชี  68,642,106 - - -

เงินจายลวงหนาภายใตสัญญาบริการระยะยาว  143,235,177 - 143,235,177 -

เงินจายลวงหนาคาซื้ออะไหล  - 100,614,682 - 100,614,682

เงินมัดจาํ  43,222,234 26,727,563 7,448,017 6,194,295

อื่นๆ    306,939,689 117,971,899 86,616,447 55,000,000

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   2,410,053,915 1,720,661,660 549,714,470 408,167,075

หัก คาตัดจําหนายสะสม  (819,687,790) (429,849,602) (142,669,257) (52,728,934)

สุทธิ    1,590,366,125 1,290,812,058 407,045,213 355,438,141

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

- คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  200,464,417 48,849,439 86,996,162 16,971,095

- ตนทุนของสินทรัพย  26,875,485 33,833,514 2,944,161 9,950,173
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13.1 สิทธิการใชระบบสงเช่ือมโยงรอตัดบัญชีเปนของบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด (“GSPP2”) และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด (“GSPP3”) 

ซึ่งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 บริษัทยอยทั้งสองแหงไดสงมอบและโอนกรรมสิทธิ์ระบบสงเชื่อมโยงในสวนที่เกี่ยวของกับการไฟฟา 

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตรายเล็ก 

 13.2 สิทธิการใชระบบสายสงกระแสไฟฟารอตัดบัญชีเปนของบริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด (“GIPP”) ซึ่งไดจายคากอสรางระบบสายสงกระแส 

ไฟฟาตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ โดยตามขอกําหนดในสัญญาดังกลาว กรรมสิทธิ์ใน 

ระบบสายสงกระแสไฟฟาเปนของ กฟผ. โดย GIPP ไดรับสิทธิในการใชระบบสายสงกระแสไฟฟานี้ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟาเปน 

ระยะเวลา 25 ป

 13.3 คาธรรมเนียมการใชพื้นที่รอตัดบัญชีเปนของ GSPP2 และ GSPP3 ในการใชพื้นที่รวมกันภายในบริเวณทาเรืออุตสาหกรรมของนิคม 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือกอสรางโครงการโรงไฟฟา Phase III ซึ่งสัญญามีอายุ 28 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2539 ถึงวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2567 และเมือ่สิน้สดุสัญญาเชา กรรมสทิธิ์ในสิง่ปลกูสรางยงัคงเปนของบริษัทยอยทัง้สองแหง ในป 2551 พืน้ทีบ่างสวนจาํนวน 

35 ไรไดถูกโอนสิทธิใหแก บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด (“GHECO1”)  

 13.4 สทิธิการเชาทีด่นิรอตดับญัชเีปนคาธรรมเนยีมทีจ่ายเก่ียวกับการโอนสทิธกิารเชาทีด่นิจาํนวน 57 ไรแกบรษิัท  GSPP2, GSPP3 และ GHECO1 

โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จํากัด (“GIPP3”) ไดทําสัญญาวางมัดจําและจะโอนสิทธิการเชาที่ดินกับบริษัทใน

ประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งเปนเจาของสิทธิการเชา เพื่อรับโอนสิทธิการเชาที่ดินจํานวนประมาณ 62 ไร เปนจาํนวนเงินรวม 181 ลานบาท เพื่อ

ใชสําหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาไอพีพีแหงใหม และไดจายเงินมัดจําแลวเปนจํานวน 18.1 ลานบาท ตอมาวันที่ 29 มกราคม 2550 

และวันที่ 19 มีนาคม 2550 บริษัทผูโอนไดสงหนังสือแจงขอลดจํานวนพื้นที่และคาตอบแทนการโอนสิทธิการเชาลงเปน 57 ไร และ 169 

ลานบาทตามลําดับ

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 GIPP3 ไดทําสัญญาโอนสิทธิเพื่อโอนสิทธิและภาระตางๆ ทั้งหมดภายใตสัญญาวางมัดจําและจะโอน 

สิทธิการเชาที่ดินดังกลาวใหแกบริษัท โดยบริษัทไดจายผลตอบแทนเปนจํานวนเงินรวม 27.1 ลานบาทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550  

ตอมาบริษัทไดใชสิทธิรับโอนสิทธิการเชาและไดจายคาตอบแทนการโอนสิทธิการเชาสวนที่เหลือจํานวน 150.9 ลานบาทแกผูเปน 

เจาของสิทธิการเชาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550

  บริษัท GSPP2 และ GSPP3 ไดรวมกันลงนามในสัญญาเชาที่ดินขางตนกับ กนอ. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิเพื่อโอนสิทธิและภาระตางๆ ทั้งหมดภายใตสัญญาวางมัดจําและจะโอนสิทธิ 

การเชาที่ดินขางตนใหแก GSPP2 และ GSPP3 โดยมีผลใชบังคับยอนหลังนับจากวันที่ 19 ธันวาคม 2550 สิทธิและภาระตางๆ ของบริษัท 

GSPP2 และ GSPP3 ใหแบงตามอัตราสวนของจํานวนที่ดินคือ 12 ไร 0.259 ไร และ 44.736 ไร ตามลําดับ ตอมาที่ดินจํานวน 44.736 

ไรไดถูกโอนสิทธิใหแก GHECO1 

 13.5 คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีจํานวนเงิน 349.4 ลานบาท เปนคาธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกูสําหรับโครงการ 

กอสรางของ GHECO1

 13.6 สิทธิการใชโครงสรางสําหรับวางทอรอตัดบัญชีจํานวน 81.3 ลานบาทเปนคาธรรมเนียมสําหรับสิทธิการวางทอของบริษัทบนโครงสราง 

สาํหรบัวางทอของนคิมอุตสาหกรรมตะวันออกภายใตสญัญาสทิธกิารใชโครงสรางสาํหรบัวางทอลงวันที ่31 สงิหาคม 2552 (ดหูมายเหตุขอ 

30.1.7)

 13.7 สิทธิการใชพื้นที่รอตัดบัญชีจํานวน 300 ลานบาทเปนสิทธิของ GSPP11 ภายใตบันทึกความเขาใจลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2541 

และสัญญาแกไขเพิ่มเติมลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 ในการใชทางเขาออกรวมทั้งพื้นที่ภายในบริเวณสวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน 

เพือ่ทาํการกอสราง ประกอบการและบํารงุรกัษาทอกาซและเครอืขายในการจาํหนายไฟฟา ไอนาํ และบรกิารอืน่ตลอดระยะเวลาท่ี GSPP11 

ถือครองที่ดินในสวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน
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 13.8 สิทธิการใชทอสงกาซรอตัดบัญชีเปนตนทุนของทอสงกาซและอุปกรณที่เก่ียวของ ซึ่ง GSPP2 และ GSPP11 ไดโอนใหแกบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพ่ือแลกเปล่ียนกับสิทธิในการใชทรัพยสินดังกลาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายกาซ

 13.9 เงินจายลวงหนาภายใตสัญญาบริการระยะยาวเปนเงินจายลวงหนาภายใตสัญญาบริการระยะยาวท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 30.1.8.5

14. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 เงินกูยืมระยะส้ันของบริษัทเปนเงินกูเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนซึ่งไดถูกเบิกใชเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 โดยไดรับจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 

ภายใตสัญญาลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงท่ีตอปและครบกําหนดจายคืนในวันที่ 30 มกราคม 

2555

 เงินกูยืมระยะส้ันของบริษัท เก็คโค-วัน จํากัด จํานวนรวม 951 ลานบาทเปนเงินกูภายใตสัญญาเงินกูสําหรับเงินทุนหมุนเวียนลงวันที่ 30 มิถุนายน 

2554 และวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 กับสถาบันการเงินในประเทศสองแหง (ดูหมายเหตุขอ 30.1.11) เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา BIBOR 

บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป และมีกําหนดจายคืนในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555

15. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
 บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินสําหรับยานพาหนะและอุปกรณสํานักงานโดยมีจํานวนเงินขั้นตําที่จะตองจายสําหรับสัญญาเชา 

การเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้
หนวย  : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2554 2553 2554 2553

ไมเกิน 1 ป  17,991,358 18,446,125 5,254,266 3,753,900

เกิน 1 ป  11,091,010 24,706,786 3,349,472 4,228,126

รวมจํานวนขั้นตําที่จะตองจาย  29,082,368 43,152,911 8,603,738 7,982,026

หัก ดอกเบี้ยจาย  (1,685,101) (3,197,026) (609,939) (492,630)

รวมจํานวนขั้นตําที่จะตองจาย - สุทธิ  27,397,267 39,955,885 7,993,799 7,489,396

หัก หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

  ภายในหน่ึงป   (16,941,586) (16,441,100) (4,930,573) (3,378,055)

     10,455,681 23,514,785 3,063,226 4,111,341

16. เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
 จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมระยะยาวของบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด ซึ่งไดรับจาก SUEZ-Tractebel S.A. ภายใตสัญญา Supplemental 

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

และสัญญาแกไขเพิ่มเติมลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ยอดเงินกูคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนเงินกู Tranche B จํานวน 

53,189,161 ดอลลารสหรัฐฯ เงินกูยืมนี้ปลอดดอกเบี้ยจนถึงเดือนธันวาคม 2557 และคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอปตั้งแตเดอืนมกราคม 

2558 เปนตนไป โดยมีกําหนดจายคืนขึ้นอยูกับจํานวนเงินสดสวนเกินภายใตเงื่อนไขการจัดสรรเงินจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา Build Operate and 

Transfer Agreement 
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 เงินกูยืมของบริษัท
 เงินกูยืมทั้งหมดของบริษัทคําประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด สัญญา 

เงินกูไดกําหนดขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการไดแก การดํารงมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนที่เปนสวนของเจาของ การดาํรงอัตราสวนของ 

หนี้สินสุทธิตอสวนของเจาของ และการดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 บริษัทไดจายคืนเงินกูจํานวน 3,000 ลานบาทในขอ 12) ทั้งจํานวนกอนกําหนดตามหนังสือที่แจงการจายคืนเงินกูกอน 

กําหนดแกผูใหกูลงวันที่ 6 มกราคม 2554 โดยไดใชเงินจากการจัดหาเงินกูใหมจํานวน 46.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ และจํานวน 1,600 ลานบาทใน 

ขอ 4) และ 5) ตามลําดับ

 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2554 และวันที่ 29 มิถุนายน 2554 บริษัทไดเบิกใชเงินกูยืมจํานวน 1,000 ลานบาทภายใตสัญญาเงินกูลงวันที่ 13 พฤษภาคม 

2553 ในขอ 6) และจํานวน 1,000 ลานบาทภายใตสัญญาเงินกู ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ในขอ 7) ตามลําดับ

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดจายคืนเงินกูจํานวน 4,000 ลานบาทในขอ 13) ทั้งจํานวนกอนกําหนดโดยไดใชเงินจากการจัดหาเงินกูใหม

