


วิสัยทัศน

พันธกิจ

เรา เป นผู นํ าด  านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟา
และไอนํ้าที่ ให ความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาบนพื้นฐานของนวัตกรรมที่
สรางสรรคในการใชเชื้อเพลิงที่หลากหลาย

เพ่ิมคุณคาใหกับผู ถือหุ นและลูกคาอยางยั่งยืน ดวยการ
สรางความมั่นคงในการผลิตและจัดสงไฟฟา การเติบโต
ในดานผลการดําเนินงาน ความรู ความสามารถของ
บุคลากร พรอมดวยความเชี่ยวชาญอยางเปนโครงขาย

ดําเนินธุรกิจโดยการพัฒนาและดํา เนินงานโครงการ 
ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยให
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ในพื้นที่ที่เราดําเนินธุรกิจ

  ความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
•  ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย
•  รักษาความพึงพอใจของลูกคาใหอยู ในระดับสูง
•  พัฒนาความมั่นคงในการจัดสงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
•  พัฒนากระบวนการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
•¶   พัฒนาระบบรายงาน ตลอดจนเครื่องมือและกระบวนการ 
   ในการบริหารอยางตอเนื่อง
•  ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
•  ลดตนทุนทางการเงิน
   
   การเติบโตในผลการดําเนินงาน
• ขยายการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังความรอนรวมระบบโคเจนเนอเรชั่น
   ในประเทศไทย ใหกับกลุ มลูกคาอุตสาหกรรมที่มีความตองการไฟฟาสูง 
   และใหความสําคัญในเรื่องความมั่นคง ของระบบการผลิตและจัดสงไฟฟา 
• ขยายการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาเอกชนรายใหญ (ไอพีพี) ในประเทศไทย 
•  ขยายและแสวงหาการดําเนินธุรกิจตางๆ ในประเทศเพื่อนบาน

ปรัชญาพื้นฐานทางธุรกิจ
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	 	 	 GLOW

เลขทะเบียนบริษัท	 	 0107538000461

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	ไอน�้าและน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	และพลังงานไฟฟ้าให้กับ	
	 	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)

ทุนจดทะเบียน	 	 14,828,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555)

ทุนช�าระแล้ว	 	 14,628,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่		 195	อาคาร	เอ็มไพร์	ทาวเวอร์	ชั้น	38	-	พาร์ค	วิง	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	

	 	 	 เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

	 	 	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	

	 	 	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9

WebSite		 	 www.glow.co.th

ที่ตั้งโรงงาน	 	 โรงงานสาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรม	โกลว์	พลังงาน	-	โครงการระยะที่	2		

	 	 	 3,	5	ถนนไอสี่	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150	

	 	 	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3868-4078-80	

	 	 	 โทรสาร	:	66	(0)	3868-4789

ข้อมูลอื่นๆ
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 อาคาร	2	ชั้น	3,	1060	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	

	 	 	 โทร.	66	(0)	2256-2323-	27

ผู้ตรวจสอบบัญชี	 	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	

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

ข้อมูลทั่วไป
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บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50
1. บริษัท โกลว์ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ให้บริการด้านการจัดการ	ที่ปรึกษา	และให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
ที่ตั้งโรงงาน	 42	หมู	่8	ถนนซไีออ-ี8	นคิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ	ีต�าบลบ่อวนิ	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุ	ี20230	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3834-5900-5		
	 โทรสาร	:	66	(0)	38345-906	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.

3. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
ที่ตั้งโรงงาน	 โรงงานสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม	โกลว์	เอสพีพี	1	
	 10	ซอยจ	ี-	2	ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์	นคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก	(มาบตาพดุ)	ต�าบลห้วยโป่ง		
	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3868-5589		
	 โทรสาร	:	66	(0)	3868-5104	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	ไอน�้า	และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	
	 กฟผ.

4. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
ท่ีต้ังโรงงาน	 โรงงานสาธารณูปโภคเพ่ืออุตสาหกรรม	โกลว์	ระยะที่	3	
	 11	ถนนไอห้า	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3869-8400-10		
	 โทรสาร	:	66	(0)	3868-4789	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า	และไอน�า้เพือ่อตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.

5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
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ที่ตั้งโรงงาน	 โรงงานสาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรม	โกลว์	ระยะที่	3	
	 11	ถนนไอห้า	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3869-8400-10		
	 โทรสาร	:	66	(0)	3868-4789	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	ไอน�้า	และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	
	 กฟผ.

6. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ำกัด
ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอ็มไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 พัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า

7. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ลงทุนในบริษัทอื่น

8. บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 11	ถนนไอห้า	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3869-8400-10	
	 โทรสาร	:	66	(0)	3868-4789	
สาขา	 195	อาคาร	เอ็มไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38 -พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	

9. บริษัท ไฟฟ้ำ ห้วยเหำะ จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 ตู้	ป.ณ.	5464	ถนนหนองบอน	ต�าบลบ้านฝาย	อ�าเภอไซเสดฐา	จังหวัดเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตย	
	 ประชาชนลาว	
	 โทรศัพท์	:	(856)	21	414932-3		
	 โทรสาร	:	(856)	21	414934	
ที่ตั้งโรงงาน	 ตู้	ป.ณ.	661	ปากเซ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
	 โทรศัพท์	:	(856)	36-211720-1		
	 โทรสาร	:	(856)	36-211719	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

10. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พำวเวอร์ จ�ำกัด)
	ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง		
		 จังหวัดระยอง	21140	
		 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8	
		 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330	



3333

	ที่ตั้งโรงงาน	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง		
		 จังหวัดระยอง	21140	
		 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8	
		 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330	
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.

11. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 12 จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พำวเวอร์ 2 จ�ำกัด)
	ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง		
		 จังหวัดระยอง	21140	
		 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8	
		 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330	
	ที่ตั้งโรงงาน	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง		
		 จังหวัดระยอง	21140	
		 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8	
		 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330	
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.

12. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 13 จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ระยอง เนชั่นแนล พำวเวอร์ จ�ำกัด)
	ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง		
		 จังหวัดระยอง	21140	
		 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8	
		 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330	
	ที่ตั้งโรงงาน	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง		
		 จังหวัดระยอง	21140	
		 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8	
		 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330	
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม	

บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50
1. บริษัท ห้วยเหำะไทย จ�ำกัด

	ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
		 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
		 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ลงทุนในบริษัทอื่น

2.  บริษัท โกลว์ เหมรำช วินด์ จ�ำกัด
	ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	
		 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
		 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9	
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
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ปัจจัยความเสี่ยง

โกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 2
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินงานของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 80.6 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2555 ซึ่งการที่บริษัทจะ

สามารถผลกัภาระทีเ่กีย่วกบัความผนัผวนของราคาเชือ้เพลิงให้แก่ลกูค้าผูซ้ือ้ไฟฟ้าและไอน�้าของบรษิทัได้หรอืไม่และเพยีงใดขึน้อยูก่บัข้อก�าหนด

ในสัญญาซื้อขายแต่ละฉบับ

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ระหว่าง บจ. โกลว์ ไอพีพี และ บจ. เก็คโค่-วัน กับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หรือ “กฟผ.”) ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 9.0 ตามล�าดับ ของรายได้รวมของบริษัท

ในปี 2555 บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให้กับ กฟผ. ได้ตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted 

Heat Rates)

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  

ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2555 บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้ตาม

อัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates)

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  

2 หน่วย (ก�าลังผลิต 90 เมกะวัตต์ต่อสัญญา) ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2555 บริษัทสามารถ

ผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้เพียงบางส่วนตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates)  

และที่ระดับราคาอ้างอิงของถ่านหินที่ก�าหนด เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลักภาระค่าขนส่งถ่านหินซึ่งเป็นต้นทุนส�าคัญของต้นทุน

เชือ้เพลงิให้กบั กฟผ. ได้ การเพิม่ขึน้ของต้นทุนรวมของเชือ้เพลงิถ่านหิน (รวมถงึต้นทุนค่าขนส่ง) อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่ออัตราส่วนก�าไรของบริษัทได้

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของรายได้รวมของบริษัทใน 

ปี 2555 โดยส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค (หรือ “กฟภ.”) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจที่ท�าหน้าที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ที่บริษัทได้รับอนุญาต แม้ว่า

อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. จะสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง โดยใช้ค่าไฟฟ้ารวมสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย

อัตโนมัติ (หรือ “ค่าเอฟที”) แต่ก็เป็นการอ้างอิงกับดัชนีราคาเชื้อเพลิง ซึ่งอาจไม่สะท้อนและไม่ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนถึง

ต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทเป็นกรณีเฉพาะ ประกอบกับดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินเพียงบางส่วนเท่านั้น (บริษัทใช้

ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 248 เมกะวัตต์เทียบเท่า เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ ค่าเอฟที 

อาจไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ก�าหนดไว้เสมอไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้า

บางส่วนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทและอาจไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อน

ถึงความผันผวนต่างๆ เช่น ความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ”)

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของรายได้รวมของบริษัท

ในปี 2555 บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไอน�้าโดยปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติเท่านั้น มิได้อ้างอิงกับ 

การเปลี่ยนแปลงของราคาถ่านหิน (ซึ่งบริษัทใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้าด้วย)

เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให้กับลูกค้าได้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้นทนุถ่านหนิ การเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัของต้นทนุเชือ้เพลงิซึง่บรษิทัไม่สามารถผลกัภาระการเพิม่ขึน้ของต้นทนุเชือ้เพลงิดงั

กล่าวให้กับลกูค้าได้ จะส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของอตัราส่วนก�าไรของบรษิทัและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อการประกอบ

ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัท

และอาจไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อนถึงความผันผวนต่างๆ ได้ เช่น ความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ
ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2555 โดย

ส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ทั้งนี้คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (หรือ “กกพ.”) 

เป็นผู้ก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิต ซื้อ ส่ง และจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. การไฟฟ้านครหลวง  

(หรือ “กฟน.”) และ กฟผ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้าของประเทศ แต่เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนของบริษัท 

มีลักษณะที่แตกต่างออกไป ดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงของราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่บริษัทจ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

จึงอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัท

อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ

ปัจจยัอืน่ๆ  โดยผ่านสตูรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัหิรอืค่าเอฟที ท้ังนีต้้นทุนเชือ้เพลงิซึง่เป็นส่วนท่ีส�าคัญท่ีสดุของค่าเอฟทีนัน้อ้างองิกบั

ดชันรีาคาเชือ้เพลงิอาจไม่สอดคล้องกบัต้นทนุเชือ้เพลงิทีแ่ท้จรงิของบรษิทั และสะท้อนถงึต้นทุนถ่านหินท่ีบรษิทัใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า 

เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแต่เพียงบางส่วนเท่าน้ัน นอกจากนี้ค่าเอฟทีก็อาจไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามกลไกท่ีก�าหนดไว้เสมอไป 

ซึ่งปัจจุบันจะมีการพิจารณาปรับค่าเอฟทีทุกๆ 4 เดือน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นแต่การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

ไม่มกีารปรบัค่าเอฟทหีรอืปรบัเพยีงบางส่วนเท่านัน้ จะท�าให้ราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าของบรษิทัอาจไม่มคีวามสอดคล้องกบัราคาเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สงูขึน้ได้ 

อันอาจเป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนอัตราก�าไรที่ลดลง และให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันในกรณีที่เงื่อนไขเป็นไปในทิศทางตรงข้ามได้ จากเหตุผล 

ดังกล่าวการที่บริษัทต้องก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ กฟผ. อย่างมาก
กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่และส�าคัญที่สุดของบริษัท กฟผ. ตกลงซื้อไฟฟ้าจากบริษัทภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างบริษัท 

กับ กฟผ. ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 ถึง 25 ปี สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวนับว่าเป็นสัญญาที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทโดยมีมูลค่า 

คิดเป็นร้อยละ 59.4 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2555 กฟผ. มีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากเป็นผู้ซื้อ

หลักและควบคุมการจ�าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย สัญญาส�าคัญ 

หลายฉบับที่บริษัทท�ากับ กฟผ. มีข้อก�าหนดที่ไม่ชัดเจน ซึ่งน�าไปสู่ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันกับ กฟผ. ในเรื่องของการประกอบธุรกิจของ

บริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างล่างในข้อ “บริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ กฟผ. ในอดีต” ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนั้น ข้อพิพาท 

หรือการมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันที่ส�าคัญระหว่างบริษัทกับ กฟผ. อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ  

สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
นอกจาก กฟผ. แล้ว ธุรกิจของบริษัทยังขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยรายเป็นอย่างมาก รายได้ที่บริษัทได้รับจากลูกค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก (ไม่รวมรายได้จากการขายให้แก่ กฟผ.) คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของรายได้รวมของบริษัทใน 

ปี 2555 หรือ ร้อยละ 73.5 ของยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในขณะที่ยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็น 

ร้อยละ 37.5 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2555 หากเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใดรายหน่ึงหรือ 

หลายรายก็อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได้ นอกจากนี้ กิจการ

ของลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันและด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่

จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง หรือ ร้อยละ 22.8 ของลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งท�าให้บริษัทมี 

ความเสีย่งเพิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงทางข้อก�าหนดทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตักิารในนคิมอตุสาหกรรมฯ การเกดิอบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิความล้มเหลว 

หรือหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ นิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีลูกค้าอุตสาหกรรม

ของบริษัทตั้งอยู่ หรือในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ ทั่วๆ ไป
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นอกจากทีต่ัง้โรงงานของลกูค้าส่วนใหญ่ซ่ึงรวมตวัอยูใ่นเขตเดียวกนัแล้ว ลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ของบรษิทัยงัเป็นผูป้ระกอบกจิการ

โรงงานอตุสาหกรรมด้านปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัปิโตรเคม ีท�าให้ลกูค้าเหล่านีม้คีวามเสีย่งโดยตรงจากสภาวะของอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมีซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยอ้อมต่อบริษัทด้วย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลายชนิดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) และอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีเองมีการแข่งขันอย่างรุนแรง มีความผันผวนด้านราคาและวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) อยู่เสมอ ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ 

อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุสัญญาฉบับใหม่กับลูกค้าเหล่านี้ หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการ 

ใช้ไฟฟ้า (Load Factor) ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของลูกค้า (Creditworthiness) ระยะเวลาในการด�าเนินการขยายธุรกิจของลูกค้า อันจะ 

ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขที่จะตกลงกันในสัญญาฉบับใหม่กับลูกค้าเหล่านี้ และด้วยเหตุดังกล่าวหรือเหตุผลอื่นๆ จึงอาจมีผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถต่อสัญญาระยะยาวส่วนใหญ่กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่หมดอายุสัญญาแล้วหรือที่เริ่มจะหมดอายุสัญญาใน

ระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าเม่ือสัญญาที่ท�าไว้กับลูกค้าเหล่านี้หมดอายุลง บริษัทจะสามารถรักษาลูกค้าเหล่านี้ไว้ได้

ทัง้หมดหรอืจะสามารถแสวงหาลกูค้ารายใหม่มาทดแทนลกูค้าเหล่านีใ้นเงือ่นไขทางการค้าทีเ่หมาะสม (หากไม่สามารถรกัษาลกูค้าบางรายไว้ได้)  

นอกจากนี้ บริษัทต้องคงระดับการจ�าหน่ายไอน�้าขั้นต�่าไว้เพื่อท่ีบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้  

(สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่างบริษัทและ กฟผ. บางสัญญาอาจถูกยกเลิกได้ หากปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว

ไม่ได้) และหากบริษัทไม่สามารถรักษาลูกค้าเดิมหรือแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อทดแทนลูกค้าเดิมในเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมตามสัดส่วน

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทต้องการได้แล้ว ก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ

ของบริษัท

ภายใต้สญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ของลกูค้าอตุสาหกรรม บรษิทัอาจมภีาระผกูพนัในการชดเชยความเสยีหายกรณเีกดิการหยดุชะงกั

ของการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ หรือการทีค่วามพร้อมในการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ไม่เป็นไปตามการรบัประกนัขัน้ต�า่ต่อปี โดยขึน้กบัเงือ่นไขทีร่ะบุ

ไว้ในสญัญาซึง่อาจมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละสญัญา บรษิทัจงึไม่สามารถรบัรองได้ว่าบรษิทัจะมภีาระผกูพนัดงักล่าวหรอืไม่ หรอืหากเกดิ

ภาระผูกพันดังกล่าวขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญหรือไม่ ทั้งจากสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
บริษัทต้องประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration Facilities) ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง ส�าหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แม้ว่าบริษัทจะได้ท�าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับ

ลูกค้า แต่บริษัทก็ต้องแข่งขันกับทั้ง กฟภ. รวมถึง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (GSPC) ซึ่งเป็นการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท  

พีทีที ยูทิลิตี้ จ�ากัด (PTTUT) กับ ธุรกิจสาธารณูปโภค บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ�ากัด (IPT) 

ซึ่งบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด และ กฟภ. ต่างมีข้อได้เปรียบบางประการเหนือกว่าบริษัท โดยทั้ง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

และ บจ. พทีที ียทูลิติี ้ต่างเป็นบรษิทัร่วมของ บมจ. ปตท. ซึง่เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตริายใหญ่ของประเทศและผูป้ระกอบการหลายราย

ในเขตนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุกม็คีวามสมัพนัธ์ลกัษณะนีก้บั ปตท. (ซึง่หลายรายเป็นลกูค้ารายใหญ่ของบรษิทั) โดย บมจ. ปตท. ยงัถอืหุน้ 

ในลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทหลายราย (โดยเฉพาะใน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ซึ่งคิดเป็นยอดขายร้อยละ 8.3 ของยอดจ�าหน่าย

ไฟฟ้าทัง้หมดทีจ่�าหน่ายให้ลกูค้าอตุสาหกรรม และรายได้จ�านวนร้อยละ 23.7 ของยอดจ�าหน่ายไอน�้า หรอืคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของรายได้ทัง้หมด

ในปี 2555 ในส่วนของ กฟภ. นั้น โดยทั่วไป กฟภ. จะไม่เรียกร้องให้ลูกค้าลงนามซื้อขายแบบระยะยาว แต่อาจจะให้ลูกค้าลงนามซื้อขาย 

แบบระยะกลางหรือระยะสั้นแทน และในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยองนั้น 

บริษัทประสบภาวการณ์แข่งขันกับ กฟภ. เพียงรายเดียว

บริษัทเชื่อว่าโครงการผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ของกลุ่ม ปตท. จะท�าให้การแข่งขันที่บริษัทจะเผชิญส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมในอนาคตจะ 

ยงัคงด�าเนนิต่อไป โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาจากประเดน็ดงัต่อไปนี ้(1) ลกูค้าของบรษิทัทีส่�าคญัหลายรายเป็นบรษิทัในเครอืของ บมจ. ปตท. และ  

(2) ลกูค้าของบรษิทับางรายท�าธรุกจิกบั บมจ. ปตท. และบริษทัในเครอืของ บมจ. ปตท. (โปรดพจิารณารายละเอียดเพิม่เตมิใน “ธรุกจิ-การแข่งขนั” 

ส�าหรับข้อมูลด้านความเสี่ยงของการแข่งขันกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด ที่อาจมีต่อธุรกิจของบริษัท)
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บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่และส�าคัญที่สุดของบริษัท โดยรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทที่จัดเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 

รายเล็กให้แก่ กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 26.6 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในปี 2555 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “ธุรกิจของบริษัท

ขึ้นอยู่กับ กฟผ. อย่างมาก”) กฟผ. เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าแบบขายส่งเพียงรายเดียวเพื่อจ�าหน่ายต่อในกิจการไฟฟ้าของประเทศ ด้วยสาเหตุดังกล่าว

ข้างต้น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทเป็นสัญญามาตรฐาน ซึ่งบริษัทไม่สามารถเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ได้  

ข้อก�าหนดในสญัญามาตรฐานดงักล่าวจงึไม่มกีารปรบัให้สอดคล้องกบัสภาวะการด�าเนนิงานของบรษิทัและมีข้อสญัญาท่ีไม่ชดัเจนบางประการ ทัง้นี้ 

เงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญาที่บริษัทมีความเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัท ได้แก่

• คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนวันสิ้นสุดสัญญาได้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ บริษัทอาจได้รับ

การเยียวยาความเสียหายก็ต่อเมื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเท่านั้น

• แม้ว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่มีข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าเสียหายจากความล่าช้าในการด�าเนินงาน (Liquidated Damages) แต่สัญญา

ก�าหนดค่าปรับในรูปของการปรับลดเงินค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) หรือค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ที ่

กฟผ. จะช�าระให้บริษัทหรือเรียกเงินคืนจากบริษัทได้ในกรณีต่อไปนี้ (1) บริษัทจ่ายไฟฟ้าได้น้อยกว่าก�าลังผลิตตามสัญญา  

(2) บรษิทัจ่ายไฟฟ้าน้อยกว่า 7,008 ชัว่โมงต่อปี  (3) ประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้น้อยกว่าร้อยละ 45 หรอื  

(4) บริษัทจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน (Thermal Energy) น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดจ�าหน่ายพลังงานทั้งหมด

• ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อ กฟผ. หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า)  

ท�าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ได้ กฟผ. จะยังคงต้องช�าระค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) (ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย

ส�าหรับต้นทุนคงที่ของบริษัทในการก่อสร้าง และเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตลอดอายุของสัญญา) ให้แก่บริษัทในระยะเวลาเพียงไม่เกิน 6 

เดือน ทั้งนี้ในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัทจะไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล ดังนั้น 

ในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัทได้ กฟผ. จะช�าระเฉพาะค่าพลังไฟฟ้าส�าหรับก�าลังการผลิตที่

พร้อมจ่ายจริงและค่าพลังงานไฟฟ้าตามพลังงานไฟฟ้าที่ได้จัดส่งให้ตามจริงเท่านั้น และ

• สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทท�าขึ้นกับ กฟผ. มีเพียงข้อก�าหนดทั่วไปซึ่งก�าหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

มีหน้าที่ด�าเนินการเจรจาโดยสุจริตใจเพื่อแก้ไขข้อสัญญาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและ 

ส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางมาตรฐานด้าน 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อผูกพันในลักษณะทั่วไปดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองในขอบเขตจ�ากัดแก่บริษัทและประเด็นดังกล่าวอาจจะมีนัย

ส�าคัญ หากมีการก�าหนดเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้มงวดต่อโรงไฟฟ้าของบริษัท อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  

(operational) และเงินลงทุน (capital expenditure) เพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากการด�าเนินการตามสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วกับ กฟผ. ในปี 2552 บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กฉบับใหม่ขนาด 74 เมกะวัตต์ (ส�าหรับโกลว์ พลังงาน) ซึ่งได้เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2555 รวมถึงสัญญา  

90 เมกะวัตต์ของ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ (เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. โกลว์ เอสพีพี 11) หลังจากเข้าซื้อกิจการในเดือนกรกฎาคม 2554 และ

สัญญาฉบับใหม่ขนาด 90 เมกะวัตต์ (ส�าหรับโกลว์ เอสพีพี 12 เดิมชื่อ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2) ซึ่งเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ใน 

เดอืนธนัวาคม 2555 โดยในสญัญาดงักล่าวนอกเหนอืจากข้อก�าหนดท่ัวไปท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยงัได้มีการก�าหนดเงือ่นไขใหม่เพิม่เตมิอกี เช่น

• ก�าหนดให้มีการตรวจวัดประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพปีละ 1 ครั้ง โดยมี 

หน่วยงานกลางเป็นผู้ด�าเนินการ

• ในกรณีที่ประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด  

จะไม่มีการช�าระเงินในรูปของค่าปรับ แต่บริษัทจะไม่ได้รับค่าไฟในส่วนของดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูม ิ

ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Savings: PES) ซึ่งเป็นองค์ประกอบใหม่ที่ถูก

น�ามารวมในค่าไฟ
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ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ 

ผลประกอบการของบริษัท

การประกอบการของบริษัทอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลที่เข้มงวดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ในอดีตที่ผ่านมาแนวทางการก�ากับดูแลที่บังคับใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ และอาจจะม ี

การเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ในอดีตที่ผ่านมามีข้อเสนอหลากหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าซึ่งมักมีการชะลอ ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญในภายหลังก่อนที่จะน�าข้อเสนอเหล่านั้นมาใช้

รัฐบาลได้มีการพิจารณาที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ในการก�ากับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศมาเป็นเวลาหลายปี 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กไม่ได้มีข้อก�าหนดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. หรือ 

การปฏิรปูโครงสร้างกจิการไฟฟ้าแต่อย่างใด บรษิทัไม่สามารถคาดการณ์ได้ถงึผลกระทบจากการผ่อนคลายกฎระเบยีบในการก�ากบัดแูลกจิการ

ไฟฟ้าหรือการแปรรูป กฟผ. ที่จะมีต่อสัญญาซื้อขายของบริษัทและต่อกิจการไฟฟ้าโดยรวม ตัวอย่างเช่น หากการผ่อนคลายกฎระเบียบมีผลให้

ยกเลิกค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ก�าหนดโดย กฟภ. ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงที่บริษัทใช้ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว บริษัท

อาจต้องพยายามเจรจาก�าหนดโครงสร้างราคาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถเจรจาให้โครงสร้างราคาดัง

กล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมได้

เนื่องจากบริษัทประกอบการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเลก็และจ�าหน่ายให้กบั กฟผ.) ซ่ึงมีต้นทนุในการผลติไฟฟ้าแบบขายส่งสงูกว่าผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และโรงไฟฟ้าหลายแห่งของ กฟผ.

บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าหรอืใช้มาตรการทีส่่งผลทางลบต่อผูผ้ลติ

ที่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ซึ่งสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ส�าคัญของบริษัทหลายฉบับไม่มี

ข้อก�าหนดเฉพาะเพื่อให้บริษัทได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

เพื่อท�าให้การปฏิรูปที่ก�าลังด�าเนินอยู่เป็นไปอย่างสะดวก ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2550 พระราชบัญญัติดังกล่าวก�าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานก�ากับดูแลอิสระใหม่ ซึ่งคือ กกพ. ซึ่งได้จัดตั้งแล้วเมื่อ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อก�ากับดูแลทั้งกิจการจ�าหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันด้วยความยุติธรรม

การเปลีย่นแปลงในกฎระเบยีบหรอืโครงสร้างกจิการไฟฟ้าดังกล่าวและการเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมไฟฟ้าของ 

ไทยอาจท�าให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ 

สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ กฟผ. ในอดีต
ในอดตี บรษัิทได้เคยเจรจากบั กฟผ. ในเร่ืองทีมี่ความส�าคญัเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัหลายเรือ่ง รวมถงึเรือ่งการเชือ่มโยง (Interconnection)  

ระบบระหว่างโรงผลติไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration Facilities) หลายแห่งของบรษิทั การหยดุเดนิเครือ่งเพือ่ท�าความสะอาด 

คอมเพรสเซอร์ของโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพพี ีการก�าหนดดชันีอ้างองิราคาถ่านหินใหม่ (ซึง่จะท�าให้บรษิทัสามารถผลกัภาระต้นทุนให้ กฟผ. ได้ภาย

ใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทกับ กฟผ.) และการเจรจาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการจ่ายไฟฟ้าเข้ากับระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. (EGAT Grid)  

แม้ว่าบรษัิทมคีวามเหน็ว่าการเจรจาดงักล่าวจะไม่ถอืว่าเป็นข้อพพิาททีส่�าคญั แต่บรษิทัคาดว่าด้วยลกัษณะโครงสร้างอตุสาหกรรมการจ�าหน่าย

ไฟฟ้าของประเทศและลกัษณะของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ท�าให้บรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะต้องท�าการเจรจากบั กฟผ. ต่อไปเรือ่ยๆ ในอนาคตเพือ่แก้ไข

ปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องที่มีการเจรจาอยู่ในปัจจุบันและในเรื่องอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อสัญญาระหว่างบริษัทและ 

กฟผ. ในบางประการ ทั้งนี้ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องจากการเจรจาตกลงในหัวข้อต่างๆ ประกอบกับ กฟผ. เป็นลูกค้า 

รายส�าคัญที่สุดของบริษัทและกรณีพิพาทกับ กฟผ. อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีความส�าคัญที่สุดที่บริษัทได้ท�าขึ้นกับ กฟผ. ดังนั้น ข้อพิพาทที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับ กฟผ. อาจท�าให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง
การประกอบธรุกจิของบริษทัขึน้อยูก่บัการจดัหาเชือ้เพลงิ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ ในปี 2555 บรษิทัมต้ีนทนุก๊าซธรรมชาติ

และต้นทุนถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 68.5 และ 14.2 ของต้นทุนขายทั้งหมดของบริษัทตามล�าดับ หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน 

หรือผู้จดัส่งเชือ้เพลงิไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลงิให้บรษิทัได้ อาจท�าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งหรอืทุกแห่งของบรษิทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าหรอืไอน�า้ได้

ซึ่งอาจท�าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาจ�าหน่ายต่างๆ ที่มีอยู่ได้

บริษัทได้เข้าท�าสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บมจ. ปตท. ซึ่งด้วยโครงสร้างการจัดหาเชื้อเพลิงของประเทศ บมจ. ปตท. เป็น 

ผูป้ระกอบการจดัจ�าหน่ายเชือ้เพลงิในประเทศในลกัษณะผกูขาด และเป็นผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวทีส่ามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใินปรมิาณที่

เพยีงพอต่อการประกอบธรุกจิของบรษิทัได้ หาก บมจ. ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตไิด้ในปรมิาณท่ีก�าหนดในสญัญาอาจท�าให้ธรุกจิของ

บริษัทหยุดชะงักได้ แม้ในสัญญาจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัทกับ บมจ. ปตท. จะมีข้อก�าหนดให้ บมจ. ปตท.