จํานวน 65.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ และจํานวน 66.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในขอ 1) และ 2) ตามลําดับ

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 15 กันยายน 2554 บริษัทไดเบิกใชเงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐฯ ในขอ 3) จํานวน 66.1 ลานดอลลาร 

สหรัฐฯ และ 33.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ ทั้งนี้เงินกูยืมจํานวน 55 ลานดอลลารสหรัฐฯ ไดถูกใชสาํหรับการซื้อหุนของ GSPP11 

ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุขอ 10

 เงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเยนทั้งหมดของบริษัทไดถูกแลกเปล่ียนเปนเงินกูยืมสกุลบาท ภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา

ดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุขอ 28.2.1, 28.2.2 และ 28.3)

 นอกจากนี้ บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูในขอ 11) 12) และ 13) (ดูหมายเหตุขอ 28.3)

 เงินกูยืมของบริษัทยอย
 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด
 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2551 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด ไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินกลุมหนึ่ง สําหรับโครงการกอสรางโรงไฟฟาที่ใช 

ถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาด 660 เมกะวัตตแหงใหม เงินกูยืมดังกลาวประกอบดวย 

 - เงินกูยืมสกุลบาทจํานวน 9,960 ลานบาท คิดดอกเบ้ียในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป มีกาํหนดจายคืนเงินตนทุก 

หกเดือนจํานวน 33 งวด ในสัดสวนตามที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ครบกําหนด 12 เดือนนับจากวันที่โครงการเร่ิมดําเนินการผลิตเชิง

พาณิชย

 - เงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 460 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป มีกําหนดจาย 

คืนเงินตนทุกหกเดือนจํานวน 33 งวด ในสัดสวนตามที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ครบกําหนด 12 เดือนนับจากวันที่โครงการเร่ิมดําเนิน

การผลิตเชิงพาณิชย

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณภาวะผันผวนในตลาด อัตราดอกเบ้ียของเงินกูขางตนจะกําหนดจากตนทุนของเงินกูบวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป 

 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกู (ดูหมายเหตุขอ 28.3)

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

การเงินในประเทศแหงหน่ึงซ่ึงเปนหน่ึงในสถาบันการเงินขางตน สําหรับวงเงินกูเพื่อจายภาษีมูลคาเพิ่มและวงเงินคําประกันภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 

รวม 350 ลานบาท เงินกูเพื่อจายภาษีมูลคาเพิ่มคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอป และมีกําหนดชําระคืนเมื่อไดรับคืนเงิน

ภาษีมูลคาเพิ่มจากกรมสรรพากรและภายในสองปนับจากวันที่โครงการเร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย ซึ่งไมเกินวันที่ 9 กุมภาพันธ 2557 ไมมี 

ยอดเงินกูเพื่อจายภาษีเงินมูลคาเพิ่มคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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เงินกูยืมทั้งหมดของ บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด ไดถูกคําประกันโดยการจดจํานองโรงไฟฟาและจํานําเครื่องจักรเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ 

บัญชีเงินฝากธนาคารสวนใหญ และหุนทั้งหมดของบริษัท เก็คโค-วัน จาํกัด และการโอนสิทธิประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมดภายใตสัญญา 

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

 สัญญาเงินกูไดกําหนดขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการไดแก การดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ วันที่โครงการเริ่มดําเนิน 

การผลิตเชิงพาณิชย ปริมาณการจัดเก็บถานหิน

 นอกจากนี้ ภายในหน่ึงเดือนนับจากวันที่โครงการเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด จะลงนามในสัญญาเงินกูสําหรับเงินทุน 

หมุนเวียน (Working Capital Facility Agreement) จํานวน 1,600 ลานบาท ทั้งนี้บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด ไดลงนามในสัญญากูเงินสําหรับเงิน

ทุนหมุนเวียนจํานวนดังกลาวแลว (ดูหมายเหตุขอ 14 และ 30.1.11)

 บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด 
 สําหรับเงินกูยืมในขอ 16) 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 ตามที่ระบุใน Commercial 

Bank Loan Facility Agreement ซึ่งอยูภายใต Comprehensive Amendment Agreement สัญญาเงินกูวงเงิน ERG และสัญญาเงินกูวงเงิน OND 

เดิมไดถูกรวมกันและยอดเงินตนคงคางทั้งหมดไดถูกจายคืนกอนครบกําหนด ทั้งนี้ ณ วันที่แกไขสัญญา เงินกูทั้งหมดภายใต Commercial Bank 

Loan Facility Agreement มีจํานวน 151.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไดรวมเงินใหกูยืมใหมจํานวน 8 ลานดอลลารสหรัฐฯ และมีวงเงินกูอีกจํานวน 

66.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป และจายชําระทุกงวดหกเดือน

 บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูขางตน (ดูหมายเหตุขอ 28.3)

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาคําประกันเงินสํารองเพ่ือการชําระหนี้สกุลดอลลารสหรัฐฯ (Dollar Debt Service Reserve  

Guarantee) กับตัวแทนหลักประกันในตางประเทศ (Offshore Collateral Agent) ซึ่งเปนตัวแทนของเจาหนี้เงินกูของบริษัท โกลว ไอพีพี 

จํากัด เพื่อคําประกันใหมีการจายคืนเงินกู (Accrual Scheduled Debt Service) เมื่อครบกําหนด ทั้งนี้จํานวนวงเงินคําประกันดังกลาวตองไม 

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

สัญญานี้ยังมีผลบังคับใชอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 สําหรับเงินกูยืมในขอ 17) บริษัท โกลว ไอพีพี จาํกัด ไดทําสัญญาเงินกูลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2543 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ 2546 กับสถาบันการเงินในตางประเทศสําหรับวงเงินกู Tranche EIB จํานวน 61.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งคิดดอกเบี้ยโดยกําหนด 

จากตนทุนของเงินกูบวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป ขึ้นอยูกับประเภทของอัตราดอกเบี้ยที่เลือก ณ วันที่ 

เบกิถอนเงินกูยมืในแตละครัง้ ซึง่อตัราดอกเบีย้ดงักลาวจะไมเปลีย่นแปลงตลอดอายุของเงนิกูยมืทีเ่บกิถอนในแตละครัง้ และจายชาํระทกุงวดหกเดือน 

เงินตนมีกําหนดชําระคืนทุกหกเดือน จํานวน 23 งวด ในอัตราที่กําหนดในสัญญาเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนมิถุนายน 2557

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2548 บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด ไดลงนามในสัญญาคําประกันกับธนาคารในตางประเทศหลายแหง เพื่อคําประกัน 

ภาระหนี้ภายใตสัญญาเงินกู EIB ในวงเงินรอยละ 115 ของยอดเงินกู EIB คงเหลือ สัญญานี้ยังมีผลบังคับใชอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 

2553

 เงินกูยืมทั้งหมดของบริษัท โกลว ไอพีพี จาํกัด ไดถูกคําประกันโดยการจดจํานองท่ีดินและสิ่งปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักร อุปกรณทั้งหมด  

เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนช่ัวคราว และการโอนสิทธิประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมดภายใตสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับโครงการ 

นอกจากนี้ เงินกูยืมดังกลาวยังไดถูกคําประกันโดยการจดจํานําหุนทั้งหมดของบริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด ซึ่งถือโดยบริษัท โกลว จํากัด รอยละ 

95 และผูถือหุนอื่นรอยละ 5
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สัญญาเงินกูไดกําหนดขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ อัตราสวนความสามารถในการชําระ

หนี้และระยะเวลาการกอสรางแลวเสร็จของโครงการ

 บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด
 จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมท่ี ไดรับจากสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศไทยภายใตสัญญาเงินกูลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545 

และสญัญาแกไขเพิม่เติมลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2550 เงนิกูยมืมกีําหนดจายคนืทกุงวดหกเดือนเริม่ตัง้แตวนัที ่30 มถินุายน 2546 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 เงินกู Tranche A คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปนับจากป 2551 ถึงป 2555 และอัตรา MLR บวกดวยอัตรา 

รอยละคงท่ีตอปอีกอัตราหน่ึงนับจากป 2556 เปนตนไป สวนเงนิกู Tranche B คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปนับจาก

ป 2551 ถึงป 2555 และอัตรา LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอปอีกอัตราหนึ่งนับจากป 2556 เปนตนไป 

 เงินกูยืมไดถูกคําประกันโดยการจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักร อุปกรณทั้งหมด บัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด หุนทั้งหมดของบริษัท 

หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด ที่ถือโดยบริษัท โกลว จํากัด และบริษัท หวยเหาะไทย จํากัด และการโอนสิทธิประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมด 

ภายใตสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการโรงไฟฟา 

 บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกู Tranche B (ดูหมายเหตุขอ 28.3)

18. หุนกู
หุนกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

หนวย : บาท

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2554 2553

หุนกู ครั้งที่ 1/2554    5,555,000,000 -

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี    (13,170,715) -

หุนกู ครั้งที่ 1/2553    1,000,000,000 1,000,000,000

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี    (1,435,387) (1,708,687)

หุนกู ครั้งที่ 2/2553    8,000,000,000 8,000,000,000

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี    (10,789,153) (15,150,483)

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

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี    (7,673,570) (9,194,368)

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

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี    (4,313,949) (5,114,046)

       20,517,617,226 14,968,832,416

หัก หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป    (2,996,964,998) -

       17,520,652,228 14,968,832,416

 หุนกูทั้งหมดขางตนคําประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัดและไดกําหนด 

ขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการไดแก การดํารงมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนที่เปนสวนของเจาของ การดํารงอัตราสวนของหนี้สินสุทธิตอสวน 

ของเจาของ และการดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้
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หุนกูครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกัน และมีผูแทน ผูถือหุนกูจํานวน 5,555,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 5,555 ลานบาท หุนกูมีอายุ 10 ป โดยจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

และมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละคงที่ตอป จายชําระทุกหกเดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555

 หุนกูครั้งที่ 1/2553 และครั้งท่ี 2/2553
 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 1,000 ลานบาท (หุนกูครั้งที่ 1/2553) หุนกูมีอายุ 7 ป โดยจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 31 

มีนาคม 2560 และมีอัตราดอกเบ้ียหนาตั๋วรอยละคงท่ีตอป จายชําระทุกหกเดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2553

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 8,000,000 หนวย 

มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 8,000 ลานบาท (หุนกูครั้งที่ 2/2553) หุนกูมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละคงท่ีตอป  

จายชําระทุกหกเดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2553 หุนกูดังกลาวมีอายุดังตอไปนี้

 หุนกูครั้งที่ 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 มีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 4,000,000 

หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 4,000 ลานบาท โดยเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญเทาน้ัน 