ช�าระค่าชดเชยหาก บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ก�าหนดในสัญญาได้ แต่ก็เป็นค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริมาณ

ก๊าซธรรมชาติที่บริษัทใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้ กฟผ. เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงในส่วนของการผลิตเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 

นอกจากนี ้แม้ว่าโรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซของบรษิทัเกอืบทัง้หมดจะได้รบัการออกแบบให้สามารถใช้น�า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลงิได้ แต่การเปลีย่นไปใช้

น�้ามันดีเซลในการผลิตจะท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพต�่าได้ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ

ไอน�้าของบริษัทอาจไม่สามารถใช้น�้ามันดีเซลเป็นระยะเวลานานได้ เนื่องจากในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น�้ามันดีเซลจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีเซลใน

อัตราที่สูงกว่าอัตราที่บริษัทจะสามารถจัดหาเพื่อเติมทดแทนกลับคืนในถังเก็บได้

ในส่วนความเสีย่งในเรือ่งการหยดุชะงกัของการจดัส่งก๊าซธรรมชาตเินือ่งจากข้อบกพร่องในระบบท่อส่งหรอืเมือ่มกีารปิดซ่อมบ�ารงุ รวม

ไปถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทนั้น ข้อจ�ากัดในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติหรือ

การหยุดชะงักในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติไปยังเขตที่บริษัทเดินเครื่องหน่วยผลิตไฟฟ้าอาจมี 

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 ได้เข้าท�าสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวกับ บจ. บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล (หรือ “บ้านปู”) เพื่อจัดส่งถ่านหินบาง

ส่วนให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินจ�านวน 3 แห่งของกลุ่มบริษัท (รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแห่งใหม่ 

ขนาดก�าลังการผลิต 115 เมกะวัตต์เทียบเท่าของบริษัทด้วย) นอกจากนี้ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 ยังได้เข้าท�าสัญญาซื้อถ่านหินระยะกลางกับ

ผู้จัดจ�าหน่าย/ผู้ขายถ่านหินในประเทศและระหว่างประเทศอีกสองสามรายส�าหรับความต้องการถ่านหินส่วนที่เหลือให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ�านวน 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านถ่านหินของโรงไฟฟ้าหน่วยซีเอฟบีของบริษัทคือ ท�าการจัดซื้อแบบ

กระจายการจดัซื้อ โดยท�าสญัญาอย่างน้อย 3 ฉบบั ที่มปีีหมดอายสุญัญาแตกตา่งกัน โดยขึน้อยู่กบัเงื่อนไขทางการตลาด บริษทัยงัมนีโยบายใน 

การตั้งเป้าการจัดหาถ่านหินอย่างน้อยร้อยละ 87 ของความต้องการถ่านหิน ส�าหรับปีปัจจุบัน (N) ร้อยละ 66 ของถ่านหินที่ต้องการส�าหรับ 

ปีถัดไป (N+1) และร้อยละ 33 ของถ่านหินที่ต้องการส�าหรับ 2 ปีข้างหน้า (N+2)

บริษัทมีความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ท่ีผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหินตามสัญญาระยะยาวและ 

ระยะกลางของบริษัทไม่สามารถจัดหาถ่านหินได้ตามที่ตกลง และบริษัทไม่สามารถจัดหาถ่านหินจากรายอื่นจากตลาดซื้อขายทันท ี

 (Spot market) มาชดเชยได้ ในกรณีนี้ บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าต้นทุนราคาถ่านหินที่มาทดแทนจะเป็นราคาที่เหมาะสม

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ บมจ. ปตท. อย่างมาก
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ “การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง” ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการจัดส่งก๊าซ 

ธรรมชาติโดย บมจ. ปตท. ให้กับโรงผลิตไฟฟ้าอย่างมาก ต้นทุนก๊าซธรรมชาติซึ่งบริษัทรับซื้อก๊าซธรรมชาติเกือบทั้งหมดจาก บมจ. ปตท.  

คิดเป็นร้อยละ 68.5 ของต้นทุนขายรวมของบริษัทในปี 2555 โดยประมาณ นอกจาก บมจ. ปตท. จะเป็นผู้จัดจ�าหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่แล้ว 

บมจ. ปตท. ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางการค้า 

ทีส่�าคญัของบรษิทั (ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในข้อ “บรษิทัประสบภาวะการแข่งขนัท่ีรนุแรง”) อีกท้ัง บมจ. ปตท. ยงัถอืหุ้นในลกูค้าอุตสาหกรรม
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ของบริษัทบางราย (โดยเฉพาะใน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ในปี 2555 บริษัทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัททั้งสองแห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.3  

ของปรมิาณขายไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมทัง้หมด (หน่วยเมกะวตัต์ต่อชัว่โมง) และมรีายได้จากการจ�าหน่ายไอน�า้ หรอืคิดเป็นร้อยละ 23.7 

ของรายได้จากการจ�าหน่ายไอน�า้ และคดิเป็นร้อยละ 5.2 ของรายได้รวมทัง้หมดของบรษิทั (โปรดพจิารณารายละเอยีดในข้อ “บรษิทัประสบภาวะ 

การแข่งขันที่รุนแรง”)

หากสถานะความเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทต่อ บมจ. ปตท. มีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือความพร้อมในการเข้าท�าสัญญาจัดส่ง 

ก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่กับบริษัท หรือหากความสัมพันธ์ระหว่าง บมจ. ปตท. กับบริษัทตกต�่าลงด้วยเหตุผลอื่น ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. เป็นผูจ้ดัส่งเชือ้เพลงิรายใหญ่และส�าคัญท่ีสดุของบรษิทั (โปรดพจิารณารายละเอยีดในข้อ “ธรุกจิของบรษิทัขึน้อยูก่บั บมจ. 

ปตท. อย่างมาก”) โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปัจจุบัน บมจ. ปตท. มีอ�านาจผูกขาดในธุรกิจจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศ ด้วย

เหตนุีส้ญัญาจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตกิบั บมจ. ปตท. จงึเป็นสญัญามาตรฐานทีบ่รษิทัไม่สามารถต่อรองเงือ่นไขได้ ดงันัน้ ข้อก�าหนดในสัญญา

มาตรฐานดังกล่าวไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาวะการด�าเนินงานของบริษัท และมีข้อความท่ีไม่ชัดเจนบางประการ แม้ว่าข้อก�าหนดใน

สัญญาจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. จะมีข้อแตกต่างในแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตามสัญญาหลายฉบับจะประกอบไปด้วยเงื่อนไข

บางประการที่บริษัทเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

• คูส่ญัญามีสทิธบิอกเลกิสญัญาจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตก่ิอนวนัสิน้สดุสญัญาได้ หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา ทัง้น้ีบรษัิท

อาจได้รบัการเยยีวยาความเสยีหายกต่็อเมือ่พสิจูน์ความเสยีหายท่ีเกดิขึน้กบัอนญุาโตตลุาการเท่านัน้ (แทนท่ีจะให้สทิธแิก่บรษัิทใน

การที่จะเรียกร้องให้ บมจ. ปตท. ยังคงจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทต่อไปในช่วงที่ยังไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้)

• บมจ. ปตท. ตกลงว่าจะใช้ “ความพยายามอย่างเต็มที่” ที่จะจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้ตามปริมาณที่ก�าหนดต่อวันในสัญญา แต่ข้อ

สัญญาดังกล่าวมิใช่หน้าที่โดยเด็ดขาดของ บมจ. ปตท. ในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัท

• ข้อก�าหนดเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของ บมจ. ปตท. ในการต้องช�าระค่าชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัท ในกรณีที่ บมจ. ปตท. 

ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทได้ตามคุณลักษณะที่ก�าหนดไว้ตามสัญญานั้นไม่ชัดเจน และไม่ว่าในกรณีใด  

บมจ. ปตท. จะจ่ายเงินชดเชยในจ�านวนเงินที่ไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้

• การไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขแห่งสญัญาไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดกต็ามและมไิด้มกีารแก้ไขเยยีวยาภายใน 60 วนัหลงัจากมคี�าบอกกล่าวเหตุ

ผิดสัญญา ให้ถือว่าได้เกิดเหตุผิดสัญญาและฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

• คุณสมบัติของก๊าซเป็นรูปแบบมาตรฐานที่มีช่วงคุณสมบัติที่กว้างมาก ถึงแม้ว่าบริษัทได้ออกแบบหน่วยผลิตเพื่อให้สามารถด�าเนิน

การได้ภายใต้คุณภาพของก๊าซในปัจจุบันของ บมจ. ปตท. แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าการออกแบบในปัจจุบันจะสามารถ

ใช้การได้ถ้าคุณภาพก๊าซของ บมจ. ปตท. มีการเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทจะสามารถได้รับการชดเชยส�าหรับการดัดแปลงที่จ�าเป็น

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของก๊าซดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ 

ผลประกอบการของบริษัท
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การคัดค้านส�าหรับการขยายมาบตาพุด การประกาศเขตควบคุมมลพิษในมาบตาพุดและค�าตัดสินของศาลปกครอง
ในเดือนมีนาคม 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองได้ออกค�าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศให้มาบตาพุดเป็น “เขตควบคุมมลพิษ” 

ซึ่งภายหลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศแล้ว และในเดือนมิถุนายน 2552 ประชาชนและองค์กรเอกชนบางกลุ่มได ้

ยืน่ค�าร้องแก่ศาลปกครองกลางอ้างว่าการออกใบอนญุาตบางฉบบัทีไ่ด้ออกหลงัจากการแก้ไขรฐัธรรมนญูของไทย ปี 2550 ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

และร้องขอให้ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว และขอให้ศาลปกครองกลางสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว โดยให้ระงับการก่อสร้างโครงการจ�านวน 76 

โครงการเป็นการชั่วคราวในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท้ายที่สุดศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งยืนตามค�าสั่งศาลปกครองกลาง แต่ให้ 

ลดจ�านวนของโครงการทีถ่กูระงบัชัว่คราวให้เหลอื 65 โครงการนัน้ ถงึแม้ว่าโรงงานของบรษิทั รวมถงึโครงการขยายทีก่�าลงัอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง

จะได้รบัใบอนญุาตทีจ่�าเป็นแล้วทัง้หมดและไม่ได้รวมอยูใ่นโครงการท่ีถกูระงบัชัว่คราว แต่มีลกูค้าบางรายอาจได้รบัผลกระทบจากค�าสัง่ของศาล

บริษัทของเรามีการด�าเนินงานสอดคล้องกับกฏระเบียบในปัจจุบัน และได้รับใบอนุญาตที่จ�าเป็นทั้งหมดส�าหรับการด�าเนินงาน 

โรงไฟฟ้า ในเดอืนมถินุายน 2553 บริษทัได้รับแจ้งจากการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หรอื “กนอ.”) ว่าสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ 

ยืน่ค�าร้องแก่ศาลปกครองกลาง (หรอื “การยืน่ค�าร้องต่อศาลปกครองกลางครัง้ที ่2 ขององค์กรเอกชน”) ซึง่โครงการเกค็โค่-วนั และโกลว์ เอสพพี ี3  

เป็นหนึ่งในกิจการที่มีรายชื่อแนบท้ายในค�าร้องดังกล่าวด้วย และถึงแม้ว่าโครงการทั้ง 2 จะไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ถูกฟ้อง แต่ค�าร้องดังกล่าว

ครอบคลุมถึงการขอระงับการด�าเนินการของโครงการตามรายชื่อแนบท้ายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลายประการ ดังต่อไปนี้ ต้นทุนการด�าเนินงานหลายส่วนของบริษัทอยู ่ในสกุลเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเงินสกุลอ่ืนๆ แม้ว่าต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะมีรายได้ที่ขึ้นกับสกุลเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐฯ รองรับ แต่การจัดซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และต้นทุนในการซ่อมบ�ารุง 

โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี ก็อยู่ในรูปเงินยูโรเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ ต้นทุนถ่านหินและค่าขนส่งถ่านหินส่วนใหญ่อิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ซ่ึงบริษัทไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนขนส่งดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมด (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงเป็นผลจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน) นอกจากนี้รายได้บางส่วนของบริษัทจะขึ้นกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าหนี้ของบริษัท 

จ�านวนมากเป็นเงินบาท ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดจ�านวนเงินสดที่สามารถน�าไปจ่ายผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งมาจากส่วนที่เป็น 

สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือที่ขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐฯ (เช่นเดียวกับก�าไรสุทธิที่ไม่รวมผลก�าไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) และหากบริษัทยัง

ด�าเนินการเช่นนั้นต่อไป การปรับตัวสูงขึ้นของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�าให้เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น 

เงินบาทมีจ�านวนลดลงได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนสูงก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

การคุม้ครองของการประกนัภยัของบรษัิทอาจไม่สามารถคุม้กนับรษิทัได้อย่างเพยีงพอต่อความเสีย่งจากการสญูหายทีอ่าจเกิดขึน้
การประกอบธรุกจิของบรษิทัมคีวามเสีย่งด้านการปฏบิตักิารและความเสีย่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติไฟฟ้า และเนือ่งจากธรุกจิประกนัภยั 

มีลกัษณะผนัผวนเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกจิ ดงันัน้ในบางขณะบรษิทัอาจไม่สามารถท�าประกนัภยัท่ีให้ความคุ้มครองอย่างเพยีงพอในเงือ่นไข 

ท่ีเหมาะสมได้ ซึง่จะท�าให้เกดิความเสีย่งจากความสญูเสยีทางการเงนิ เมือ่เกดิเหตกุารณ์รนุแรงท่ีมไิด้รบัการคุ้มครองหรอืไม่สามารถประกนัภยัได้

บริษัทได้ท�าประกันวินาศภัย (All-risk) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคล 

ที่สาม (Third Party Liability) และการประกันภัยอื่นๆ โดยกรมธรรม์หลักจะคุ้มครองความรับผิดที่เกิดจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้น

จากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมความสูญเสียหรือเสียหายบางประการ ดังนั้นหากบริษัทประสบกับความสูญเสียท่ีไม่ได้รับความคุ้มครอง

จากประกันภัยหรือความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครองแต่มีมูลค่าเกินจากวงเงินเอาประกันแล้ว อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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การด�าเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทมีความเสี่ยงจากปริมาณน�า้ (Hydrology Risk) ที่สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า ห้วยเหาะ ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาด 152 เมกะวัตต์ในจังหวัดอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และห้วยเหาะไทย ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม  

(ผ่านการถือหุ้นผ่านห้วยเหาะไทย) ใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ สัดส่วนร้อยละ 67.25 

จากลักษณะทั่วไปของโรงไฟฟ้าพลังน�้า การด�าเนินการของโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวมีการพึ่งพิงปริมาณน�้าฝนเป็นอย่างมาก และใน

กรณีของ ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ยังพึ่งพิงปริมาณน�า้ส�ารองในอ่างเก็บน�า้อีกด้วย ประกอบกับตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และ

กฟผ. มีเงื่อนไขบางประการซึ่งก�าหนดปริมาณไฟฟ้าขั้นต�่าที่จะต้องขายให้กับ กฟผ. และในกรณีที่ ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้า 

เพื่อขายให้กับ กฟผ. ได้ในปริมาณขั้นต�่าที่ก�าหนดอาจต้องมีการช�าระค่าปรับ ยกเว้นบางกรณีซึ่งจะอนุญาตให้ ไฟฟ้า ห้วยเหาะ สามารถ 

แจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถจัดส่งไฟฟ้าในระดับต�่าสุดที่ก�าหนดอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง (หรือเรียกว่า “Drought Year”) ได้ อย่างไรก็ดี

การกระท�าดงักล่าวจะถกูจ�ากดัจ�านวนครัง้ทีอ่นญุาตให้ด�าเนนิการได้ ดังนัน้หากปรมิาณน�า้ฝนในบรเิวณท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้ามรีะดับต�า่ อาจท�าให้ 

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญจากปริมาณน�้าที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ โดยในปี 2553 บริษัทประสบกับภาวะปริมาณน�า้ฝน 

ต�่ามากเป็นพิเศษ ส่งผลให้บริษัทต้องประกาศให้ปี 2554 เป็นปีที่แห้งแล้ง (หรือ “Drought Year”)

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าดิบในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าต้องใช้น�้าดิบปริมาณมากส�าหรับระบายความร้อนอุปกรณ์ และการผลิตน�้าสะอาดและน�้าปราศจากแร่ธาตุส�าหรับ

การอุปโภคภายในและส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ปริมาณน�้าที่ไม่เพียงพอนั้นสามารถน�าไปสู่การหยุดด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าได้ ในปี 2547 