หุนกูดังกลาวประกอบดวย

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

จายชําระปละ 2 ครั้งเร่ิมตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2551

 - ชดุที ่2 จํานวน 2,500,000 หนวย มอีาย ุ10 ป ครบกําหนดไถถอนในวนัที ่5 มถินุายน 2561 และมอีตัราดอกเบีย้หนาตัว๋รอยละคงท่ีตอปโดย 

จายชําระปละ 2 ครั้งเร่ิมตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2551

 หุนกูครั้งที่ 1/2550
 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 2,000,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 2,000 ลานบาท โดยเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญเทานั้น หุนกูมีอายุ 

10 ปโดยจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป จายชําระทุกหกเดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2550



บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 149

19. ทุนสํารองตามกฎหมาย
19.1 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม 

กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา 

รอยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสํารองนี้จะนํามาจัดสรรปนผลไมได

 19.2 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทุกคราวที่จายเงินปนผล บริษัทยอยจะตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบสวน 

ของจํานวนผลกําไรซ่ึงบริษัทยอยไดรับจากกิจการของบริษัทนั้น จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของ 

บริษัทยอย ทุนสํารองน้ีจะนํามาจัดสรรปนผลไมได

20. เงินปนผลจาย
เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.772 บาท เปนจํานวนเงินรวม 1,129.3 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 

 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลโดยเงินปนผลบางสวนไดถูกจายเปนเงินปนผลระหวางกาลแลวตามมต ิ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทดังนี้

   จํานวนเงิน 
 วันท่ีประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุน บาทตอหุน (ลานบาท) วันที่จายเงินปนผล

ป 2554 
11 สิงหาคม 2553 0.735 1,075.2 11 กันยายน 2553

29 เมษายน 2554* 1.179 1,724.7 27 พฤษภาคม 2554

  1.914 2,799.9

ป 2553 
11 สิงหาคม 2552 0.70 1,024.0 11 กันยายน 2552

26 เมษายน 2553* 1.123 1,642.8 26 พฤษภาคม 2553

  1.823 2,666.8

* วันที่ประชุมประจําปผูถือหุน

21. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการรวมกัน ซึ่งเปนรายการตามปกติธุรกิจและ 

เปนไปตามขอตกลงรวมกันระหวางบริษัทกับกิจการที่เก่ียวของกัน

 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีที่สําคัญระหวางบริษัทกับกิจการที่เก่ียวของกันมีดงันี้
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หนวย: บาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
(ซึ่งบันทึกเปนสวนหนึ่งของลูกหนี้การคา - สุทธิ)
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัทยอย - - 213,763,304 -

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด บริษัทยอย - - 179,971,480 18,213,626

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 292,848,288 11,265,037

 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด บริษัทยอย - - 8,761,950 1,240,658

 บริษัท ไอพีอาร-จีดีเอฟ สุเอซ เอเชีย จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 74,650 - -

  (เดิมชื่อ บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี 

  เอเชีย จํากัด)

     - 74,650 695,345,022 30,719,321

เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัทยอย - - 159,648 -

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 666 -

 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด บริษัทยอย - - 40,675 -

 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทยอย - - 1,500 -

  บริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด)

 บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทยอย - - 1,500 -

  บริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 2 จํากัด)

 บริษัท โกลว เอสพีพี 13 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทยอย - - 1,200 -

  บริษัท ระยอง เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด)

 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน 359,425 - - -

 บริษัท ไอพีอาร-จีดีเอฟ สุเอซ เอเชีย จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,542,437 1,060 1,542,437 -

  (เดิมช่ือ บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี 

  เอเชีย จํากัด)

 GDF SUEZ Energy Europe & International บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 1,291,905 - 1,279,249

 Electrabel S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน 6,137,531 9,750,338 - -

     8,039,393 11,043,303 1,747,626 1,279,249
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หนวย: บาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทยอย - - 53,209,737 -

  บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)

     - - 53,209,737 -

ดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
 บริษัท โกลว เอสพพีี 1 จํากัด บริษัทยอย - - 1,234,110 1,713,468

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด บริษัทยอย - - 2,221,464 3,802,501

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 3,530,090 17,698,231

 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทยอย - - 74,937,230 -

  บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)

     - - 81,922,894 23,214,200

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัทยอย - - 390,000,000 690,000,000

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บริษัทยอย - - 841,884,881 872,951,197

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด  บริษัทยอย - - 1,491,115,119 2,496,732,863

 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทยอย - - 4,474,572,868 -

  บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)

     - - 7,197,572,868 4,059,684,060

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ
 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 10,891,105 -

 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด บริษัทยอย - - 19,903,868 -

     - - 30,794,973 -

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
(ซึ่งบันทึกเปนสวนหนึ่งของเจาหนี้การคา)
 บริษัท โกลว เอสพพีี 1 จํากัด บริษัทยอย - - 5,896,777 1,577,718

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด บริษัทยอย - - 306,964,304 82,665,224

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 244,119,982 129,078,353

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

     - 214,052,560 556,981,063 213,321,295
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หนวย: บาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553

เงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัทยอย - - 15,800 71,795

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด บริษัทยอย - - 1,825,926 1,835,295

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 574,448 1,748,863

 บริษัท โกลว จํากัด บริษัทยอย - - 37,886,560 24,019,360

 บริษัท โกลว ไอพีพี  จํากัด บริษัทยอย - - - 21,957

 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน 12,165,462 11,319,310 5,051,546 4,714,946

 Tractebel Engineering S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน 314,182 - 314,182 -

 GDF SUEZ Energy Asia, Turkey and บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,695,000 3,993,640 2,695,000 3,993,640

  Southern Africa B.V.  

 บริษัท ไอพีอาร-จีดีเอฟ สุเอซ เอเชีย จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 6,541,936 11,913,353 5,979,351 11,348,517

  (เดิมช่ือ บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี  

  เอเชีย จํากัด)

     21,716,580 27,226,303 54,342,813 47,754,373

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,685,628,326 1,603,722,338 - -

     1,685,628,326 1,603,722,338 - -

เงินรับลวงหนาจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
 (ซ่ึงบันทึกเปนสวนหน่ึงของหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน)
 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด บริษัทยอย - - 243,433,484 249,681,156

     - - 243,433,484 249,681,156

หนวย : บาท

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553

ขาย
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัทยอย - - 268,507,118 -

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บริษัทยอย - - 285,450,326 91,609,811

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 310,616,589 59,073,634

 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด บริษัทยอย - - 135,470,534 1,159,494
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หนวย : บาท

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553

ดอกเบ้ียรับ
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด  บริษัทยอย - - 30,543,230 25,826,605

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บริษัทยอย - - 39,958,625 41,413,895

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 114,203,706 114,822,710

 บริษัท โกลว  จํากัด บริษัทยอย - - - 3,501,918

 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทยอย - - 74,951,668 -

  บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)

 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เก่ียวของกัน - 2,398,781 - -

คาบริการรับ
 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด บริษัทยอย - - 6,247,672 1,557,639

 บริษัท ไอพีอาร-จีดีเอฟ สุเอซ เอเชีย จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน 38,073 1,615,927 - -

  (เดิมชื่อ บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี 

  เอเชีย จํากัด)

ขายอะไหล
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด  บริษัทยอย - - 1,843,473 276,611

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บริษัทยอย - - 1,208,379 2,392,907

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 407,509 1,043,939

 บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด บริษัทยอย - - - 69,829

 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด บริษัทยอย - - 765 2,872

 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทยอย - - 364,306 -

  บรษิัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)

ขายสินทรัพยถาวร
 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บริษัทยอย - - 36,312,688 -

ซื้อ
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด  บริษัทยอย  - 6,162,798 3,577,304

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บริษัทยอย  - 403,266,437 190,951,038

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บรษิัทยอย  - 292,125,418 593,377,971

คาบริการจาย
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด  บริษัทยอย - - 373,251 401,287

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บริษัทยอย - - 1,026,760 -

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 7,550,149 14,028,444

 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทที่เก่ียวของกัน 4,007,199  1,538,981 902,460 258,762

 GDF SUEZ Energy Asia, Turkey and บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,695,000 3,993,640 2,695,000 3,993,640

  Southern Africa B.V. 
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หนวย : บาท

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553

คาบริการจาย (ตอ)
 Tractebel Engineering S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4,973,110 5,387,410 4,973,110 5,477,854

 Tractebel Engineering Limited บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,633,500 - 1,633,500 -

 บริษัท ไอพีอาร-จีดีเอฟ สุเอซ เอเชีย จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 12,024,569 5,975,568 5,751,355 -

  (เดิมช่ือ บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี 

  เอเชีย จํากัด)

คาธรรมเนียมการจัดการจาย
 บริษัท โกลว จํากัด  บริษัทยอย - - 255,157,671 218,912,000

ซื้ออะไหล
 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด  บริษัทยอย - - 301,102 151,574

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บริษัทยอย - - 3,426,583 5,055,460

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 1,257,130 2,794,385

 บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด บริษัทยอย - - 303,164 64,625

ซื้อถานหินและหินปูน
 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย  - 1,063,463,551 470,480,795

 Electrabel S.A บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,313,761,848 876,868,648 - -

เงินปนผลรับ
 บริษัท โกลว จํากัด บริษัทยอย - - 1,351,312,095 1,399,730,443

 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บริษัทยอย - - 345,907,437 -

 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด บริษัทยอย - - 1,489,424,683 597,244,551

ดอกเบี้ยจาย
 SUEZ-Tractebel S.A. บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 2,781,521 - -

คาตอบแทนผูบริหาร
 คาตอบแทนผูบริหาร ผูบริหาร 148,519,619 134,843,489 - -

 (ผลประโยชนระยะสั้น)

 ผูบริหารทั้งหมดของกลุมบริษัทอยูภายใตบริษัท โกลว จํากัด โดยคาตอบแทนผูบริหารไดรวมอยูในคาธรรมเนียมการจัดการของแตละบริษัท

 เงินทดรองกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน

 บริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวของกันกําหนดราคาซ้ือขายไฟฟา ไอนาํ และนาํกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน โดยอิงจากราคาขายเฉล่ียใหแกลูกคาอุตสาหกรรมของ

บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกัน

 คาบริการจายไดกําหนดจํานวนเงินตามท่ีระบุไวในสัญญา

 คาธรรมเนียมการจัดการจายถูกกําหนดโดยคํานวณจากคาใชจายที่เก่ียวของกับการใหบริการที่เกิดขึ้นกับบริษัทและบริษัทยอยบวกสวนเพิ่ม

 ราคาซื้อขายอะไหล ถานหินและหินปูน คํานวณจากตนทุนบวกสวนเพิ่ม



บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 155

สัญญาเงินกู
 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูสําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นจํานวน 500 ลานบาท แกบริษัท โกลว จํากัด เงินกูยืม 

ดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตอปและครบกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เบิกใชเงินกูคร้ังแรก 

เงินกูยืมไดถูกเบิกใชเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 และไดจายคืนแลวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 บริษัท โกลว จํากัด ไดลงนามในสัญญาเงินกูสําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นจํานวน 300 ลานบาทแก 

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) เพ่ือซ้ือหุนเพิ่มทุนใน HHTC เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอ

ปและครบกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เบิกใชเงินกูครั้งแรก เงินกูยืมจํานวน 232.1 ลานบาทไดถูกเบิกใชเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

2552 และไดจายคืนแลวเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

 สัญญาการใชสาธารณูปโภครวมกัน (Shared Facilities Agreements)
 บริษัท บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด และบริษัท โกลว เอสพพีี 3 จํากัด ไดลงนามในสัญญาการใชสาธารณูปโภครวมกัน (Shared Facilities 

Agreements) โดยจะจัดหาสาธารณูปโภคและอนุญาตใหใชสาธารณูปโภคดังกลาวแกบริษัท เก็คโค-วัน จํากัด เพื่อการดําเนินงานโรงไฟฟาแหง

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

ใชสาธารณูปโภครวมกันดังกลาวจํานวนรวม 1,253.8 ลานบาท โดยมรีายละเอียดดังนี้

    วันที่เริ่มตนสัญญา
 ชื่อบริษัท วันที่ทําสัญญา คาธรรมเนียม (บาท) การใชสาธารณูปโภค

บริษัท  14 มีนาคม 2551 163,072,795 2 ตุลาคม 2553

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  14 มีนาคม 2551 28,955,184 4 มีนาคม 2554

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 21 มกราคม 2551 1,061,750,682 4 มีนาคม 2554

 คาธรรมเนียมดังกลาวไดถูกบันทึกเปนเงินรับลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน และจะทยอยรบัรูเปนรายไดตามอายุของสัญญา

 นอกจากนี้บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด จะจายคาธรรมเนียมรายปใหแกบริษัท บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 

ในจํานวนเงินตามที่ระบุไวในสัญญา

 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 จะจายคาธรรมเนียมสําหรับคาอุปกรณที่ติดตั้งเพ่ิมเพื่อลดมลพิษ (Emission reduction 

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

คาธรรมเนียมดังกลาวไดจายแลวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ซึ่งบันทึกเปนเงินรับลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน และจะทยอยรับรูเปนรายได 

ตามอายุของสัญญา

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

ในสัญญา
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22. การจัดการสวนทุน
วัตถุประสงคของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ในการจัดการสวนทุน มีดังนี้

- รักษาความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เพื่อที่กลุมบริษัทจะสามารถใหผลตอบแทนแกผูถือหุนและประโยชนตอ 

ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ และ

 - เพื่อใหไดผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน กลุมบริษัทไดพิจารณาโครงการลงทุนอยางระมัดระวังรอบคอบโดยมีระดับความเส่ียง 

ที่เหมาะสม

 กลุมบริษัทไดดําเนินการบริหารระดับทุน โดยมีเปาหมายในการรักษาระดับความนาเช่ือถือของกลุมบริษัทไมตาํกวาระดับ A- ตามเกณฑการ 

พิจารณาระดับความเช่ือถือของ TRIS RATING กลุมบริษัทไดกําหนดจํานวนทุนตามสัดสวนความเส่ียง ทั้งนี้กลุมบริษัทจัดการโครงสรางทุนโดย 

แบงการจดัหาเงนิทนุตามลักษณะของแตละโครงการกลาวคอื การจดัหาเงนิทนุสําหรับโครงการผูผลติไฟฟาอสิระ จะดาํเนนิการจดัหาเงนิกูในรปูแบบ 

Project Financing และแยกการจัดการสวนทุนออกจากโครงการอื่นๆ สําหรับโครงการผลิตไฟฟาและความรอนรวม (Cogeneration) กลุม 

บริษัทใชการจัดหาแหลงเงินกูโดยใชบริษัท โกลว พลังงาน จาํกัด (มหาชน) เปนผูจัดหาเงินกูและปลอยกูแกบริษัทในกลุมซึ่งเปนผูดาํเนินการ 

ในแตละโครงการ

 การดูแลรักษาระดับทุนของโครงการผลิตไฟฟาและความรอนรวม จะพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทโดยไมรวมการดาํเนิน 

งานของบริษัทที่ดําเนินโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ ซึ่งจะพิจารณาอัตราสวนทางการเงิน เชน อัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราสวนความสามารถใน 

การชําระหนี้ อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย

 การดแูลรกัษาระดับทนุของโครงการผูผลติไฟฟาอิสระตองปฏบิตัใิหเปนตามเกณฑการดาํรงอตัราสวนทางการเงินตามขอกําหนดของสัญญาเงินกู

ของแตละโครงการ

23. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่มีสาระสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554 2553 2554 2553

ตนทุนเชื้อเพลิง  27,542,618,350 23,785,590,808 9,425,459,873 7,280,542,198

คาซอมแซมและบํารุงรักษา  845,698,945 857,493,234 382,611,135 374,246,242

คาใชจายและผลประโยชนพนักงาน  866,253,254 701,984,430 115,343,661 99,332,574

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  3,416,925,886 2,877,667,146 1,101,445,531 629,375,019
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24. คาใชจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพในสวนของบริษัทและบริษัทยอยที่จายสําหรับพนักงานและไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีจํานวนดังตอไปนี้

หนวย : ลานบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ชื่อบริษัท 2554 2553 2554 2553

บริษัท  2.6 2.8 2.6 2.8

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด  1.1 1.2 - -

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  1.2 1.2 - -

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 0.4 0.5 - -

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด  1.3 1.2 - -

บริษัท โกลว จํากัด  11.7 10.6 - -

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด  1.4 0.8 - -

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด) 0.8 - - -

25. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไทยซึ่งจัดเปนโครงการผล 

ประโยชนที่กําหนดไวที่ไมไดจัดใหมีกองทุน (ดูหมายเหตุขอ 3.2)

 จํานวนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับโครงการผลประโยชนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตนทุนบริการปจจบัน  8,556,873 1,052,415

ตนทุนดอกเบ้ีย  2,781,703 444,547

รวม    11,338,576 1,496,962

 การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาปจจบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนงวด 71,325,760 11,398,650

มูลคาปจจบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนงวดของบริษัทยอยท่ีไดมา 8,390,551 -

ผลประโยชนจาย  (3,525,108) -

ตนทุนบริการปจจบัน  8,556,873 1,052,415

ตนทุนดอกเบ้ีย  2,781,703 444,547

มูลคาปจจบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายงวด 87,529,779 12,895,612
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 ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 มีดังตอไปน้ี

  งบการเงินรวมและ
  งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด   3.9 - 4.0%

อัตราเงินเฟอ   3.0 - 3.5%

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน   6.0 - 7.5%

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   0.0 - 8.0%

26. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีซึ่งเปนกําไรสุทธิทางบัญชีปรับปรุงดวยรายการสําหรับคาใชจายที่ไมสามารถหักเปนคาใชจาย 

ไดและรายไดที่ไมตองเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร และหักผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปกอนของแตละบริษัท (ถามี)

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

ระหวางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และบริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด โดยบริษัทดังกลาวจะตองเสียภาษีเงินได 

นับจากปปฏิทินของวันที่เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย 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

27. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
 บริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2520) โดยการอนุมัต ิ

ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามแตละบัตรสงเสริม ดังตอไปนี้

  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  สิงหาคม 2554 ขอ ก) ถึง ช)
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  บัตรสงเสริม วันที่เริ่มมีรายได 
 ชื่อบริษัท เลขที่ ลงวันที่ จากการประกอบกิจการ สิทธิประโยชน

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)

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด  1079/2542 12 มีนาคม 2542 1 กันยายน 2543 ขอ ก) ถึง ช)

 (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด)

บริษัท โกลว เอสพีพ ี12 จํากัด  1764(2)/2553 16 กรกฎาคม 2553  - ขอ ข) ถึง ช)

 (เดิมช่ือบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 2 จํากัด)

บริษัท โกลว เอสพีพี 13 จํากัด  2086(2)อ./2549 13 พฤศจิกายน 2549 11 ตุลาคม 2549 ขอ ก) ถึง ช)

 (เดิมช่ือบริษัท ระยอง เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด)

 ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิประโยชนดังกลาวประกอบดวย

 ก) ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อใชประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

 ข) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร วัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่นําเขามาใชในการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตามท่ีคณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมัติ

 ค) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสาํหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่

กิจการมีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาวสามารถนําไปหักจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นหลังจากชวงเวลาดังกลาวไดไมเกินหาปนับแตวัน 

พนกําหนดเวลานั้น

 ง) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดสําหรับระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน 

ไดนิติบุคคลดังกลาวขางตน

 จ) ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิในอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลาหาปนับจากวันที่พนกําหนดระยะ 

เวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ ค)

 ฉ) ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคานําประปาเปนจํานวนสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลาสิบป นับแตวันท่ีเริ่มมี 

รายไดจากการประกอบกิจการนั้น

 ช) ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละยี่สิบหาของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักคาเสื่อม 

ราคาตามปกติ
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 * สิทธิประโยชนภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2155/อ./2550 ของบริษัทไดรับโอนมาจากสิทธิประโยชนที่เหลืออยูภายใตบัตร 

สงเสริมการลงทุนเลขที่ 1222/2536 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2536 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด อันเนื่องมาจากการที่บริษัท โกลว 

เอสพีพี 3 จํากัดไดขายโรงนําโครงการระยะที่ 1 ใหแกบริษัทในเดือนมิถนุายน 2550

 ** สิทธิประโยชนภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1854/อ./2552 และ 1855(2)/อ./2552 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด ไดรับโอน

มาจากสิทธิประโยชนที่เหลืออยูภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1213/2542 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 และเลขที่ 1235(2)/2549 

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549 ตามลําดับ ของบริษัท โกลว เดมิน วอเตอร จํากัด อันเนื่องมาจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โกลว เดมิน 

วอเตอร จํากดั ใหแกบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 

 บริษัทตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่ไดระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน

 รายไดจากการขายท้ังหมดของบริษัทเปนรายไดจากการขายในประเทศ ซึ่งจาํแนกตามกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการ 

สงเสริมการลงทุนไดดังน้ี

หนวย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2554   2553
 กิจการที่ได กิจการที่ไมได  กิจการที่ได กิจการที่ไมได 
 รับการสงเสริม รับการสงเสริม  รับการสงเสริม รับการสงเสริม 
 การลงทุน การลงทุน รวม การลงทุน การลงทุน รวม