และ 2555 บริษัทประสบปัญหาจากระดับน�้าฝนต�่าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ระดับน�้าฝนที่ต�่ามากในปี 2547 น�าไป 

สู ่สถานการณ์ภัยแล้งในปีต่อมา บริษัทจึงมีการจัดการสร้างบ่อน�้าและท�าสัญญาการจัดหาน�้าดิบผ่านการขนส่งทางทะเลเพื่อบรรเทา

สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2548 โดยสิ้นเดือนสิงหาคม 2548 ปริมาณน�า้ที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าหลักถึงระดับต�่ากว่าที่จะใช้ได้ อย่างไรก็ตามใน 

เดือนกันยายน 2548 ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องสามารถเพิ่มระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าให้อยู่ในต�าแหน่งที่เพียงพอ ส�าหรับในปี 2555 สถานการณ์ 

ปริมาณน�้าฝนที่ต�่าคล้ายคลึงกับปี 2548 สร้างความกังวลว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นอีกในปี 2556 ดังนั้น จึงมีการจัดประชุมกัน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน), กรมชลประทานแห่งประเทศไทย,  

สถาบันน�า้ภาคอุตสาหกรรม, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), กลุ่มบริษัทโกลว์ และลูกค้าอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อช่วย

กันวางแผนการบรรเทาผลกระทบและติดตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ฝนตกใหญ่ในพื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม 2555 สามารถเพิ่มระดับน�า้ใน 

อ่างเก็บน�้าขึ้นไปถึงระดับที่เพียงพอแล้ว

ปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยจะสามารถบรรเทาได้โดยการเพิ่มความสามารถในการถ่ายโอนน�้า

ในอ่างเก็บน�้าหลักและเพิ่มการจัดหาน�้าเข้าไปในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

และกรมชลประทานคือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบหลักในการด�าเนินการบรรเทาผลกระทบ อย่างไรก็ตามวิธีรับมือกับความเส่ียงจาก 

ภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาข้างต้น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เก็คโค่ - วัน
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ประวัติความเป็นมา

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (หรือ “บมจ. โกลว์ พลังงาน” หรือ “บริษัท”) และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (หรือ “สปป. ลาว”) ในฐานะผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (หรอื “IPP”) และผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้พลงั

ความร้อนร่วมและไอน�้า (หรือ “Cogeneration”) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (หรือ “SPP”) ภายใต้โครงการ

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของไทย ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หรือ “กฟผ.”) 

รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม และน�า้เย็นให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

(หรือ “นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใกล้เคียง (รวมเรียกว่า “บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) และเขต 

ประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งในชื่อว่า “บมจ. เดอะ โคเจเนอเรชั่น” ในเดือนตุลาคม 2536 ต่อมา สุเอซ แทรกเตอเบล เอส. เอ. ซึ่งปัจจุบัน

เป็นบริษัทย่อยของ จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. (จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. และบริษัทย่อย อ้างอิงรวมกันว่า “จีดีเอฟ สุเอซ”) ได้ท�าการซื้อหุ้นใน 

บจ. โกลว์ ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2540 และเข้าซื้อหุ้นของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2543 โดยได้เพิกถอน

หุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเวลาต่อมา ในเดือนธันวาคม 2547 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได ้

ด�าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของ บจ. โกลว์ ซึ่งส่งผลให้ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. โกลว์ เอสพีพี 1  

และ บจ. โกลว์ เดมิน วอเตอร์ เข้ามารวมอยู่ภายใต้บริษัท

ในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้ง บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง, บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 และ บจ. เก็คโค่-วัน โดย บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง และ  

บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ในขณะที่ บจ. เก็คโค่-วัน เป็นบริษัทด�าเนินธุรกิจ (Operating Company)  

ธุรกิจหลักของบริษัทเหล่านี้คือ พัฒนาและด�าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

และในเดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค่-วัน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ขนาด 660 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ถือหุ้นร้อยละ 65 และ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน (หรือ “เหมราช”)  

ถือหุ้นร้อยละ 35 ใน บจ. เก็คโค่-วัน

ในเดือนพฤษภาคม 2552 บจ. โกลว์ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 49 ใน บจ. ห้วยเหาะไทย (หรือ “ห้วยเหาะไทย”) และร้อยละ 55 ใน 

บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ (หรือ “ไฟฟ้า ห้วยเหาะ”) จาก จีดีเอฟ สุเอซ โดยห้วยเหาะไทย เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 25  

ดังนั้นจึงส่งผลให้บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในไฟฟ้า ห้วยเหาะ รวมร้อยละ 67.25 ปัจจุบัน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ด�าเนินธุรกิจ 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดก�าลังการผลิต 152 เมกะวัตต์ อยู่ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว

ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จาก อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ พีแอลซี  

(หรือ “ไอพีอาร์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในขณะนั้น (โดย จีดีเอฟ สุเอซ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน ไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ ใน 

เวลาต่อมา) ทัง้นี ้บจ. ไทย เนชัน่แนล พาวเวอร์ ถอืหุน้ร้อยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชัน่แนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชัน่แนล พาวเวอร์ และ 

ในเดือนธันวาคม 2554 บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์, บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์ ได้เปลี่ยน

ชื่อเป็น บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 13 ตามล�าดับ ส�าหรับ โกลว์ เอสพีพี 11, โกลว์ เอสพีพี 12  

และ โกลว์ เอสพีพี 13 นั้นเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้ 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและน�้าเย็นให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัส 

เตรียลพาร์ค (อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง)
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ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 59,072.8 ล้านบาท 

โดยแยกออกเป็นรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�านวน 49,632.2 ล้านบาท รายได้จากการจ�าหน่ายไอน�า้จ�านวน 7,160.8 ล้านบาท รายได้จาก

การจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมจ�านวน 410.8 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จ�านวน 2,530.4 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

บริษัทมีก�าไรสุทธิเป็นเงิน 5,559.6 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 129,618.9 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 86,671.3 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

42,947.6 ล้านบาท

แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2555

ความเป็นมาและล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้
เดือนตุลาคม 2536   บริษัทจัดตั้งในชื่อว่า “บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น”

เดือนกุมภาพันธ์ 2539  บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เดือนเมษายน 2539   โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration Plant) ของบริษัทเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 

    ในระยะแรก

หมายเหตุ: (1)  จีดีเอฟ สุเอซ ได้ถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน โดยผ่านบริษัทย่อยคือ บจ. จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย), ซึ่งถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วน 

ร้อยละ 44.11 และ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย, ตุรกี, และแอฟริกาใต้ บี. วี. ซึ่งได้ถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
(2)  บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 13 เดิมชื่อ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์, บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง  

เนชั่นแนล พาวเวอร์ ตามล�าดับ
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เดือนกันยายน 2540   จีดีเอฟ สุเอซ เข้าร่วมกิจการร่วมค้ากับ เหมราช โดยถือหุ้นฝ่ายละร้อยละ 50 ใน บจ. โกลว์ (เดิมชื่อ  

    “บจ. เอช-พาวเวอร์”) ซึง่ขณะนัน้ บจ. เอช-พาวเวอร์ ถอืหุน้ร้อยละ 100 ใน บจ. โกลว์ เอสพพี ี1 (เดมิชือ่  

    “บจ. พลงังานอตุสาหกรรม”) และถอืหุน้ร้อยละ 51 ใน บจ. โกลว์ ไอพพี ี(เดมิชือ่ “บจ. บ่อวนิ พาวเวอร์”)

เดือนกุมภาพันธ์ 2541  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration Plant) ขนาด 124 เมกะวัตต์ของ บจ. โกลว์  

    เอสพีพี 1 เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนมีนาคม 2542   โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน (Hybrid Plant) ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 

    และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนพฤษภาคม 2542  บจ. โกลว์ เข้าซือ้หุน้ทีเ่หลอืร้อยละ 49 ใน บจ. โกลว์ ไอพพี ีจาก บจ. อนิเตอร์เนชัน่แนล เจนเนอเรตติง้  

    (International Generating Co., Ltd.) ท�าให้การถือหุ้นใน บจ. โกลว์ ไอพีพี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100

เดือนมิถุนายน 2543  จีดีเอฟ สุเอซ เข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นใน บจ. โกลว์ คิดเป็นร้อยละ 75

ปี 2543 ถึง ปี 2547   จีดีเอฟ สุเอซ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. โกลว์ จนถึงประมาณร้อยละ 100 ผ่านการท�าธุรกรรม 

    ซื้อขายหุ้นหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการขายหุ้นร้อยละ 5 ใน บจ. โกลว์ ไอพีพี ให้แก่เหมราชโดยทางอ้อม

เดือนพฤศจิกายน 2543  จีดีเอฟ สุเอซ เข้าถือหุ้นร้อยละ 62 ของบริษัทโดยรับซื้อหุ้นทั้งหมดจากไซท์ แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ากัด   

    (Sithe Pacific Holdings Limited)

เดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม 2544 จีดีเอฟ สุเอซ เพิ่มการถือหุ้นในบริษัทเป็นร้อยละ 99 จากการซื้อหุ้นจากบ้านปู และจากการท�า 

    ค�าเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Tender Offer) ที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย 

เดือนสิงหาคม 2545   เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เดือนมกราคม 2546   โรงไฟฟ้าขนาด 713 เมกะวัตต์ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เริ่ม 

    ด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนพฤษภาคม 2546  บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. โกลว์ เอสพีพี

เดือนธันวาคม 2547   บริษัทเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. โกลว์ จาก จีดีเอฟ สุเอซ  

เดือนกุมภาพันธ์ 2548  บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก บมจ. โกลว์ เอสพีพี เป็น บมจ. โกลว์ พลังงาน

เดือนเมษายน 2548   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เดือนกันยายน 2551   บจ. เกค็โค่-วนั ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และเริม่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเดอืนตลุาคม 2551

เดือนพฤษภาคม 2552  บจ. โกลว์ เข้าถอืหุน้ใน ห้วยเหาะไทย ร้อยละ 49 และ ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 51 จากบรษัิทย่อยของ 

    จดีเีอฟ สเุอซ เอส. เอ.

เดือนพฤศจิกายน 2553  โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�้าทีใ่ช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ (หรอื “ซเีอฟบี 3”) ขนาด 115 เมกะวตัต์ 

    เทียบเท่า เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนธันวาคม 2553   สเุอซ แทรกเตอเบล เอน็เนอจ ีโฮลดิง้ โคโอเปเรทฟี ย.ู เอ. ควบรวมกจิการกบั จดีเีอฟ สเุอซ เอน็เนอจ ีเอเชยี,  

    ตุรกี และแอฟริกาใต้ บี. วี. ซึ่งถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน ร้อยละ 25 
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เดือนกุมภาพันธ์ 2554  จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ท�าการควบรวมกิจการในส่วนของธุรกิจเอ็นเนอจี  

    อินเตอร์เนชั่นแนล (Energy International Business) กับ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ส่งผลให้  

    จีดีเฟ สุเอซ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 70 

เดือนกรกฎาคม 2554  บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน บจ. ไทย  

    เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และใน บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์ อีกด้วย

เดือนกรกฎาคม 2554  บริษทัลงนามในสญัญาร่วมพฒันาโครงการกบัเหมราชโดยจดัตัง้บรษิทั “บรษิทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั”  

    เพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 

เดือนกันยายน 2554   โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 382 เมกะวัตต์เทียบเท่า  

    (หรือ “โกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 5”) เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนตุลาคม 2554   บริษัทได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 1.55 เมกะวัตต์ใน 

    นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ใน 

    วันที่ 1 สิงหาคม 2555

เดือนพฤศจิกายน 2554  บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการกับ บจ. โกลเบิล กรีน เอ็นเนอจี ส�าหรับโครงการ 

    โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในจังหวัดนครราชสีมา

เดือนธันวาคม 2554   บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์, บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์  

    ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 13 ตามล�าดับ

เดือนมิถุนายน 2555  จีดีเอฟ สุเอซ ได้ท�าการซื้อหุ้นของ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ พีแอลซี ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น 

    รายย่อยเสร็จสิ้น

เดือนสิงหาคม 2555   โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั โรงไฟฟ้าทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิขนาด 660 เมกะวตัต์ ได้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์

เดือนสิงหาคม 2555   โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 1.55 เมกะวัตต์ ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนธันวาคม 2555   โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี1ี2 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิขนาด 110 เมกะวัตต์  

    เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน  

บริษัทยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและ 

โรงผลิตไอน�า้ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

จีดีเอฟ สุเอซ หนึ่งในผู้น�าด้านพลังงานชั้นน�าของโลก มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส รวมไปถึงสายธุรกิจใน 

อเมรกิาเหนอื ละตินอเมรกิา สหราชอาณาจกัร-ยโุรป ออสเตรเลยี เอเชยีและตะวนัออกกลาง ตรุกแีละแอฟรกิา บรษิทัถอืเป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ 

จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล
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จีดีเอฟ สุเอซ มีจ�านวนสายธุรกิจที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมหลักทางด้านพลังงานอยู่ 5 หน่วย และทางด้านสายสิ่งแวดล้อมอยู่ 1 หน่วย

- Energy Europe 

- Energy International

- Global Gas & LNG

- Infrastructures

- Energy Service

- SUEZ Environment

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ภาพรวม
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด 

แห่งหน่ึงของประเทศ โดยประกอบธรุกจิในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration)  

โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือ 

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�า้ น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และน�้าเย็น  

(Chilled  Water) ให้แก่ลกูค้าอุตสาหกรรมทีต่ัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ นคิมอตุสาหกรรมใกล้เคยีง และเขตประกอบการอตุสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งปี 2536 และปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงไฟฟ้าหลัก (Production Facility) 6 แห่ง 

ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดระยองและชลบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน�้า ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 3,188 เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตไอน�้า 1,206 ตันต่อชั่วโมง  

ก�าลังการผลิตน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 5,482 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และก�าลังการผลิตน�้าเย็น 3,400 ตันความเย็น

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้านับเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 84.0 ของรายได้รวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2555 และการผลิตและจ�าหน่ายไอน�้านับเป็นธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยเช่นกัน โดยมีราย

ได้คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2555 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและด�าเนินการใน

ฐานการผลิตหลักจ�านวน 8 แห่ง  รายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังต่อไปนี้

• โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 713 เมกะวัตต์ 

• โรงไฟฟ้าพลังน�้าห้วยเหาะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 152 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 660 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน พลงัความร้อนร่วมและไอน�้า (โครงการระยะที ่1 และ 2) ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ มกี�าลังการ 

ผลิตไฟฟ้า 281 เมกะวัตต์ ไอน�้า 550 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 2,520 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

• โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 พลังความร้อนร่วมและไอน�า้ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) มีก�าลังการ 

ผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ ไอน�า้ 90 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 190 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ โครงการระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดังนี้

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 513 เมกะวัตต์ ไอน�้า 190 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการ

อุตสาหกรรม 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
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- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 4 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ไอน�้า 137 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการ 

อุตสาหกรรม 2,050 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ ไอน�้า 79 ตันต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 5 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 328 เมกะวัตต์ ไอน�้า 160 ตันต่อชั่วโมง

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า อ�าเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค  

มีดังนี้

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ น�้าเย็น 2,200 ตันความเย็น และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม  

360 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 13 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 23 เมกะวัตต์ 

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และน�้าเย็น 1,200 ตันความเย็น 