รายไดจากการขาย 6,405,403,437 9,159,430,747 15,564,834,184 3,048,167,627 9,026,591,568 12,074,759,195

28. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
 28.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ

  บริษัทและบริษัทยอยจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทและบริษัทยอยจาํหนายกระแสไฟฟาเกือบ 

ทั้งหมดใหแก กฟผ. และบริษัทตางๆ ในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี บริษัทและบริษัทยอยไมคาดวาจะเกิดผลเสียหายอันเนื่องมาจากการ 

บริหารความเสี่ยงหรือจากเคร่ืองมือทางการเงนิอ่ืนที่มีสาระสําคัญ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของบริษัทและบริษัทยอยเทากับมูลคาของสินทรัพย 

ทางการเงินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

 28.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน

  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนสวนใหญเกี่ยวของกับการซื้ออุปกรณ การซอมแซมบาํรุงรักษาโรงไฟฟา และเงินกูยืมที่เปนเงินตรา 

ตางประเทศ เพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยจึงไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสัญญาซื้อขายเงินตรา 

ตางประเทศลวงหนาซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

  28.2.1 ในป 2554 บริษัทไดลงนามในสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกับสถาบันการเงินหลายแหง เพื่อแลกเปลี่ยนเงินกูยืมสกุลดอลลาร 

สหรัฐฯ เปนเงินกูยืมสกุลบาท และแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 28.3 โดยสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล 

เงินมีรายละเอียดดังน้ี
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  แลกเปลี่ยน  
 วันท่ีทําสัญญา ลานดอลลารสหรัฐฯ ลานบาท  อายุสัญญา

6 มกราคม 2554 46.4 1,400.0 7 กุมภาพันธ 2554 - 6 กุมภาพันธ 2559

12 พฤษภาคม 2554 33.3 1,006.9 15 กันยายน 2554 - 15 ธันวาคม 2559

13 พฤษภาคม 2554 66.7 2,014.1 18 กรกฎาคม 2554 - 15 กรกฎาคม 2558

19 พฤษภาคม 2554 65.7 1,985.9 18 กรกฎาคม 2554 - 15 กรกฎาคม 2558

19 พฤษภาคม 2554* 66.1 2,000.3 28 กรกฎาคม 2554 - 15 ธันวาคม 2557

 * สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ไดมีการแกไขเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554

  28.2.2 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยลงวันที่ 16 กมุภาพันธ 2548 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมวันท่ี 4 กันยายน 

2550 และวันที่ 2 เมษายน 2551 กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจาํนวน 8,100 

ลานเยนเปนเงินกูยืมจํานวน 2,964.6 ลานบาท และแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 28.3 สัญญา 

ดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

  28.2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบัน 

การเงินหลายแหง ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการกอสรางโรงไฟฟาแหงใหม สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบํารุงระยะยาว 

และสัญญาบริการระยะยาวดงันี้

หนวย : ลาน

   จํานวนเงินตามสัญญา
    ดอลลาร 
 รายละเอียด วันครบกําหนด ยูโร สหรัฐฯ บาท
การกอสรางโรงไฟฟาแหงใหม
บริษัท
คาอะไหลเบื้องตนสําหรับโครงการระยะที่ 5 10  มกราคม 2555 6.0 - 250.4

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด
โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาด 660 เมกะวัตต 17 มกราคม 2555 - 30 เมษายน 2555 - 86.4 2,711.7

บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 2 จํากัด)
โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมขนาด 110 เมกะวัตต 10 เมษายน 2555 - 24 มกราคม 2556 - 32.9 1,054.6

สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบํารุงระยะยาว
บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด
สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบํารุงระยะยาว 28 มิถุนายน 2556 - 31 มกราคม 2561 64.8 84.5 -

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด
สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบํารุงระยะยาว 29 กุมภาพันธ 2555 - 20 กันยายน 2561 14.9 19.1 -

สัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบํารุงระยะยาว 29 กุมภาพันธ 2555 - 0.1 4.4
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หนวย : ลาน

  จํานวนเงินตามสัญญา
    ดอลลาร 
 รายละเอียด วันครบกําหนด ยูโร สหรัฐฯ บาท
สัญญาบริการระยะยาว
บริษัท
คาธรรมเนียม Mobilization 10 มกราคม 2555 - 31 กรกฏาคม 2555 0.9 - 37.4

คาธรรมเนียมคงที่ 31 มกราคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2563 3.4 - 139.7

คาธรรมเนียมผันแปร 31 มกราคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2563 24.0 - 999.0

    

   สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาบางสวนของบริษัทไดถูกคําประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัท โกลว 

เอสพีพี 2 จํากัด และบริษัทโกลว เอสพีพี 3 จํากัด

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบรษิัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียนสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดทําสัญญา

ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนดังตอไปนี้

หนวย : ลาน

สกุลเงินตางประเทศ    2554 2553

ดอลลารสหรัฐฯ    2.5 12.9

ยูโร      19.1 7.9

ฟรังกสวิสเซอรแลนด    0.1 0.1

 28.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ 

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย เครื่องมือทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดไดแก  

เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาว บริษัทและบริษัทยอยได 

เขาทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือ

ของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียดังตอไปน้ี
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หนวย : ลาน

  แลกเปลี่ยนดอกเบี้ย 
 วันที่ทําสัญญา สําหรับ จํานวนเงิน จาก เปน ระยะเวลา

บริษัท
16 พฤษภาคม 2551 หุนกูครั้งที่ 1/2550 800.0 อัตรารอยละคงที่ตอป อัตรารอยละคงที่ตอป 21 พฤษภาคม 2551 -

    จํานวนสองอัตรา 21 พฤษภาคม 2553 และ 

     21 พฤษภาคม 2553 -

     21 พฤษภาคม 2560

21 สิงหาคม 2551 และ เงินกูยืมสกุลบาท 4,000.0 THBFIX อัตรารอยละคงที่ตอป 15 ตุลาคม 2551 -

11 กันยายน 2551      15 กรกฎาคม 2558

16 มีนาคม 2552 เงินกูยมืสกุลบาท 1,000.0 THBFIX + อัตรารอยละ อัตรารอยละคงที่ตอป 6 กุมภาพันธ 2552 -

   คงที่ตอป จํานวนสองอัตรา 6 สิงหาคม 2552 และ

     6 สิงหาคม 2552 -

     6 กุมภาพันธ 2559

24 เมษายน 2552 เงินกูยืมสกุลบาท 1,000.0 THBFIX + อัตรารอยละ อัตรารอยละคงที่ตอป 6 กุมภาพันธ 2552 -

   คงที่ตอป จํานวนสองอัตรา 6 สิงหาคม 2552 และ

     6 สิงหาคม 2552 -

     8 กุมภาพันธ 2559

29 เมษายน 2552 เงินกูยืมสกุลบาท 1,000.0 THBFIX + อัตรารอยละ อัตรารอยละคงที่ตอป 6 กุมภาพันธ 2552 -

   คงที่ตอป จํานวนสองอัตรา 6 สิงหาคม 2552 และ

     6 สิงหาคม 2552 -

     8 กุมภาพันธ 2559

2 กรกฎาคม 2552 เงินกูยืมสกุลบาท 2,000.0 อัตรารอยละคงที่ตอป อัตรารอยละคงที่ตอป 1 กรกฎาคม 2552 -

    จํานวนสองอัตรา 30 ธันวาคม 2552 และ 

     30 ธันวาคม 2552 -

     30 ธันวาคม 2556

6 มกราคม 2554 เงินกูยืมสกุล 46.4 LIBOR + อัตรารอยละ THBFIX + อัตรารอยละ 7 กุมภาพันธ 2554 -

(ดูหมายเหตุขอ 28.2.1) ดอลลารสหรัฐฯ  คงที่ตอป คงที่ตอป 6 กุมภาพันธ 2559

6 มกราคม 2554 หุนกูครั้งท่ี 1/2550 7,300.0 อัตรารอยละคงที่ตอป อัตรารอยละคงที่ตอป 5 มกราคม 2554 -

 ครั้งที่ 1/2551    อัตราอื่น 8 ตุลาคม 2562

 ครั้งที่ 1/2553

 ครั้งที่ 2/2553

 ชุดที่ 3 และชุดที่ 4  

12 พฤษภาคม 2554 เงินกูยืมสกุล 33.3 LIBOR + อัตรารอยละ อัตรารอยละคงที่ตอป 15 กันยายน 2554 -

(ดูหมายเหตุขอ 28.2.1) ดอลลารสหรัฐฯ  คงที่ตอป  15 ธันวาคม 2559

13 พฤษภาคม 2554 เงินกูยืมสกุล 66.7 LIBOR + อัตรารอยละ THBFIX - อัตรารอยละ 18 กรกฎาคม 2554 -

(ดูหมายเหตุขอ 28.2.1) ดอลลารสหรัฐฯ  คงที่ตอป คงที่ตอป 15 กรกฎาคม 2558

19 พฤษภาคม 2554 เงินกูยืมสกุล 65.7 LIBOR + อัตรารอยละ THBFIX - อัตรารอยละ 18 กรกฎาคม 2554 -

(ดูหมายเหตุขอ 28.2.1) ดอลลารสหรัฐฯ  คงที่ตอป คงที่ตอป 15 กรกฎาคม 2558
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หนวย : ลาน

  แลกเปลี่ยนดอกเบี้ย 
 วันที่ทําสัญญา สําหรับ จํานวนเงิน จาก เปน ระยะเวลา

บริษัท (ตอ)
19 พฤษภาคม 2554 เงินกูยืมสกุล 66.1 LIBOR + อัตรารอยละ อัตรารอยละคงที่ตอป 28 กรกฎาคม 2554 -

(ดูหมายเหตุขอ 28.2.1) ดอลลารสหรัฐฯ  คงที่ตอป  15 ธันวาคม 2557

30 สิงหาคม 2554 หุนกูครั้งที่ 1/2554 2,000.0 อัตรารอยละคงที่ตอป อัตรารอยละคงที่ตอป 31 สิงหาคม 2554 -

    อัตราอื่น 31 สิงหาคม 2564

31 สิงหาคม 2554 หุนกูครั้งที่ 1/2554 1,555.0 อัตรารอยละคงที่ตอป อัตรารอยละคงที่ตอป 31 สิงหาคม 2554 -

    อัตราอื่น 31 สิงหาคม 2564

1 กันยายน 2554 หุนกูครั้งที่ 1/2554 2,000.0 อัตรารอยละคงที่ตอป อัตรารอยละคงที่ตอป 31 สิงหาคม 2554 -

    อัตราอื่น 31 สิงหาคม 2564

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด
13 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมสกุล 47.3 LIBOR อัตรารอยละคงที่ตอป 15 ธันวาคม 2551 -