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน โซล่าร์ ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมเอเชยี มีก�าลงัการผลติตดิตัง้ 1.55 เมกะวตัต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ แบบ  

Photovoltaic

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 59,072.8 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิรวม 5,559.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท

และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 129,618.9 ล้านบาท

2. โครงการขยายและโครงการในอนาคต
บริษัทได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในปี 2550 และ 2551 เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและไอน�า้ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงไฟฟ้าดังกล่าวคือโรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 และโรงไฟฟ้า โครงการระยะที่ 5 ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ใน

ปี 2553 และ 2554 ตามล�าดับ 

เมื่อเดือนตุลาคม 2550 บริษัทได้ยื่นเอกสารการประมูลต่อกระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชน 

รายใหญ่ประจ�าปี 2550-2554 เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดก�าลังการผลิตสุทธิ 660 เมกะวัตต์ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อจ�าหน่าย

ก�าลังการผลิตทั้งหมดให้ กฟผ. ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และในปี 2551 บริษัทได้รับใบอนุญาต

ที่จ�าเป็นสามารถจัดหาแหล่งเงินทุน และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการ 

เมื่อกลางปี 2551 และเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนสิงหาคม 2555

เมือ่เดอืนเมษายน 2552 บริษทัได้น�าส่งข้อเสนอถงึรัฐบาลของ สปป. ลาว เพือ่ด�าเนนิการศกึษาความเป็นไปได้ของการพฒันาและก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังน�้า ก�าลังการผลิตประมาณ 100 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น�้าเซเปียน ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว ในเดือนธันวาคม 

2552 รฐับาลลาวได้เชิญบริษทัเพือ่เจรจาหาข้อตกลงในเร่ืองเงือ่นไขของบนัทกึความเข้าใจ ซึง่รฐับาลลาวจะมอบอ�านาจให้ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ  

เพียงบริษัทเดียวในการด�าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่ดังกล่าว และหากผลการศึกษาที่ได้รับเป็นเชิงบวก ทั้งสองฝ่ายจะตกลงใน 

เรื่องเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานในการด�าเนินงานต่อไป บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อเดือนมีนาคม 2553  และได้รับอนุญาตให้

ด�าเนินการศึกษาความเป็นได้ของโครงการ การลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้ขยายระยะเวลาส�าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการออกไป และได้น�าส่งให้รัฐบาลลาวแล้วในปี 2555 โดยก�าหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 และหากโครงการดังกล่าว 

มีความเป็นไปได้จะสามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2559 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 จากบริษัทแม่ของบริษัท ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และไอน�า้ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มูลค่าโครงการประมาณ 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิต 

น�า้เยน็ 1,200 ตนัความเยน็ ได้เร่ิมด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเม่ือปี 2553 และการก่อสร้างสามารถด�าเนนิการเป็นไปตามแผนงาน โดยได้เริม่ด�าเนิน

การเชิงพาณิชย์ไปแล้วในเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา
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กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

บรษิทัมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะเพิม่ความสามารถในการท�าก�าไรด้วยการมุง่เน้นความเป็นเลศิในการด�าเนนิงานและขยายธรุกจิโดยการสร้าง

มูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พื้นฐานหลัก 4 ประการ คือ  

พื้นฐานด้านพาณิชย์ การด�าเนินงาน การเงิน และบุคลากร 

บรษัิทก�าหนดวตัถปุระสงค์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวให้มคีวามสมดลุกนัเพือ่ก�าหนดล�าดับความส�าคญัในแนวทางและแผนการด�าเนนิงาน 

ทีช่ดัเจน กลยทุธ์ทีด่�าเนนิการอยูใ่นปัจจบุนัคอืเสรมิสร้างและยกระดับการใช้ประโยชน์จากก�าลงัการผลติ ประสทิธภิาพ และความม่ันคงในระบบ

การผลิต รวมทั้งลดต้นทุนโดยรวมและปรับปรุงอัตราก�าไร รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาและงบประมาณ

ก�าหนด จัดหาเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมและพัฒนาระบบและขั้นตอนการรายงานภายในองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น บริษัทได้มุ่งเน้นและจะ

ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน ด้วยความสนับสนุนจาก จีดีเอฟ สุเอซ บริษัทวางแผนในการ

พัฒนาทีมผู้บริหารคนไทยที่กระตือรือร้นและมีความสามารถ พร้อมทีมงานที่จะให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

1. กลยุทธ์เชิงพาณิชย์
ส�าหรับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์นั้น บริษัทมุ่งเน้น (ก) การขยายธุรกิจหลัก (ข) การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงรุก (ค) บริหารการใช้เชื้อ

เพลงิให้ได้ประโยชน์สงูสดุและจดัหาแหล่งเชือ้เพลงิทีม่ั่นคง และ (ง) ด�ารงและเพิม่พนูองค์ความรูแ้ละความสมัพนัธ์อนัดีกบัทกุๆ ฝ่ายในประเทศ

(ก) การขยายธุรกิจหลัก

 บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจหลัก โดยการเพิ่มก�าลังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและไอน�้าในภาคอุตสาหกรรมที ่

เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งด�าเนินกลยุทธ์ให้บริษัทอยู่ในฐานะที่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพิ่มเติมได้ในอนาคตในประเทศไทย 

 ในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแห่งใหม่ที่มีก�าลังการผลิตสุทธิ 382 เมกะวัตต์ 

เทียบเท่า ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมไปถึงก�าลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตน�้าเย็น 1,200 ตันความเย็น  

ในนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง ได้เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนกันยายน 2554 และเดือนธันวาคม 2555 ตามล�าดับ นอกจากนี้ 

กระทรวงพลังงานประกาศให้บริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน (GHECO-One) ก�าลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ 

ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 

 นอกจากโครงการเหล่านีแ้ล้ว บรษิทัยงัพจิารณาแสวงหาโอกาสในการขยายฐานธรุกจิโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทัง้ภายใน 

ประเทศ และ สปป. ลาว รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน�้าร่วมกัน โดยการหาลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นน�ารายใหม่ๆ  

และขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี ้บรษิทัยงัมุง่เน้นในการรกัษาและยกระดับมาตรฐานการด�าเนนิงานในปัจจบัุน เพือ่ให้บรกิารท่ีมคีวามมัน่คงและคณุภาพสูง  

แก่ลูกค้าปัจจุบัน ปฏิบัติตามพันธะภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนภายใน

ประเทศ (รวมถงึหน่วยงานก�ากบัดแูล) อย่างต่อเนือ่ง บริษทัเชือ่ว่าการด�าเนนิการทัง้หมดนีจ้ะเอือ้หนนุให้บรษิทัประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนั

ประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในอนาคตทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้ 

(ข) การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอุตสาหกรรมโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก 

 ฐานลกูค้าอตุสาหกรรมคอืองค์ประกอบหลกัของธรุกจิของบรษิทั ลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุเป็น 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าท่ีม่ันคงมีเสถียรภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนในการเริ่มเดินเครื่อง

ใหม่ (start-up) หากเกดิการหยดุชะงกัในกระบวนการผลติ  ความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าท�าให้บรษิทัเหนอืกว่าคูแ่ข่งและเป็นทางเลอืกทีส่�าคญั

ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการการจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
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สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และจักรยานยนต์  

ความมั่นคงทางพลังงานในการจ�าหน่ายและการให้บริการของบริษัทท�าให้โรงงานทุกแห่งเป็นลูกค้าของบริษัทเช่นกัน 

 ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันโดยไม่เพียงแต่ให้บริการผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและมีความม่ันคง แต่ยังร่วมงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจถึง 

ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาวิธีการเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ บริษัทก�าหนดแผนการด�าเนินงานต่างๆ  

เพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงความมั่นคงในการจ�าหน่ายที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า 

การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาของลูกค้าให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 เนือ่งจากบรษิทัเชือ่มัน่ว่าความพอใจของลกูค้าคอืหัวใจส�าคัญในการรกัษาฐานลกูค้าเดิมไว้ รวมท้ังในการขยายธรุกจิไปสูล่กูค้ารายใหม่

(ค) การบริหารการใช้เชื้อเพลิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคง

 เชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและแหล่งจัดหาเชื้อ

เพลิง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านหิน) การจัดหาเชื้อเพลิงในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการมีความส�าคัญต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัท

ยังต้องรักษาระดับเชื้อเพลิงส�ารองอย่างดี ซ่ึงปัจจัยทั้งสองนี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ทุ่มเททรัพยากรไปใน 

การบริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิง บริษัทแสวงหาโอกาสในการจัดซื้อถ่านหินเพื่อลดภาระต้นทุนถ่านหินและค่าขนส่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อผลก�าไรของบริษัท บริษัทจะตรวจสอบต้นทุนเชื้อเพลิงและเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อบริษัทจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง 

บริษัทได้ลงนามในสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของราคาสินค้า (Hedging Agreement) กับผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหินในปี 2554 ที่

จะจัดส่งในปี 2555 และในปี 2555 ที่จะจัดส่งในปี 2556 และในอนาคตอาจจะลงนามในสัญญา Hedging Agreement อีกเป็นครั้งคราว ทั้งนี้

ในส่วนของถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. นั้น บริษัทมีสัญญาซื้อขายถ่านหินซึ่งมีดัชนีราคาสอดคล้องกับสัญญา 

ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (Natural Hedge) 

(ง) การด�ารงและเสริมสร้างแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์ที่ดี

 ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าในประเทศไทย และบริษัทมีปณิธานที่จะด�าเนินธุรกิจที่

มั่นคงและยาวนานในประเทศ บริษัทมุ่งที่จะแสวงหาบุคลากรหลักที่มีศักยภาพเพื่อน�ามาฝึกฝนให้ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต รวมทั้ง

การด�าเนินการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ กฟผ. รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานด้านก�ากับดูแล

2. กลยุทธ์ด้านการด�าเนินงาน
ในด้านการด�าเนินงานนั้น บริษัทเน้นกลยุทธ์ดังนี้ (ก) ด�ารงและปรับปรุงความมั่นคง ความพร้อมของหน่วยผลิตและอัตราการใช้ก�าลัง

การผลิตของหน่วยผลิตและโครงข่ายสายส่ง (ข) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (ค) ลดต้นทุนการด�าเนินงาน และ (ง) บริหารโครงการ

ที่ก�าลังก่อสร้างของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

(ก) การด�ารงและปรับปรุงความมั่นคง ความพร้อมของหน่วยผลิต และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต

 บริษัทสามารถปรับปรุงอัตราการใช้ก�าลังผลิตของโรงงานให้ดีขึ้นด้วยมาตรการปรับปรุงก�าลังการผลิตต่างๆ และลดการหยุด 

เดินเครื่องเพื่อซ่อมบ�ารุงนอกก�าหนดการหรือลดระยะเวลาการซ่อมบ�ารุงตามก�าหนดการลง บริษัทจะด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงการ

ด�าเนินงานในทุกๆ ด้านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามผลการปฏิบัติงาน การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการ

หยุดชะงักของเครื่องจักรโดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุ 

(ข) การปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

 เชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลก�าไร 

ของบรษิทั บรษิทัด�าเนนิการปรับปรุงประสทิธภิาพการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งด้วยการปรบัปรงุการเลอืกเดินเครือ่งและจดัส่ง ตรวจสอบตดิตาม
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การท�างานของอปุกรณ์ส�าคญั ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน และการจดัการผสมถ่านหินก่อนท่ีจะน�าเข้าสูห่ม้อต้มไอน�า้ให้เหมาะสมท่ีสดุ รวมไปถงึ 

การตรวจสอบติดตามและแก้ไขการสูญเสียพลังงาน 

(ค) การลดต้นทุนในการด�าเนินงาน 

 จุดมุง่หมายของบรษิทัคอื ด�าเนนิการลดต้นทนุในการด�าเนนิงานและซ่อมบ�ารงุ โดยก�าหนดขัน้ตอนการท�างานท่ีโปร่งใสเพือ่สามารถ

วิเคราะห์ได้ถึงลักษณะและช่วงระยะเวลาการเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อให ้

การใช้จ่ายแต่ละครั้งมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท�าให้พันธะหน้าที่ในการท�าตามสัญญาในการจ�าหน่ายให้ลูกค้าหรือ 

ความเชื่อมั่นของโรงไฟฟ้าต้องลดลง โดยบริษัทเน้นการบริหารจัดการด้านรายจ่ายโดยใช้ระบบงานท่ีได้มาตรฐานและมีขั้นตอนควบคุมอย่าง

รัดกุมที่สุด 

 เมื่อปี 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญาด้านชิ้นส่วนระยะยาวกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน (OEM) เพื่อจัดหาและซ่อมแซมชิ้นส่วน 

กังหันก๊าซส�าหรับโกลว์ ไอพีพี และโกลว์ เอสพีพี 1 ในการซ่อมบ�ารุงหลักใน 3 ครั้งถัดไปส�าหรับแต่ละหน่วยผลิต (generating unit) (ระยะเวลา

ประมาณ 8-9 ปี)  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงานได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับข้อตกลงกับผู้ผลิตชิ้นส่วนกังหันก๊าซส�าหรับ โกลว์ พลังงาน 

โครงการระยะที ่5 ในการจดัหาชิน้ส่วนกงัหนัก๊าซและบริการตรวจสอบส�าหรบัอกี 9 ปีข้างหน้าด้วย ประกอบกบัความสมัพนัธ์ทีด่กีบัฝ่ายสนบัสนนุ 

ด้านเทคนิคจาก จีดีเอฟ สุเอซ และการที่มีจ�านวนกังหันก๊าซเพิ่มมากขึ้นท�าให้บริษัทสามารถต่อรองกับผู้จ�าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

จัดหาอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนในราคาที่เหมาะสมได้

 ในปี 2555 เราได้ลงนามในสัญญาทางด้านชิ้นส่วนและบริการระยะยาวกับ ไอ เอช ไอ คอปอร์เรชั่น ส�าหรับการจัดหาชิ้นส่วน

และบริการตรวจซ่อมบ�ารุงของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ทั้ง 3 โรง (General Electric Model LM6000 PF) ส�าหรับโรงไฟฟ้าโกลว์ 

เอสพีพี 12

(ง) การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ด�าเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และ/หรือ ก่อสร้างเครือข่ายสายส่งและท่อส่งเพิ่มเติมไปยังลูกค้า โครงการเหล่านี้จะดูแลโดยทีมงานซึ่งจัดตั้งขึ้น

มาโดยเฉพาะอย่างมีระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือหย่อนประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด

3. กลยุทธ์ด้านการเงิน
ด�ารงและปรับปรุงฐานะการเงินให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายในการรักษาความเป็นเลิศในการด�าเนินงานของบริษัทยังรวมถึงความเป็นเลิศในการจัดการฐานะทางการเงิน บริษัทแสวงหา

โอกาสในการลดต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ยัง

มุ่งเน้นการลดความเสีย่งทางการเงนิอย่างสม�า่เสมอ บรษิทัมุง่ท่ีจะลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยจดัการให้ค่าใช้จ่ายและการช�าระหน้ี

มีความสอดคล้องด้านสกุลเงินตรา (Currency Matching) ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน (Free Cash Flow)  

บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังแต่มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง โดยได้รับความช่วยเหลือจากทีมผู้ช�านาญ

ด้านการเงินของ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งช่วยบริษัทในการพิจารณาช่วงเวลาและปริมาณที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

รวมไปถงึ บรษิทัมุง่ทีจ่ะเพิม่มลูค่าของผูถ้อืหุน้ในระยะยาวให้มีมูลค่ามากท่ีสดุ โดยควบคุมการใช้กระแสเงนิสดอย่างระมัดระวงัเพือ่ให้สอดคล้อง

กับแผนการลงทุนของบริษัท

บรษิทัด�าเนนิการปรับปรุงระบบขัน้ตอนการบริหารและกระบวนการ โดยปรบัปรงุความมัน่คงของระบบและพจิารณาทบทวนและบนัทกึ

กระบวนการด�าเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้น�าโปรแกรมการควบคุมภายใน ที่มีชื่อว่าโปรแกรม Internal Control Management & 

Efficiency (INCOME) ของ จีดีเอฟ สุเอซ มาใช้  
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รายได้ของบริษัท

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2554 2555

(ล้านบาท) (ร้อยละ)  (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

ไฟฟ้า

    จ�าหน่ายให้ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 11,709.2 30.9 11,466.8 27.9 19,345.6 32.7

    จ�าหน่ายให้ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 8,738.9 23.1 11,270.6 27.4 15,719.4 26.6

    จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 10,488.1 27.7 11,421.8 27.8 14,567.2 24.7

            รวม 30,936.2 81.7 34,159.3 83.1 49,632.2 84.0

ไอน�้า 4,373.4 11.5 5,826.5 14.2 7,160.8 12.1

น�้าเพื่ออุตสาหกรรม 347.4 0.9 373.2 0.9 410.8 0.7

            รวม 35,657.0 94.1 40,359.0 98.2 57,203.8 96.8

รายได้อื่นๆ 2,221.8 5.9 725.7 1.8 1,869.0 3.2

            รวมรายได้ 37,878.8 100.0 41,084.6 100.0 59,072.8 100.0

การใช้ระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมที่พัฒนาภายใต้โปรแกรม INCOME ส�าหรับกลุ่มบริษัทโกลว์ ยังคงส่งผลให้ จีดีเอฟ สุเอซ สามารถ

ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัที ่จดีีเอฟ สเุอซ ด�าเนนิการ (เช่น กฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องกบัการควบคุมภายในต่างๆ  

ตามกฎหมายของฝรั่งเศส “Loi de Se’curite’ Financire  ่ re (LSF)” Turnbull Report ของสหราชอาณาจักร และ European union’s directives) 

กฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้น และปรับปรุงคุณภาพ

และความโปร่งใสของรายงานและการตรวจสอบด้านการเงิน และยังจะท�าให้บรรดาผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบด้านการจัดท�า การประเมิน 

และการเฝ้าติดตามความมปีระสทิธภิาพของโครงสร้างการควบคมุภายในของบรษิทัได้อย่างชดัแจ้งมากขึน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพ่ิมเตมิ

เกี่ยวกับโปรแกรม INCOME ในข้อ “การควบคุมภายใน”)

โครงสร้างรายได้

รายได้ของบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�า้ น�้าสะอาด (Clarified Water)  

น�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน�้าเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามช่วงที่ระบุไว้
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จุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ 

บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

1. การท่ีเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และความมัน่คงในการให้บรกิาร (Critical Scale and Reliability of Operation)
บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ขยายธุรกิจจนมีฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ (Critical Scale) โดย บจ. โกลว์ ไอพีพี มีหน่วย

ผลิตไฟฟ้า 2 หน่วย โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีหน่วยผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 23 หน่วยและเครื่องผลิตไอน�้า 19 หน่วย และในส่วนของ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค มีเครื่องผลิตไฟฟ้า 

รวมทั้งสิ้น 10 หน่วย ขนาดการประกอบการของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถใน 

การแข่งขันของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ท�าการเชื่อมโยงการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดเข้าด้วยกัน เพื่อให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทยังได้ก่อสร้าง

ระบบเครือข่ายท่อส่งไอน�า้ซึ่งช่วยลดปัญหาหยุดชะงักและสูญเสียแรงดันไอน�้าหากหน่วยผลิตใดเกิดมีปัญหาหยุดเดินเครื่อง 

การเชื่อมโยงหน่วยผลิตเข้าด้วยกันมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ สามารถเลือกเดินเครื่องที่มีต้นทุนต�่าได้ สามารถปรับปรุงการผลิต

และจัดส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้มคีวามม่ันคงมากยิง่ขึน้ มีความคล่องตวัสงูขึน้ในการหมนุเวยีนการหยดุเดนิเครือ่งเพือ่การบ�ารงุรกัษาให้สอดคล้อง

กัน และส่งผลให้ลูกค้าสามารถก�าหนดการหยุดซ่อมบ�ารุงและจัดส่งก�าลังไฟฟ้าในช่วงความต้องการสูงสุดได้โดยสะดวก โดยสรุปแล้ว ลักษณะ

การด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้โรงงานผลิตของบริษัทมีความพร้อมสูงในการผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีความมั่นคง 

ด้วยต้นทุนที่ต�า่

การเข้าซื้อกิจการ โกลว์ เอสพีพี 11, โกลว์ เอสพีพี 12 และ โกลว์ เอสพีพี 13 ก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันกับโรงไฟฟ้า 

พลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่มีอยู่ก่อนหน้า โดยทั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล 

พาร์ค ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ที่สามารถเดินทางถึงกันได้ในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมง ซึ่งการที่ขนาดของการประกอบการขนาดใหญ่

และความได้เปรียบของสถานที่ตั้งดังกล่าวท�าให้การประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกันได้ เช่น การใช้อะไหล่ร่วมกัน เพื่อเป็นการลดขนาดของ 

การเก็บช้ินส่วนคงคลัง การใช้โรงไฟฟ้าและการบริหาร การบ�ารุงรักษา รวมทั้งการบริหารการจัดซื้อร่วมกันเพื่อให้เกิดการประหยัดของ 

ขนาดเกิดขึ้น

บริษัทเชื่อว่าคงไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นที่จะสามารถขยายขนาดการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าให้ทัดเทียมกับบริษัท 

ได้ในอนาคตอันใกล้นี ้ซึง่จะเป็นอปุสรรคของบรษิทัคูแ่ข่งในการขยายธรุกจิ นอกจากนี ้ขนาดก�าลงัการผลติของบรษิทัยงัก่อให้เกดิประโยชน์ใน

ด้านต่างๆ อาทเิช่น การเพิม่ความม่ันคงและเสถยีรภาพให้กบัระบบ การเพิม่ความสามารถในการท�าก�าไรจากการประหยดัของขนาด (Economy 

of Scale) การบรหิารจดัการชิน้ส่วนอะไหล่ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ สร้างเสรมิความช�านาญของผูป้ฏบัิตงิาน รวมถงึเพิม่อ�านาจการต่อรองกบัคูค้่า 

ด้วยขนาดและประวัติของการประกอบธุรกิจของบริษัท ท�าให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพต้องการที่จะมาร่วมงานกับบริษัท และท�าให้บริษัท

ได้รับความเช่ียวชาญด้านการตลาด และได้รับความเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบการระยะยาวในกิจการพลังงานในประเทศ บริษัทด�าเนินการ 

ทั้งในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และประกอบการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ 

ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ท�าให้เป็นผู้ประกอบการรายส�าคัญในทั้งสองภาคธุรกิจย่อย

ของกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศ 
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บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลายซึ่งท�าให้ดึงดูดลูกค้าได้อย่างมากและได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐในประเทศอีกด้วย และบริษัทยัง

เป็นเจ้าของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบทั้งหมดและเป็นผู้ควบคุมการด�าเนินงานแต่เพียงผู้เดียว ท�าให้สามารถควบคุมการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นดังกล่าวจะ

เสริมฐานะของบริษัทในเชิงแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตมากขึ้น 

2. การมีสถานที่ตั้งที่ดีและมีโรงงานผลิตหลักในเขตการประกอบการเดียวกัน
ก) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 นอกจากจุดเด่นของการที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นหลักอีกประการคือ ที่ตั้งของบริษัทและการที่โรงงาน

ผลิตหลักของบริษัทตั้งอยู่ในเขตประกอบการเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเอกชนหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดและส�าคัญที่สุดในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายสาธารณูปโภค 

ทางอุตสาหกรรม (Industrial Utilities Suppliers) รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 การท่ีบรษิทัมโีรงงานผลติหลกัรวมศนูย์ในเขตประกอบการเดียวกนัท�าให้สามารถวางแผนการใช้ทรพัยากรหลกัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

อันเป็นจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การที่โรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท�าให้

บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเทศ 

 โรงงานผลติของบรษิทัตัง้อยูใ่จกลางนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุในบรเิวณเดียวกนักบัโรงงานผูป้ระกอบหลกัด้านปิโตรเคมี นอกจาก

นี้ บริษัทยังได้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการจัดส่งไฟฟ้าและไอน�า้ ประกอบด้วยเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและระบบท่อส่งไอน�า้

เหนือพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง 

 สินทรัพย์หลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเช่นกัน กล่าวคือ บริษัทมีโรงไฟฟ้าท้ังชนิดใช้พลังงานจาก 

ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ  มีลกูค้าทีเ่ป็นทัง้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและ กฟผ. จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ในปรมิาณสงู และประกอบกจิการโรงงาน

ท่ีผลติทัง้ไฟฟ้าและไอน�า้ ทัง้ทีเ่ป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ และผูผ้ลติไฟฟ้าทีม่ใิช่ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ความหลากหลายทัง้ใน 

ด้านผลติภัณฑ์ ลกูค้า และประเภทโรงงานผลติ ท�าให้บรษิทัมฐีานะท่ีมัน่คงในอตุสาหกรรมผลติและจ�าหน่ายพลงังานของประเทศมาเป็นเวลานาน

ข) ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คถือเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย ข้อได้เปรียบของบริษัทอีกประการหนึ่งคือ บริษัทเป็นผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมเอกชนเพียงรายเดียวในเขตประกอบการดังกล่าว และเนื่องจากบริษัทมีเครื่องผลิตไฟฟ้า สายส่ง

ไฟฟ้า และระบบท่อส่งน�า้เยน็ ดงันัน้หากมลีกูค้าอตุสาหกรรมทีม่อียูเ่ดิมขยายโรงงานหรอืกรณกีลุม่ลกูค้ารายใหญ่ บรษิทักเ็ป็นตวัเลอืกแรกของ 

ความมั่นคงในการจัดส่งสาธารณูปโภค

3. ประวัติการด�าเนินงานที่ดีในฐานะผู้ให้บริการที่มีความมั่นคงและตอบสนองความพอใจลูกค้าเป็นหลัก
บรษิทัได้เริม่ด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2536 และเชือ่ว่าบรษิทัได้รบัการยอมรบัและไว้วางใจในฐานะผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และไอน�า้โดยให้บรกิารอย่างมีคณุภาพแก่ลกูค้าของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูค้าซึง่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปิโตรเคมซีึง่ต้องพึง่พา

การจัดหาไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง (Reliability) ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงในการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สูงขึ้นให้เป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน จะเห็นได้จากบริษัทมีโรงงานผลิตและสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่ด�าเนินการแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงการท�างานเข้าด้วยกันพร้อมเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในการจัดส่งกระแสไฟฟ้าที่

พร้อมสมบูรณ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งระบบผลิตที่มีความซ�้าซ้อนระหว่างกันในการท�างานและเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน

และระบบเชื่อมต่อไอน�้าและไฟฟ้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรม ท�าให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทมีความ

มั่นคงไว้วางใจได้ 
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นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นสร้างความพอใจแก่ลูกค้าท�าให้บริษัทรักษาและขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อว่าประวัต ิ

การด�าเนนิงานทีด่ขีองบรษิทัโดยเฉพาะกบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ิน 

อินดัสเตรียลพาร์ค ท�าให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีฐานะที่แข็งแกร่งขึ้นในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นในอนาคต

จุดเด่นอีกประการหนึ่งซึ่งท�าให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งคือ บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าเป็นธุรกิจหลัก 

ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรด้านการบริหารในการด�าเนินธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และสามารถใช้ประโยชน์

จากการสนับสนุนของ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ภาคอุตสาหกรรม

เช่นเดียวกันได้อย่างเต็มที่ 

4. ความสัมพันธ์กับ จีดีเอฟ สุเอซ 
บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�าระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติในตลาดหลักๆ 

ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ อันจะอ�านวยประโยชน์อย่างยิ่งในการด�าเนิน

ธุรกิจในลักษณะกลุ่มบริษัท 

ทั้งนี้ ได้มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้สัญญา Support Service Agreement กับกลุ่มบริษัท ซึ่งไอพีอาร์ ถือหุ้นอยู่

ทั้งหมด ช่วยให้บริษัทได้รับความสนับสนุนทางเทคนิคด้านปฏิบัติการ และการให้ค�าปรึกษาด้านโครงการจาก จีดีเอฟ สุเอซ และบริษัทได้ 

ท�าการลงนามในสัญญาอีกสัญญาหนึ่งระหว่างบริษัทกับ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่ง จีดีเอฟ สุเอซ ตกลงที่จะไม่แข่งขันโดยทางตรงกับบริษัทในธุรกิจ

การผลิตไฟฟ้าในประเทศ 

ในฐานะที่บริษัทเป็นกิจการเดียวที่ จีดีเอฟ สุเอซ ใช้ในการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศย่อมอ�านวยประโยชน์ต่อ 

การด�าเนินงานของบริษัทและการด�าเนินการด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว

5. ความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสด
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการท�า

สัญญาซื้อขายระยะยาวมีระยะเวลาประมาณ 15 ปี และระยะเวลาระหว่าง 21 ถึง 25 ปีส�าหรับการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แม้ว่าสัญญา

บางส่วนที่บริษัทได้ท�ากับลูกค้าอุตสาหกรรมได้สิ้นสุดลงและจะสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้ แต่บริษัทก็สามารถต่ออายุสัญญาท่ีจะหมดอายุ

ส่วนใหญ่ออกไปได้อีกเป็นระยะเวลา  10-15 ปี ดังนั้นจึงมีเพียงร้อยละ 5 ของก�าลังการผลิตเทียบเท่าปัจจุบันที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั้นที่สัญญาซื้อขายจะสิ้นสุดลงในปี 2556 และปี 2557  ส�าหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน�า้เย็นในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งประมาณ 2 ใน 3 ของสัญญาที่มีอยู่จะสิ้นสุดลงในปี 2559 และสัญญาที่เหลือ

จะสิ้นสุดลงในปี 2566 

ในขณะที่สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส�าหรับการซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทจะสิ้นสุดลงในระหว่างปี 2560 

และปี 2580 และในปี 2571 ส�าหรับการซื้อไฟฟ้าจาก บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้สัญญาซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และส�าหรับ 

บจ. เก็คโค่-วัน จะสิ้นสุดลงในปี 2580 ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับธุรกิจของบริษัทและปกป้องธุรกิจจาก

การแข่งขันได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีค่าตัวประกอบ

การใช้ไฟฟ้าสูงและมีระดับความต้องการที่สม�่าเสมอ
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ผลิตภัณฑ์และการผลิต

โกลว์ เอสพีพี 11 & 13
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า พร้อมทั้งผลิต

และจ�าหน่ายน�้าสะอาด น�้าปราศจากแร่ธาตุ และน�้าเย็น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รองให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์
(ก) ไฟฟ้า

บริษัทผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. กฟภ. และลูกค้าอุตสาหกรรม โดยไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าส่งแต่

เพยีงรายเดียวจะถูกสง่เข้าสู่ระบบสง่หลักของ กฟผ. (EGAT’s National Transmission System) เพื่อจ�าหน่ายให้แกก่ารไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ.)

และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 

บริษัทเป็นเจ้าของและด�าเนินการโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบเชื่อมโยงหน่วยผลิตและเครือข่ายการจัดส่งไฟฟ้า โดยมีบริษัทย่อยหลายแห่ง 

ภายใต้กลุ่มบริษัทเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยโรงไฟฟ้าของ บมจ. โกลว์ พลังงาน บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 จะผลิตและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลักและจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

ข้างเคียงด้วย ขณะที่ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 

และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ทั้งนี้ ไฟฟ้าที่

จ�าหน่ายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะจัดส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงส�าหรับลูกค้า โดยไฟฟ้าที่จัดส่งให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจะน�าไป

ใช้ในกจิการด้านอตุสาหกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบักระบวนการผลติในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีอตุสาหกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัปิโตรเคมี

และอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์

(ข) ไอน�้า

บริษัทจัดส่งไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบริษัท บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และ บจ. โกลว์ 

เอสพีพี 3 จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเป็นหลัก ขณะที่ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ไอน�้าที่จ�าหน่ายที่จัดส่งในระดับความดันต่างๆ กัน จะถูกน�าไปใช้ใน

กจิการด้านอตุสาหกรรมต่างๆ เนือ่งจากการจดัส่งไอน�า้มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งระยะทางการจดัส่ง ดงันัน้ โรงงานของลกูค้าส่วนใหญ่ทีร่บัซ้ือไอน�า้จะ 

ตั้งอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากโรงงานผลิตไอน�้าของบริษัท

(ค) น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัทจ�าหน่ายน�้าสะอาด (Clarified Water) และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน 

เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวเพื่อท่ีจะใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า 

ของบริษัทเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้  

(ง) น�้าเย็น (Chilled water)

บรษัิทจ�าหน่ายน�า้เยน็ (Chilled water) ให้แก่ลกูค้าในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค เพ่ือใช้ส�าหรบั

ท�าความเย็นส�าหรบักระบวนการผลติซึง่แตกต่างจากลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยท่ีอตุสาหกรรมในเขตประกอบการอตุสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คไม่มีความต้องการไอน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
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2. โรงงานผลิต
กลุ่มบริษัทโกลว์ มีหน่วยการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2555 ได้แก่ (ก) โครงการเก็คโค่-วัน โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  

ก�าลังการผลิตขนาด 660 เมกะวัตต์ (ข) โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ก�าลังการผลิตขนาด 

1.55 เมกะวัตต์ และ (ค) โกลว์ เอสพีพี 12 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด 110 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิต

น�า้เยน็ 1,200 ตนัความเยน็ โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั และ โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ได้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์เมือ่เดือนสงิหาคม และโรงไฟฟ้าโกลว์  

เอสพีพี 12 ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2555 ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ้า ไอน�้า และ 

น�้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ก�าลังการผลิต

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง

ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า
(ตัน/ชม.)

น�้าเย็น
(ตันความเย็น)

น�้าเพื่ออุตสาหกรรม
(ลูกบาศก์เมตร/ชม.)

วันเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของ

โรงไฟฟ้า
น�้าสะอาด น�้าปราศจาก

แร่ธาตุ

โรงผลิตไฟฟ้า/ ไอน�้า และ 

น�้าเพื่ออุตสาหกรรม

โกลว์ ไอพีพี ชลบุรี 713 - - - - มกราคม 2546

เก็คโค่-วัน มาบตาพุด 660 - - - - สิงหาคม 2555

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว 152 - - - - กันยายน 2542

โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 มาบตาพุด - 250 - 1,110 230 กรกฎาคม 2537

โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 มาบตาพุด 281 300 -   900 280 เมษายน 2539

โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 มาบตาพุด 77 137 - 1,500 550 มกราคม 2548

โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 มาบตาพุด 328 160 - - - กันยายน 2554

โกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 มาบตาพุด 85 79 - - - พฤศจกิายน 2553

โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ นคิมอตุสาหกรรม

เอเชยี

1.55 - - - - สิงหาคม 2555

โกลว์ เอสพีพี 1 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก

124 90 - - 190(1) กุมภาพันธ์ 2541

โกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 มาบตาพุด 513 190 - - 150 มีนาคม 2542

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอีสเทิร์น

อินดัสเตรียลพาร์ค

120 - 2,200 300(2) 60(2) ตุลาคม 2543

โกลว์ เอสพีพี 12 สยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค

110 - 1,200 200(2) 12(2) ธันวาคม 2555

โกลว์ เอสพีพี 13 สยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค

23 - - - - ตุลาคม 2549

รวม 3,187.55 1,206 3,400 4,010 1,472

ที่มา :        บมจ. โกลว์ พลังงาน

หมายเหตุ: (1)  วันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงผลิตน�้าเพื่ออุตสาหกรรมอาจจะไม่ตรงกับวันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า
(2)  วัตถุดิบส�าหรับท�าน�้าเย็น
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แม้ว่าบรษิทัต่างๆ ภายในกลุม่บรษิทัจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง แต่การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทุกแห่งจะด�าเนนิการภายใต้

โครงสร้างการบรหิารจดัการเดยีวกนั เพือ่ให้สามารถตรวจสอบตดิตามและประสานงานการด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งให้สอดคล้องกนั

ภายใต้นโยบายหลักเดียวกันของกลุ่มบริษัท

(ก) โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 

Plant) ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2546 โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่ ซึ่งจะท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 713 เมกะวัตต์

(ข) โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ตัง้อยูใ่นพืน้ทีน่คิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ช้พลงังานถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่ได้เริม่ด�าเนนิการ

เชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 660 เมกะวัตต์

(ค) โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2542 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอัตตะปือ ทาง 

ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 152 เมกะวัตต์ โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งจะท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวัตต์ และ

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะวัตต์ 

(ง) โรงงานผลิตไอน�้าและน�้า โกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 1

โรงงานผลิตไอน�้าและน�้า โกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 1 เป็นโรงงานผลิตไอน�้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงชนิด D (Natural 

Gas-Fired D Type Steam Generation Plant) และมีเครื่องผลิตน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมอีก 1 เครื่อง โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน

กรกฎาคม 2537 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไอน�้า 250 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด (Clarified Water) 1,110 ลูกบาศก์

เมตรต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 230 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากโรงผลิตดังกล่าวใช้เครื่องผลิตไอน�้า

ซ่ึงมปีระสทิธภิาพด้อยกว่าโรงผลติอืน่ๆ ของบรษิทั บรษิทัจงึไม่ได้ท�าสญัญาจ�าหน่ายไอน�า้ระยะยาวส�าหรบัไอน�า้ซึง่ผลติได้จากโรงผลิตดงักล่าว 

แต่จะน�าไปจ�าหน่ายเพือ่รองรบัความต้องการของลกูค้าในระยะสัน้ ในช่วงเริม่ต้นเดนิเครือ่งและในช่วงทีม่คีวามต้องการส่วนเกนิและจะน�าไปใช้

เสรมิระบบการผลติโดยรวมให้มเีสถยีรภาพยิง่ขึน้ บรษิทัจะจ�าหน่ายน�า้เพือ่การอตุสาหกรรมซึง่ผลติได้จากโรงผลตินีใ้ห้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก

(จ) โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 2

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 2  เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined Cycle 

Natural Gas-Fired Cogeneration Plant) ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2539 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 281 เมกะวัตต์และ 

มีก�าลงัการผลติไอน�า้ 300 ตนัต่อชัว่โมง ไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ด้จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรม

มาบตาพุด และจ�าหน่ายไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการ

ระยะที่ 2 แห่งนี้ยังมีโรงงานบ�าบัดน�้าเสียที่สามารถผลิตน�้าสะอาด (Clarified Water) จ�านวน 900 ตันต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ 

จ�านวน 280 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อใช้ภายในโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 1 และจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง
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(ฉ) โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 4

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าแบบใช้พลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Gas-Fired 

Cogeneration Plant) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2548 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน 

โครงการระยะที่ 4 ได้เพิ่มก�าลังการผลิตน�้าสะอาดและน�้าปราศจากแร่ธาตุเมื่อปี 2553 เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าบริเวณ 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ไอน�้า 137 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ

น�้าปราศจากแร่ธาตุ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าสะอาด และน�้าปราศจากแร่ธาตุให้ลูกค้าอุตสาหกรรมใน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง 

(ช) โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 5

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 5 ตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เครื่องผลิตไอน�้า (Heat Recovery Steam Generator) และเครื่องกังหันไอน�้า  

(Steam Turbine) โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 382 เมกะวัตต์ ซึ่งออกแบบให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 328 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�้า

ได้สูงสุด 160 ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าและไอน�้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายไปตามสายส่งของโกลว์ที่มีอยู่เดิม โรงไฟฟ้าแห่งนี้นับว่าเป็น

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก

ขนาดและประสิทธิภาพของโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 5 ท�าให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เดินเครื่องแบบ Base Load Unit ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วมและไอน�า้ทีมี่ขนาดเลก็อ่ืนๆ จะเดนิเคร่ืองเพือ่ผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายให้ กฟผ. และท�าให้โหลดทีจ่�าหน่ายให้บรรดาลกูค้าอตุสาหกรรม

มีความสมดุล โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554

(ซ) โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วยหม้อไอน�้า (Circulating Fluidized Bed 

Boiler) และเครือ่งกังหันไอน�า้ (Steam Turbine) โดยเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในเดอืนพฤศจกิายน 2553 ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัโกลว์ เอสพพีี 

3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�้า 79 ตัน 

ต่อชัว่โมง หรอืก�าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้สิน้ 115 เมกะวตัต์เทยีบเท่า (เมือ่ไม่มกีารผลติไอน�า้) โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม

ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

(ฌ) โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ที่ใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 1.55 เมกะวัตต์ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ.

(ญ) โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined 

Cycle Cogeneration Plant) โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2541 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีก�าลัง 

การผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ ไอน�้า 90 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูก

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก ส่วนไอน�า้ทีผ่ลติได้จะถกูจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม 

ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก โรงงานผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ โกลว์ เดมิน วอเตอร์ (Deminieralized Water Plant)  

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ได้โอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้กับ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 โรงงาน โกลว์ เดมิน วอเตอร์  

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2542 โรงงาน โกลว์ เดมิน วอเตอร์ สามารถผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized  

Water) ได้ 120 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก และ บจ. โกลว์ เอสพพี ี1



6363

(ฎ) โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  

(Hybrid Natural Gas and Coal-Fired Combined Cycle Cogeneration Facility) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ 

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2542 โดยทางเทคนิคแล้ว ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือว่าโรงไฟฟ้านี้เป็นโรงผลิตแห่งเดียวกัน แต่โรงไฟฟ้า

กังหันก๊าซเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 

โรงไฟฟ้านี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ (1) เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ก�าลังการผลิตประมาณ 35 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 เครื่อง 

และเครื่องผลิตไอน�้า (Heat Recovery Unit) จ�านวน 2 เครื่อง และ (2) เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 

ก�าลังการผลิต 222 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 เครื่อง (Hybrid Cycle Unit) แต่ละเครื่องประกอบด้วยเครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine) 1 เครื่อง

และหม้อต้มน�้า (Circulating Fluidized Bed Boiler) 1 เครื่อง โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 513 เมกะวัตต์ 

ไอน�้า 190 ตันต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าโกลว์ 

เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่วนไอน�้าและน�้าเพื่อ 

การอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จากโรงงานจะจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

(ฏ) โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11

โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Cogeneration 

Plant) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยเริ่มต้นด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2543 

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 2 เครื่อง เครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine) 1 เครื่อง และเครื่องท�าน�้าเย็น  

(Absorption Chiller) 1 เครือ่ง และเครือ่งท�าน�า้เยน็ส�ารอง (Electric Chiller) 1 เครือ่ง โรงไฟฟ้าแห่งนีม้กี�าลงัการผลติไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ และ 

น�้าเย็น 2,200 ตันความเย็น ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และไฟฟ้าและน�้าเย็นจะจ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมใน 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คโดยผ่านเครือข่ายสายส่งและท่อน�้าเย็นของบริษัทตามล�าดับ

(ฐ) โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

สยามอสีเทร์ินอินดสัเตรียลพาร์ค ซ่ึงได้เร่ิมด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ไปแล้วเมือ่เดอืนธนัวาคม 2555 โรงไฟฟ้าประกอบด้วย กงัหนัก๊าซธรรมชาต ิ2 เครือ่ง  

กังหันไอน�้า 1 เครื่อง ระบบท�าความเย็นแบบดูดซึม และระบบท�าความเย็นด้วยไฟฟ้าส�าหรับเพิ่มผลผลิตจากกังหันก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้ามี

ก�าลงัการผลติไฟฟ้า 110 เมกะวตัต์ และก�าลงัการผลติน�า้เยน็ 1,200 ตนัความเยน็ โรงไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

และขายพลังงานส่วนที่เหลือ (ทั้งในรูปของไฟฟ้าและน�้าเย็น) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค โดยส่งผ่านสายส่ง และท่อน�้าเย็น ตามล�าดับ

(ฑ) โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 13

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี13 ประกอบด้วยเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าขนาดเลก็ (Gas-Fired Engines) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิงจ�านวน  

4 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 มีก�าลังการผลิต 23 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 4 เครื่อง

ได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549
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สำนักงานใหญ

โรงไฟฟา หวยเหาะ

ประเทศไทย

กรุงเทพ

มาเลเซีย

กัมพูชา

ลาว

พมา

ชลบุรี

ระยอง

โรงไฟฟา โกลว ไอพีพี

 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค:

     โรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 11

     โรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 12

     โรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 13

 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

     โรงไฟฟา โกลว พลังงาน

     โรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 1

     โรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3

     โรงไฟฟา โกลว พลังงาน (สวนขยาย)

     โรงไฟฟา เก็คโค-วัน

     โรงไฟฟา โกลว พลังงาน โซลาร

แผนที่ต่อไปนี้แสดงที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท โรงงานผลิตของบริษัท
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โกลว์ ไอพีพี
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ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จ�านวนหุ้น

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

1. บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด(1) 645,259,773 44.11

2. GDF SUEZ Energy Asia Turkey & Southern Africa B.V.(2) 365,716,260 25.00

3. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 56,938,923 3.89

4. Littledown Nominees Limited 55,183,300 3.77

5. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 46,626,923 3.19

6. ส�านักงานประกันสังคม (2 กรณี) 40,645,200 2.78

7. State Street Bank Europe Limited 32,498,052 2.22

8. Chase Nominees Limited 28 14,410,000 0.99

9. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 11,040,000 0.76

10. American International Assurance company, Limited-APEX 10,700,000 0.73

11. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด 8,000,000 0.55

12. NORBAX INC., 13 7,885,059 0.54

13. อื่นๆ 167,961,545 11.47

1,462,865,035 100.00

หมายเหตุ: (1)  จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด และ
(2)  GDF SUEZ Energy Asia Turkey & Southern Africa B.V. เป็นบริษัทย่อยที่ จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. ซึ่งเป็นเจ้าของ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบรษิทัอาจจะประกาศการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี เมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในระหว่างการประชมุผู้ถอืหุ้น
สามัญประจ�าปี แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไม่จ�าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทคือ เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไร
สุทธิประจ�าปี โดยไม่รวมถึงผลก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังมิได้รับรู้ หลังหักเงินส�ารองต่างๆ ที่บริษัทก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม  
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร 