 ดอลลารสหรฐัฯ    15 มิถุนายน 2561

3 พฤศจิกายน 2551 เงินกูยืมสกุล 68.6 LIBOR อัตรารอยละคงที่ตอป 16 มิถุนายน 2551 -

 ดอลลารสหรัฐฯ    16 ธันวาคม 2556

24 สิงหาคม 2554 เงินกูยืมสกุล 46.3 LIBOR อัตรารอยละคงที่ตอป 15 ธันวาคม 2556 -

 ดอลลารสหรัฐฯ    15 มิถุนายน 2561

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด
พฤศจิกายน 2551 เงินกูยืมสกุล 317.5 LIBOR อัตรารอยละคงที่ตอป พฤศจิกายน 2551 -

 ดอลลารสหรัฐฯ    ตุลาคม 2571

พฤศจิกายน 2551 เงินกูยืมสกุลบาท 6,877.5 THBFIX อัตรารอยละคงที่ตอป พฤศจิกายน 2551 -

     ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2552 - เงินกูยืมสกุล 102.1 LIBOR อัตรารอยละคงที่ตอป ตุลาคม  2554 -

ธันวาคม 2552 ดอลลารสหรัฐฯ    มกราคม 2570

มิถุนายน 2553 เงินกูยืมสกุล 34.0 LIBOR อัตรารอยละคงที่ตอป ตุลาคม 2554 -

 ดอลลารสหรัฐฯ    มกราคม 2570

สิงหาคม 2553 เงินกูยืมสกุลบาท 2,947.5 THBFIX อัตรารอยละคงที่ตอป ตุลาคม 2554 -

     มกราคม 2570

บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด
9 เมษายน 2553 เงินกูยืมสกุล 34.1 LIBOR อัตรารอยละคงที่ตอป 31 มีนาคม 2553 -

 ดอลลารสหรัฐฯ    31 ธันวาคม 2562

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)
25 สิงหาคม 2553 เงินกูยืมสกุลบาท 2,623.9 THBFIX อัตรารอยละคงที่ตอป 30 พฤษภาคม 2554 -

     28 พฤศจิกายน 2568
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สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียบางสวนของบริษัทคําประกันโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด และ 

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด

บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมวันที่ 4 กันยายน 

2550 และวันที่ 2 เมษายน 2551 กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง (สัญญาเดียวกับขอ 28.2.2) เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย JPY LIBOR 

บวกดวยอตัรารอยละคงทีต่อปเปน THB-THBFIX บวกดวยอตัรารอยละคงทีต่อป สําหรับระยะเวลาตัง้แตวนัที ่18 กมุภาพนัธ 2548 ถงึวนัท่ี 

17 กุมภาพันธ 2551 และแลกเปล่ียนเปนอัตรารอยละคงที่ตอปจํานวนสองอัตราสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 

30 ธันวาคม 2554 (กลาวคืออัตรารอยละคงที่ตอปอัตราหนึ่งสําหรับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และอัตรารอย

ละคงท่ีตอปอีกอัตราหน่ึงสําหรับวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554)

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด) ไดยกเลิกสัญญาแลก 

เปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่ทําไวกับสถาบันการเงินสองแหงสําหรับเงินกูจํานวน 9.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ และไดจายคาธรรมเนียมในการ 

ยกเลิกสัญญาเปนจํานวนเงินรวม 12.4 ลานบาท ซึ่งไดบันทึกรวมอยูในตนทุนทางการเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 28.4 มูลคายุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  การเปดเผยมูลคายุติธรรมตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม ดังนั้นมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหต ุ

ประกอบงบการเงินนีจ้งึไมจาํเปนตองบงช้ีถงึจาํนวนเงินซ่ึงเกิดขึน้จรงิในตลาดแลกเปล่ียนในปจจบนั การใชขอสมมตฐิานทางการตลาดและ/

หรือวิธีการประมาณท่ีแตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีการและ 

ขอสมมติฐานดังตอไปน้ีในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินทดรองจายแกกิจการที่เก่ียวของกัน เงินใหกูยืมระยะสั้นแก 

กิจการที่เกี่ยวของกัน ดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินชดเชยความลาชาจากการกอสรางคางรับ เงินกูยืมระยะสั้นจาก 

สถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา เจาหน้ีอื่น เงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่น และเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีอัตรา 

ดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลคายุติธรรมโดยประมาณเทากับมูลคาตามบัญชี

เงนิกูยมืระยะยาวท่ีมอีตัราดอกเบ้ียคงทีแ่ละหน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงนิ มมีลูคายตุธิรรมโดยประมาณเทากบัมลูคาทีค่ํานวณจากกระแส

เงินสดในอนาคตตลอดอายุสัญญาที่เหลืออยูคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในปจจบัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและหุนกูมีมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ดังนี้

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2554
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มูลคายุติธรรม  มูลคายุติธรรม
รายละเอียด  มูลคาตามบัญชี หนี้สิน มูลคาตามบัญชี หนี้สิน

เงินกูยืมระยะยาว  10,000.0 9,999.9 10,000.0 9,999.9

เงินกู EIB  679.8 734.3 - -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  27.4 27.4 8.0 8.0
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หนวย : ลาน

 31 ธันวาคม 2554
 งบการเงินรวม
 มูลคาตามบัญชี / จํานวนเงินตามสัญญา กําไร (ขาดทุน) จากมูลคายุติธรรม 
  ดอลลาร  ดอลลาร
 รายละเอียด ยูโร สหรัฐฯ บาท สหรัฐฯ ยูโร บาท

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

 - เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ - 278.2 8,407.2 - - 316.8

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

 - ดอลลารสหรัฐฯ/บาท - 119.4 3,770.7 1.2 - -

 - ยูโร/บาท 34.4 - 1,426.5 - 0.7 -

 - ยูโร/ดอลลารสหรัฐฯ 79.7 103.7 - - 0.4 -

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

 - บาท - - 35,103.9 - - (1,093.7)

 - ดอลลารสหรัฐฯ - 651.5 - (94.4) - -

หนวย : ลาน

 31 ธันวาคม 2554
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 มูลคาตามบัญชี / จํานวนเงินตามสัญญา กําไร (ขาดทุน) จากมูลคายุติธรรม 
  ดอลลาร  ดอลลาร
 รายละเอียด ยูโร สหรัฐฯ บาท สหรัฐฯ ยูโร บาท

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย      

 - เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐฯ - 278.2 8,407.2 - - 316.8

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา      

 - ยูโร/บาท 34.4 - 1,426.5 - 0.7 -

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย      

 - บาท - - 22,655.0 - - (691.8)

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
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หนวย : ลาน

 31 ธันวาคม 2553
 งบการเงินรวม
  มูลคาตามบัญชี / กําไร (ขาดทุน)
  จํานวนเงินตามสัญญา จากมูลคายุติธรรม 
    ดอลลาร  ดอลลาร  
 รายละเอียด เยน ยูโร สหรัฐฯ บาท สหรัฐฯ ยูโร บาท

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 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
  มูลคาตามบัญชี / กําไร (ขาดทุน)
  จํานวนเงินตามสัญญา จากมูลคายุติธรรม 
    ดอลลาร  ดอลลาร  
 รายละเอียด เยน ยูโร สหรัฐฯ บาท สหรัฐฯ ยูโร บาท

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 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) -

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย       

 - บาท - - - 9,800.0 - - (478.1)

 - เยน 8,100.0 - - - - - (6.2)
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หนวย : ลานบาท

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
  งบการเงินรวมและ งบการเงินรวมและ
  งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
 รายละเอียด  มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม  มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

หุนกู 1/2554  5,555.0 5,664.4 - -

หุนกู 1/2553     1,000.0 999.9 1,000.0 999.9

หุนกู 2/2553     8,000.0 8,028.9 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 2,771.5 2,500.0 2,500.0

หุนกู 1/2550  2,000.0 2,024.4 2,000.0 2,088.5

  มูลคายุติธรรมของหุนกูกําหนดจากราคาปดครั้งลาสุดของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย ณ วันทําการสุดทายของป

29. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามเขตภูมิศาสตรสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้

หนวย : บาท

     สาธารณรัฐ 
     ประชาธิปไตย
    ประเทศไทย ประชาชนลาว งบการเงินรวม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รายไดจากการขาย   40,217,445,535 141,524,929 40,358,970,464

ตนทุนขาย   (33,451,725,856) (286,555,115) (33,738,280,971)

กําไรข้ันตน   6,765,719,679 (145,030,186) 6,620,689,493

รายไดอื่น   725,989,856 (317,540) 725,672,316

คาใชจายในการบริหาร   (522,336,981) (9,011,934) (531,348,915)

คาตอบแทนกรรมการ   (8,267,333) - (8,267,333)

ตนทุนทางการเงิน   (1,558,327,410) (120,189,089) (1,678,516,499)

คาใชจายอื่น   (881,812,969) 27,188,887 (854,624,082)

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได   4,520,964,842 (247,359,862) 4,273,604,980

ภาษีเงินได   (924,682,766) (353,826) (925,036,592)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป   3,596,282,076 (247,713,688) 3,348,568,388

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (149,355,068) 68,839,109 (80,515,959)

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   3,446,927,008 (178,874,579) 3,268,052,429
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หนวย : บาท

     สาธารณรัฐ 
     ประชาธิปไตย
    ประเทศไทย ประชาชนลาว งบการเงินรวม

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

คาใชจายในการบริหาร   (475,293,557) (17,190,206) (492,483,763)

คาตอบแทนกรรมการ   (8,412,647) - (8,412,647)

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)

กําไรสําหรับป   6,140,031,778 77,533,775 6,217,565,553

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   - (160,733,365) (160,733,365)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   6,140,031,778 (83,199,590) 6,056,832,188

งบแสดงฐานะการเงิน     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ   93,776,130,939 4,454,029,154 98,230,160,093

สินทรัพยอื่น   21,689,002,798 316,256,044 22,005,258,842

รวมสินทรัพย   115,465,133,737 4,770,285,198 120,235,418,935

ณ วันที่ 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
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30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นดังตอไปนี้

30.1 ภาระผูกพัน

  30.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟาที่สําคัญ

   บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยแตละสัญญามีผลบังคับ 

ตั้งแตเดือนท่ีมีการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

    อายุสญัญา
 ชื่อบริษัท วันที่ทําสัญญา จํานวนฉบับ ตอฉบับ (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

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด) 5 มกราคม 2541 1 25

บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 2 จํากัด) 7 มกราคม 2553* 1 25

  * เดิมสัญญาไดลงนามโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด) และไดโอนใหแกบริษัท 

โกลว เอสพีพี 12 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 2 จํากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553

  30.1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟา ไอนําและนําระหวางบริษัทในกลุม

   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 

และบริษัทไดรวมกันทําสัญญา Back-Up Agreements เพื่อซื้อขายไฟฟา ไอนํา นําบริสุทธิ์ และนําปราศจากแรธาตุระหวางกัน 

สัญญาดังกลาวมีอายุ 25 ป นับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

  30.1.3 สัญญาซื้อขายกาซ

   บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายกาซกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ในปริมาณและราคาตามที่กําหนดไวใน

สัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้
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   อายุสัญญา /
 ชื่อบริษัท วันที่ทําสัญญา วันเริ่มใชกาซเพ่ือการคา ตออายุได (ป)

บริษัท

- โครงการระยะที่ 1 (รับโอนจาก บริษัท โกลว เอสพีพี 3 15 มกราคม 2550 1 พฤศจิกายน 2549 5

 จํากัด เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2550) 

- โครงการระยะที่ 2 22 พฤศจิกายน 2542 18 มกราคม 2539 21/ 4

- โครงการระยะที่ 4 19 กุมภาพันธ 2551 1 กุมภาพันธ 2551 15/ 4

- โครงการระยะที่ 5 19 กุมภาพันธ 2551 1 กันยายน 2554 10

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

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย 8 มกราคม 2542 22 พฤษภาคม 2543 21/ 4

 เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)

บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย 23 มีนาคม 2553 - 25

 เนชั่นแนล พาวเวอร 2 จํากัด)

บริษัท โกลว เอสพีพี 13 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ระยอง 9 กันยายน 2548* 11 ตุลาคม 2549 15

 เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด)

  *  เดิมสัญญาไดลงนามโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด) และไดโอนใหแกบริษัท 

โกลว เอสพีพี 13 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549

  30.1.4 สัญญาซื้อขายถานหินและไมชิ้น

   บริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายถานหินและไมชิ้นในปริมาณและราคาตามที่กําหนดไวในสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้

 ชื่อบริษัท วันที่ทําสัญญา คูสัญญา ระยะเวลาการจัดสง
สัญญาซื้อขายถานหิน
บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 17 ธันวาคม 2540 (สัญญา บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

 แกไขเพ่ิมเติมลงวันที่  และสามารถตออายุสัญญา

 8 เมษายน 2542  วันที่  ไดอีก 10 ป

 6 กันยายน 2545 และ

 วันที่ 15 ธันวาคม 2549)

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 12 พฤศจิกายน 2552 บริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง 1 มกราคม 2554 -

   31 ธันวาคม 2555

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 24 สิงหาคม 2554 บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง 1 มกราคม 2555 -

   31 ธันวาคม 2556
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ชื่อบริษัท วันที่ทําสัญญา คูสัญญา ระยะเวลาการจัดสง
สัญญาซื้อขายถานหิน (ตอ)
บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 3 พฤศจิกายน 2554 บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง 28 กุมภาพันธ 2555 -

   31 ธันวาคม 2557

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด 15 สิงหาคม 2551 บริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง 4 ป นับจากวันที่เริ่มดําเนิน

   การผลิตเชิงพาณิชย

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด 25 สิงหาคม 2551 บริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง 4 ป นับจากวันที่เริ่มดําเนิน

   การผลิตเชิงพาณิชย

สัญญาซื้อขายไมชิ้น
บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 18 สิงหาคม 2551 บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง 1 มกราคม 2552 -

   31 ธันวาคม 2555

  30.1.5 สัญญาซื้อขายไฟฟาสํารอง

   บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด และบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองกับ กฟผ. เพื่อซื้อไฟฟา 

สํารองตามปริมาณและราคาที่กําหนดไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาหนึ่งป โดยตออายุครั้งละ 1 ปและมีรายละเอียด 

ดังนี้

 ชื่อบริษัท วันที่ทําสัญญา วันที่มีผลใชบังคับ จํานวนสัญญา

บริษัท  2 กุมภาพันธ 2547 1 ตุลาคม 2546 2

บริษัท โกลว เอสพพีี 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 และบริษัทไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติม

สัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองกับ กฟผ. เพ่ือแกไขปริมาณไฟฟาสํารองและซื้อขายไฟฟาสํารองดังกลาวตลอดระยะเวลาดังนี้

 ชื่อบริษัท 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

   ทั้งนี้ในกรณีที่สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. สิ้นสุดลงกอนวันที่ขางตน ก็ใหสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองสิ้นสุดลงดวย
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30.1.6 การกอสรางและการพัฒนา

30.1.6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันซึ่งเก่ียวเนื่องกับโครงการกอสรางโรงไฟฟา

แหงใหมดังตอไปน้ี

   จํานวนเงิน
 วันท่ีทําสัญญา โครงการ 2554 2553

บริษัท
4 สิงหาคม 2554 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 1.55 เมกะวัตต 98.5 ลานบาท -

18 เมษายน 2551 โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม - 9.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

   10.1 ลานยูโร และ 312.2

   ลานบาท

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด
15 พฤษภาคม 2551 โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ขนาด 660 36.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ 36.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

 เมกะวัตต และ 271.5 ลานบาท และ 1,653.5 ลานบาท

16 กรกฎาคม 2551 คาที่ปรึกษาดานวิศวกรรมสําหรับการกอสราง 12.4 ลานบาท 41.8 ลานบาท

 โรงไฟฟา

บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร 2 จํากัด)
27 มกราคม 2553 โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมขนาด 110 เมกะวัตต 32.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ -

17 พฤษภาคม 2553 คาที่ปรึกษาสําหรับการกอสรางโรงไฟฟา 31.3 ลานบาท -

   30.1.6.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันซึ่ง เกี่ยวเนื่องกับการกอสรางและการ 

ปรับปรุงอื่นดังตอไปน้ี

หนวย : ลานบาท

จํานวนเงิน
 ชื่อบริษัท ภาระผูกพัน  2554 2553

บริษัท  การกอสรางสายสงและการปรับปรุงระบบโรงไฟฟา 162.7 540.5

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด การกอสรางสายสง และสถานีไฟฟายอย - 43.1

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด การปรับปรุงระบบโรงไฟฟา  24.7 17.8

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด การกอสรางลานถานหินและสายสง 4.7 56.5
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   30.1.6.3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด ไดลงนามในสัญญารวมดําเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 

กอสรางทาเทียบเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“กนอ.”) โดยการ 

กอสรางทาเรือเฉพาะกิจดังกลาว เพื่อใชและใหบริการขนถายถานหิน วัตถุดิบอื่นและสินคาที่จําเปนไดดําเนินการเสร็จ

สิ้นแลว และไดเริ่มเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2544 ทั้งนี้บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด มีสิทธิใชประโยชนใน

พื้นที่ดังกลาวเปนเวลา 30 ป โดยจะตองจายผลประโยชนตอบแทนแก กนอ. ดังนี้

    - คาสิทธิการใชประโยชนในพื้นที่เพื่อสรางระบบสายพานลําเลียงถานหินจํานวน 1.3 ลานบาทตอป ปรับเพิ่มทุก  

10 ป ในอัตรารอยละ 10

    - คาผลประโยชนในการใชพืน้ทีห่นาทาจํานวน 23.6 ลานบาท โดยจายชําระภายใน 1 ป และจาํนวน 9.9 ลานบาทตอป 

ตั้งแตป 2544 ถึงป 2573 

    - คาสินคาผานทาเทียบเรือจายตามจํานวนสินคาที่ผานทาจริงในอัตราท่ีกําหนดในสัญญา และต้ังแตป 2545  

เปนตนไปจะจายอยางนอยเทากับจํานวนสินคาผานทา 5 แสนตันตอป

    นอกจากน้ี ทาเทียบเรือเฉพาะกิจดังกลาวจะตกเปนของ กนอ. ทันทีนับถัดจากวันครบกําหนด 15 ปนับแตวันเริ่มเปด 

ดําเนินกิจการโดยไมมีคาตอบแทนใดๆ

   30.1.7 สัญญาเชาและสัญญาสิทธิการใช

    บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดิน สัญญาสิทธิการใชพื้นที่สําหรับวางสายสงไฟฟาใตดิน สัญญาสิทธิการ 

ใชโครงสรางสําหรับวางทอ สัญญาสิทธิการใชพื้นที่ใตดินสําหรับอุโมงคสงและระบายนําทะเล และสัญญาเชาพื้นที่ 

อาคารสํานักงานและสัญญาบริการกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“กนอ.”) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(“ปตท.”) บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จํากัด (“AIE”) และบริษัทอื่นในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

     คาเชาตอป
 ชื่อบริษัท วันที่ทําสัญญา คูสัญญา อายุสัญญา (ลานบาท)

เชาที่ดิน
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 (ปรับเพิ่มในอัตรา

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด ขอตกลงแนบทายสัญญาเชา  30 พฤศจิกายน 2567 รอยละ 10 ทุก 5 ป)

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด และ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546   

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด และวันที่ 11 เมษายน 2551) 

บริษัท 4 เมษายน 2537 กนอ. 26 ปและสามารถตอ 0.5

   อายุสัญญาไดอีก 20 ป 



บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 175

     คาเชาตอป
 ชื่อบริษัท วันที่ทําสัญญา คูสัญญา อายุสัญญา (ลานบาท)

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 (ปรับเพิ่มในอัตรา

   31 ธันวาคม 2571 รอยละ 2 ทุกปหลังจาก

    ปที่ 6 ของสัญญาเชา)

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 (ปรับเพิ่มทุกป

   31 ธันวาคม 2564 ในอัตรารอยละ 3)

บริษัท 1 กันยายน 2547 บริษัทในประเทศ 1 มิถุนายน 2548 - 4.5 (ปรับเพิ่มทุกป

  แหงหนึ่ง 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรารอยละ 5)

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 29 กันยายน 2548 ปตท. 1 กันยายน 2548 - 0.6 (ปรับเพิ่มทุกป

   31 สิงหาคม 2563 ในอัตรารอยละ 3)

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากดั 28 พฤษภาคม 2542  บริษัทในประเทศ 1 ตุลาคม 2541 - 6.0 (ปรับเพิ่มทุกป

 (สัญญาแกไขเพิ่มเติม แหงหนึ่ง 30 กันยายน 2564 ในอัตรารอยละ 5)

 ลงวันที่ 1 กันยายน 2545

 และ 28 กันยายน 2549)  

สิทธิการใชพื้นท่ีใตดินสําหรับอุโมงคสงและระบายนําทะเล
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 บรษิัทในประเทศ 1 มิถุนายน 2552 - คาเชารายเดือน 1.5

  แหงหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2555 ลานบาท
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    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินที่ตองจายในอนาคตสําหรับสัญญาขางตนรวมถึงสัญญาเชารถยนตซึ่งเปน 

สัญญาเชาดําเนินงาน สรุปไดดังนี้

หนวย : ลานบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2554 2553 2554 2553

ไมเกิน 1 ป  114.9 120.0 16.8 16.1

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป   425.9 426.7 63.6 64.5

เกินกวา 5 ปขึ้นไป  1,040.4 1,150.3 93.2 109.1

รวม    1,581.2 1,697.0 173.6 189.7

  30.1.8 สัญญาบริการอื่น

   30.1.8.1 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2547 บรษิัทและบรษิัท โกลว เอสพพี ี2 จํากัด ไดทาํสัญญาจดัหาอปุกรณอะไหลและบริการบํารงุ 

รกัษาระยะยาว กบับรษิัทในประเทศแหงหนึง่ เพือ่จดัหาอปุกรณอะไหลพรอมทัง้ใหบรกิารการบาํรงุรกัษาเครือ่งกาํเนดิ 

ไฟฟากังหันกาซและอุปกรณที่เกี่ยวของ สัญญาดังกลาวครอบคลุมระยะเวลาซ่ึงกําหนดตามจํานวนชั่วโมงการ 

ทํางานของเคร่ืองจักรและจํานวนครั้งของการตรวจสอบใหญตามที่ระบุในสัญญา โดยเริ่มในเดือนมกราคม 2548  

มูลคาของสัญญาประกอบดวยอัตราคงที่ที่เปนเงินบาทตอเดือน และอัตราผันแปรทั้งที่เปนเงินดอลลารสหรัฐฯ 

และเงินบาทตามท่ีระบุในสัญญา ซึ่งจะมีการปรับราคาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา

   30.1.8.2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 บริษัทและบริษัทยอยหกแหง (“กลุมบริษัทโกลว”) ไดรวมลงนามในสัญญา Support 

Services Agreement และ Engineering Services Agreement กับ SUEZ-Tractebel S.A. (“สุเอซ”) โดย

สเุอซตกลงใหบรกิารใหคาํปรกึษาดานวศิวกรรม การดําเนนิงาน ระบบควบคมุดานการเงินและการตรวจสอบ การลงทุน 

การจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการ การประกันภัย เปนตน โดยเรียกเก็บคาบริการเปนเงินสกุลยูโร สัญญาดังกลาวได 

กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งแบงตามประเภทของลักษณะงานที่จะใหบริการ 

สัญญาดังกลาวมีอายุ 2 ปนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะตออายุไปอีกทุกๆ 1 ป หากไมมีการบอกเลิกสัญญา 

โดยฝายใดฝายหนึ่ง อยางไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหากจีดีเอฟ สุเอซ เอสเอ ซึ่งเปนผูถือหุนลําดับสูงสุดถือหุนใน 

กลุมบริษัทโกลว ถือหุนนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมด ไมวาจะเปนการถือหุนโดยตรงหรือโดยออม  

สัญญาทั้งสองฉบับขางตนใชแทนสัญญาฉบับเดิมซึ่งลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548

   30.1.8.3 บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด ไดทําสัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบํารุงระยะยาวลงวันที่ 23 เมษายน 2553 

กบับรษิัทในตางประเทศแหงหนึง่เพือ่จดัหาอปุกรณอะไหลและ/หรอืใหบรกิารซอมบํารงุโรงไฟฟาในราคาตามท่ีกาํหนด

ในสัญญาเปนสกุลเงินยูโร สัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดภายในหรือกอน 15 ปขึ้นอยูกับเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา

   30.1.8.4 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด ไดทําสัญญาจัดหาอุปกรณอะไหลและบริการซอมบํารุงระยะยาวลงวันที่ 23 มิถุนายน 

2553 กับบริษัทในประเทศแหงหนึ่งเพื่อจัดหาอุปกรณอะไหลและ/หรือใหบริการซอมบํารุงโรงไฟฟาในราคาตามที่ 

กําหนดในสัญญาเปนสกุลเงินยูโร สัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดภายในหรือกอน 12 ป ขึ้นอยูกับเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา 

   30.1.8.5 บริษัทไดลงนามในสัญญาบริการระยะยาวลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 กับบริษัทในประเทศแหงหนึ่งเพื่อจัดหา 

อุปกรณอะไหลและใหบริการซอมบํารุงโรงไฟฟาโครงการระยะที่ 5 ในราคาตามที่กําหนดในสัญญาเปนสกุลเงินยูโร 

สญัญาดังกลาวมีระยะเวลา 12 ปหรือกอนหนานั้นขึ้นอยูกับเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา

   30.1.8.6 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จํากัด) ไดลง 

นามในสัญญาซื้ออุปกรณอะไหลสําคัญสําหรับโรงไฟฟากับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่งในปริมาณและราคาตามท่ี 

กําหนดในสัญญาภายในระยะเวลาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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   30.1.8.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิการใชซอฟทแวร 

และสัญญาบริการอื่นๆ จํานวนเงินรวมประมาณ 102.3 ลานบาท และ 154.3 ลานบาท ตามลําดับ

  30.1.9 การซื้ออะไหล

   30.1.9.1 บรษิัท โกลว ไอพพี ีจํากดั และบรษิัท โกลว เอสพพี ี1 จํากัด ไดออกใบสัง่ซือ้อะไหลภายใตสญัญาจดัหาอปุกรณอะไหล 

และบริการซอมบํารุงระยะยาว (ดูหมายเหตุ ขอ 30.1.8.3 และ 30.1.8.4) เปนจํานวนเงินรวม 24.2 ลานยูโร และ 2.4 

ลานยูโร ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ภาระผูกพันมียอดคงเหลือจํานวน 1.5 ลานยูโร และ 15.9 

ลานยโูร ตามลําดบัสําหรบั บรษิัท โกลว ไอพพี ีจาํกัด และจาํนวน 0.9 ลานยโูร และ 1.5 ลานยโูร ตามลําดบัสาํหรบับรษิัท 

โกลว เอสพีพี 1 จํากัด

   30.1.9.2 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทไดออกใบสั่งซื้ออะไหลเครื่องจักรเบ้ืองตนสําหรับโครงการโรงไฟฟาระยะที่ 5 ใหแก 

ผูขายในตางประเทศรายหนึ่งเปนจํานวนเงิน 10.5 ลานยโูร โดยมีภาระผูกพันคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 

2553 จํานวน 2.1 ลานยูโรและ 8.9 ลานยูโร ตามลําดับ

  30.1.10 สัญญาสัมปทาน

   จากการที่บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด ไดรับสิทธิตางๆ สัญญาเชาระยะยาว ใบอนุญาต และสิทธิประโยชนอื่นๆ 

ทั้งหมดภายใตสัญญา Build Operate and Transfer Agreement (“BOT”) บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด จะตองจายคา 

สัมปทานใหแกรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายไตรมาสภายใน 90 วันนับจากวันส้ินไตรมาส    

โดยจายเปนเงินบาท ดอลลารสหรัฐฯ และกีบ ในอัตรารอยละ 3.15 สําหรับ 7 ปแรกของการดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย 

และอัตรารอยละ 7.2 สําหรับระยะเวลาหลังจากนั้นจากรายไดทั้งหมดที่ไดรับภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา

  30.1.11 สัญญาเงินกู

   บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด และ บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด ไดลงนามในสัญญาเงินกูสําหรับเงินทุนหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน

หลายแหงในวงเงินเทียบเทา 600 ลานบาท และวงเงินรวม 1,600 ลานบาท ตามลําดับ โดยจํานวนที่ยังไมไดเบิกใช ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังน้ี

  จํานวนเงิน 
 วนัท่ีทําสัญญา (ลานบาท) อัตราดอกเบี้ย อายุสัญญา

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด
8 พฤษภาคม 2550 600.0 THBFIX / JPY LIBOR + อัตรารอยละคงที่ตอป * 6 ป

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด
12 พฤษภาคม 2554 400.0 BIBOR + อัตรารอยละคงที่ตอป 1 ป

30 มิถุนายน 2554 - BIBOR + อัตรารอยละคงที่ตอป 2 ป

22 กรกฎาคม 2554 249.0 BIBOR + อัตรารอยละคงที่ตอป 2 ป

  * สําหรับเงินกูยืมสกุลบาทและเยนตามลําดับ
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30.1.12 สัญญาซื้อขายที่ดิน

บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จํากัด มีภาระผูกพันภายใตสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 

และสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ที่จะซื้อที่ดินอีกประมาณ 4 ไร ในราคาไรละ 2 ลานบาท 

ในกรณีที่ที่ดินดังกลาวไมไดถูกใชเพื่อติดตั้งสายไฟฟาของ กฟผ. และถา กฟผ. ยังไมตัดสินใจในเรื่องดังกลาวจนถึงสิ้นป 2555 

บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จํากัด จะเขาทําสัญญาซื้อขายที่ดินดังกลาวภายใน 90 วันนับจากสิ้นป 2555

   นอกจากนี้ บริษัท โกลว ไอพีพี 3 จํากัด จะตองรับผิดชอบในสวนของตนทุนวิศวกร และคากอสรางทอนําดิบ และคากอสราง 

ระบบทอการเก็บนําเสียและการไหลเวียนของนําเสียในสวนที่เกินกวามาตรฐาน

 30.2 หนังสือคําประกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีหนังสือคําประกันที่ออกโดยธนาคารหลายแหงในนามบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเกี่ยวเนื่อง 

กับภาระผูกพันทางการปฏิบัติบางประการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอย ดังตอไปนี้

หนวย : ลาน

  จํานวนเงิน
 ชื่อบริษัท   สกุลเงิน 2554 2553

บริษัท บาท 735.5 814.0

บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด บาท 203.3 203.3

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด  บาท 242.5 277.2

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด  บาท 498.9 493.8

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด บาท 7.0 7.0

บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด* บาท 348.0 348.0

บริษัทและบริษัทยอยหาแหง บาท 2.0 2.0

หนวย : ลาน

  จํานวนเงิน
 ชื่อบริษัท   สกุลเงิน 2554 2553

บริษัท หวยเหาะ พาวเวอร จํากัด   ดอลลารสหรัฐฯ 3.0 3.0

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด) บาท 190.8 -

บริษัท โกลว เอสพีพี 12 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 2 จํากัด) บาท 472.1 -

บริษัท โกลว เอสพีพี 13 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ระยอง เนช่ันแนล พาวเวอร จํากัด) บาท 18.6 -

 * หนังสือคําประกันของบริษัท เก็คโค-วัน จํากัด จํานวน 348.0 ลานบาทขางตนคําประกันโดยบริษัทในวงเงินไมเกิน 226.2 ลานบาท

 30.3 เลตเตอรออฟเครดิต

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเลตเตอรออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัท เก็คโค-วัน จํากัด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการ 

สั่งซื้ออะไหลจํานวนรวม 83.7 ลานบาท

31. การอนุมัติงบการเงิน
ผูบริหารดานการเงินของบริษัทไดอนุมัติใหออกงบการเงินเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555



โกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 1