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไรมิได้ และหากบริษัทยังม ี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลมิได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงบัญชีก�าไรสุทธิในปีปัจจุบันแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด บริษัทจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 
จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งอาจมีผลท�าให้ก�าไรสุทธิส่วนส�าหรับจ่ายเงินปันผลน้อยลง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 14,828.7 ล้านบาท มีเงินส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 1,598.3 ล้านบาท และมีก�าไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมด  (เฉพาะบริษัทฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 8,764.7 ล้านบาท 

ปัจจบุนั บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ เป็นบรษิทัย่อยเพยีงบรษิทัเดียวท่ีมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลเป็นการเฉพาะและชดัเจน โดยนโยบายของ 
บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ตามที่ได้ตกลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ สามารถใช้ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปีได้ 
โดยต้องเป็นไปตามเงี่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินและข้อตกลงของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ แต่ละบริษัทสามารถพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบในการจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ ประธานกรรมการ

2. นายเอซ่า เฮสคาเน่น กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. นางอัญชลี ชวนิชย์(6) กรรมการอิสระ

7. นายกี ริชเชล กรรมการ

8. นายอนุตร จาติกวณิช กรรมการ

9. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ กรรมการ

10. นายมิเชล เจ จี กองทัวร์ กรรมการ

11. นายลูคัซ ฮาวท์วาส์ท(1) กรรมการ

12. นายเคียท พีเตอซ์(2) กรรมการ

13. นายดาเนียล เพลเลกรินี(3) กรรมการ

14. นายฟิลิป คอกซ์(4) กรรมการ

15. นายอเลน แจนเซนส์(5) กรรมการ

โดยมีนายณัฐพรรษ ตันบุญเอก เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: (1)  เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายฟิลิป คอกซ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555; และลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
  (2)  เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายลูคัซ ฮาวท์วาส์ท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 
  (3)  เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายอเลน แจนเซนส์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555
  (4)  ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555
  (5)  ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 
  (6)  ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนในแปดคนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

นายอนุตร จาติกวณิช หรือ นายเคียท พีเตอซ์ หรือ นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ หรือ นายเอซ่า เฮสคาเน่น หรือ นายดาเนียล  
เพลเลกรินี หรือ นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ หรือ นายกี ริชเชล หรือ นายมิเชล เจ จี กองทัวร์

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษทัของบริษทัจะท�าหน้าทีต่ามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ระเบยีบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใด
เพื่อท�าหน้าที่แทนได้

• คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ
- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- การกระท�าใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  

และของกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราวหากเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและเงินสดเพียงพอที่จะ
ท�าเช่นนั้นได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินรายไตรมาส ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากมีความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการก�าหนดวาระ 
การประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม
อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ 
แสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม 

เลขานกุารบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึการประชมุและจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว จะจัดเก็บไว้พร้อมให้กรรมการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจ�านวนสี่ (4) ครั้ง และตามวาระพิเศษจ�านวนหนึ่ง (1) ครั้ง โดยการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2555

รายชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การประชุมวาระปกติ
(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ
(จ�านวน 1 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมผ่าน

วีดีโอ/โทรศัพท์

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมผ่าน

วีดีโอ/โทรศัพท์

1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ 11 พฤษภาคม 2554 4 - 1 -

2. นายเอซ่า เฮสคาเน่น 29 เมษายน 2554 4 - 1 -

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 26 เมษายน 2553 3 - 1 -

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ 29 เมษายน 2554 4 - 1 -

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 27 เมษายน 2555 4 - 1 -

6. นางอัญชลี ชวนิชย์ 26 เมษายน 2553 4 - 1 -

7. นายกี ริชเชล 29 เมษายน 2554 1 2 - 1

8. นายอนุตร จาติกวณิช 29 เมษายน 2554 4 - 1 -

9. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ 22 เมษายน 2552 1 1 - -

10. นายมิเชล เจ จี กองทัวร์ 22 เมษายน 2552 2 - 1 -

11. นายลูคัซ ฮาวท์วาส์ท(1) 26 มีนาคม 2555 ถึง - - - -

9 พฤษภาคม 2555

12. นายเคียท พีเตอซ์(2) 9 พฤษภาคม 2555 - 1 - -

13. นายดาเนียล เพลเลกรินี(3) 27 เมษายน 2555 3 - - -

14. นายฟิลิป คอกซ์(4) 11 พฤษภาคม 2554 - - - -

15. นายอเลน แจนเซนส์(5) 11 พฤษภาคม 2554 - 1 - 1

หมายเหตุ: (1)  เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายฟิลิป คอกซ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 และลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
(2)  เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายลูคัซ ฮาวท์วาส์ท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 
(3)  เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายอเลน แจนเซนส์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555
(4)  ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555
(5)  ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

จะมีการเปิดเผยกระบวนการจัดท�าและประเมินวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิใช่ค่าตอบแทนรายบุคคล) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปีและในเว็บไซต์ จ�านวนค่าตอบแทน
ของกรรมการและฝ่ายบริหารที่มีการเปิดเผยในรายงานประจ�าปีจะเป็นตัวเลขรวมและไม่เป็นรายบุคคล จะมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคลต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท

1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ
อายุ 47 ปี
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 วิศวกรรมศาสตร์ (1988-1990) major Nuclear  

Science, at the Rensselelaer Polytechnic Institute, New York, 
USA; maxima cum laude

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Electromechanical Engineering  
(1983-1988), major Power Electricity, Catholic University of 
Louvain; magna cum laude

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ 
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ,  
 และ บจ. โกลว์ เหมราช วนิด์) 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน 
 บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จ�ากัด
2553 - 2554 
• ประธานกรรมการ 
 Gas Natural Licuado de Mejillones
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต 
 GDF SUEZ Energy Latin-America (Chile)
2549 - 2553 
• General Manager Trading and Portfolio Management 
 Electrabel (Belgium)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2. นายเอซ่า เฮสคาเน่น
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล Helsinki University of  

Technology ประเทศฟินแลนด์
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 83/2010 สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
อายุ 77 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ปริญญาโทและปริญญาเอก จาก Cornell University
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จาก Cambridge University
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 3,
 บจ. เก็คโค่-วัน, บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ 
 และ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์)
• ประธานกรรมการ
 บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ�ากัด
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท แชงกรี-ล่า โฮเต็ล จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและรองประธานกรรมการ 
 บรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
 กลุม่บรษิทัโกลว์ (ยกเว้น บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ)
• ประธานกรรมการ 
 บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ
• รองประธานกรรมการ  
 บจ. ห้วยเหาะไทย และ บจ. โกลว์ เหมราช วนิด์
2547 - 2551
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี  

กลุ่มบริษัทโกลว์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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• กรรมการ
 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ
อายุ 76 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ Gray’s-Inn ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 2/2001 สมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค่-วัน,  
 บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และ บจ. โกลว์ เหมราช  
 วินด์)
• ประธาน
 บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• ประธาน
 บริษัท Kawasaki-Dowa จ�ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

6. นางอัญชลี ชวนิชย์
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม, 
 University of Missouri-Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค่-วัน,  
 บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และ บจ. โกลว์ เหมราช  
 วินด์)
• ที่ปรึกษาระดับ 13
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์
อายุ 68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี Michigan State University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับกรรมการ (DCP) รุ่น 12/2002 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค่-วัน,  
 บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และ บจ. โกลว์ เหมราช  
 วินด์)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
อดีต
• กรรมการจรรยาบรรณ
 สภาวิชาชีพบัญชี
• นายกสมาคม
 สมาคมการบัญชีไทย
• กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการในคณะอนกุรรมการก�ากบัการศกึษาการปรบัปรงุโครงสร้าง

อัตราค่าไฟฟ้า
 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
• กรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินการบัญชี 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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7. นายฟิลิป คอกซ์
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Chartered Accountant
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ลาออกเมื่อเดือนมีนาคม 2555
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค่-วัน,  
 บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และ บจ. โกลว์ เหมราช  
 วินด์)
ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 International Power PLC (สหราชอาณาจักร)
กุมภาพันธ์ 2544 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 Australian Power Investments B.V. (ฮอลแลนด์)
• กรรมการ
 Europeam Power Holding B.V. (ฮอลแลนด์)
เมษายน 2552 - ปัจจุบัน
• Non-Executive Director

• คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาและติดตามการพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์

 วุฒิสภา
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานอุตสาหกรรม
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ “Vocational Chemical 

Engineering Practice College” 
 กระทรวงศึกษาธิการ
• ประธาน
 มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
• ประธาน
 มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังชายหาด
• กรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2548 - 2549
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 กระทรวงคมนาคม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 Wm Morrison Supermarkets PLC (สหราชอาณาจักร)
สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 Tractebel Energia S.A. (บราซิล)
กันยายน 2555 - ปัจจุบัน
• Non-Executive Director
 Meggitt PLC (สหราชอาณาจักร)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

8. นายกี ริชเชล
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ University Liege
 ประเทศเบลเยียม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Louvain-la-Neuve 

ประเทศเบลเยียม
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค่-วัน,  
 บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ, และ บจ. โกลว์ เหมราช  
 วินด์)
2550 - 2554
• ประธานกรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ 
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. ห้วยเหาะไทย. บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ, 
 บจ. โกลว์ เอสพพี ี11, บจ. โกลว์ เอสพพี ี12, บจ. โกลว์ เอสพพี ี13 และ
 บจ. โกลว์ เหมราช วนิด์)
กันยายน 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 IPM (UK) Power Holdings Limited (Gibraltar)
เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 E.CI S.A. (ชิลี)
กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 International Power PLC (สหราชอาณาจักร)
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10. นายอนุตร จาติกวณิช
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาตร ี Lehigh University เพนซลิเวเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุ่น 38/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. เก็คโค่-วัน, บจ. ห้วยเหาะไทย, 
 บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์)

2554 - ปัจจุบัน
• Administrateur, Executive Director and Chief Operating 

Officer 
 SUEZ-Tractebel (เบลเยียม)
ธันวาคม 2549 - มีนาคม 2544
• กรรมการ
 SGA Maragiq Holdings W.L.L. (Bahrain)
เมษายน 2550 - มีนาคม 2554
• กรรมการ
 Jubail Water and Power Company (Saudi Arabia)
2550 - เมษายน 2554
• ประธาน
 Baymina Enerji A.S. (ตุรกี)
• กรรมการ
 IPR-GDF SUEZ (Thailand) Co., Ltd. (ไทย)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
 IPR-GDF SUEZ Asia Co., Ltd. (ไทย)
2550 - มิถุนายน 2554
• กรรมการ
 GDF SUEZ Energy India Private Limited (อินเดีย)
พฤษภาคม 2550 - กรกฎาคม 2554
• กรรมการ
 PTT MGD Co., Ltd. (ไทย)
พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2554
• กรรมการ
 Ras Girtas Power Company (กาตาร์)
2551 - มิถุนายน 2554
• กรรมการ
 Senoko Power Limited (สิงคโปร์)
• กรรมการ
 Senoko Services Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
• กรรมการ
 Senoko Gas Supply Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
• กรรมการ 
 Senoko Energy Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
2552 - พฤษภาคม 2554
• กรรมการ
 Avon Peaking Power (Pty) Limited (แอฟริกาใต้)
• กรรมการ
 Dedisa Peaking Power (Proprietary) Limited (แอฟริกาใต้)
• กรรมการและประธาน
 Moyeng Energy (Proprietary) Limited (แอฟริกาใต้)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

9. นายอเลน แจนเซนส์
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Commercial Engineer, Universite Libre De Bruxelles
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ออกจากต�าแหน่งตามวาระเมื่อเดือนมีนาคม 2555
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค่-วัน,  
 บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ.ไฟฟ้า ห้วยเหาะ, และ บจ. โกลว์ เหมราช
 วนิด์)
มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
• 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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11. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพาณิชย์ Catholic University of  

Louvain ประเทศเบลเยียม
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
2551 - มิถุนายน 2554
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. ห้วยเหาะไทย และ บจ. ไฟฟ้า  
 ห้วยเหาะ)
2552 - พฤษภาคม 2554
• 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.
2553 - ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Head of Business Development 

Middle East Asia, Africa and Australia 
 จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จ�ากัด

2550 - 2552
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Head of Business Development 

Southeast and East Asia, Australia and Southern Africa
 จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี จ�ากัด
2548 - 2549
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Country Manager India
 สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

12. นายมิเชล เจ จี กองทัวร์
อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• BSc in Finance and MBA, Katholieke Universiteit Leuveh
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, บจ. ห้วยเหาะไทย 
 และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ)
• Regional CFO
 GDF SUEZ Asia
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 
 Kelson Energy / Electricity Production
• กรรมการ
 Deloitte China / Consulting
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• กรรมการ
 Wilding Golf Consulting Services Ltd.
• กรรมการ
 Flowrider (Thailand) Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นญาติกับนางศรีประภา ส�ารวจรวมผล (ผู้บริหารบริษัท)

13. นายดาเนียล เพลเลกรินี
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Electrical and Mechanical Engineer
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 กลุม่บรษิทัโกลว์ (ยกเว้น บจ. ห้วยเหาะไทย และ บจ. โกลว์ เหมราช  
 วินด์)
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14. นายเคียท พีเตอซ์
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Electro Mechanical Engineering at University of 

Ghent
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• กรรมการ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. เก็คโค่-วัน, บจ. ห้วยเหาะไทย,  
 บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และ บจ. โกลว์ เหมราช วนิด์) 
พฤษภาคม 2555
• Chief Financial Officer 
 International Power PLC
มกราคม - พฤษภาคม 2555
• Deputy Chief Financial Officer 
 International Power PLC
มิถุนายน 2553 - ธันวาคม 2554
• Chief Financial Officer of Global Gas & LNG 
 GDF SUEZ

15. นายลูคัซ แอล เอ ดับบลิว ฮาวท์วาส์ท
อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Business Administration, Rijks University Groningen 

in Netherlands
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ลาออกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, บจ. เก็คโค่-วัน,  
 บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และ บจ. โกลว์ เหมราช  
 วินด์)
• Executive Vice President - Head of Strategy, Markets & Sales 

and External Communication 
IPR GDF SUEZ ASIA

• กรรมการ
 Senoko Energy
• กรรมการ
 PTT NGD
2551 - 2552
• Chief Commercial Officer
 Emerald Energy
2544 - 2551
• Commercial Director and Director European Portfolio  

Mngt Electrabel
 Electrabel Netherlands
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

หมายเหตุ : ”กลุ่มบริษัทโกลว์” ตามเอกสารแนบ 1 นี้ ได้แก่
(1)  บริษัท โกลว์ จ�ากัด
(2)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด
(3)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด
(4)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด
(5)  บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด

• Executive Vice President - Head of Operations
 GDF SUEZ Energy Asia
2552 - 2553
• Vice President - Head of Engineering and Construction - 

Middle East, Asia and Africa
 GDF SUEZ-MEAA - Energy
2550 - 2552
• Director - Engineering
 GDF SUEZ-North America - Energy
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

(6)  บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด
(7)  บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด
(8)  บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด
(9)  บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด
(10)  บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

(11)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด
(12)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 12 จ�ากัด
(13)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 13 จ�ากัด
(14)  บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด

พฤศจิกายน 2545 - มิถุนายน 2553
• Chief Financial Officer
 GDF SUEZ North America Inc
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 33 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง
1. นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ 
3. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์
4. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต 
5. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
6. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการผลิตกลุ่มโรงงานระยอง
7. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - บริษัท เก็คโค่ - วัน จ�ากัด
8. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์(1) ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
9. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายงบดุลและการบัญชี
10. นางมัณทนา คุณากร ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน
11. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์
12. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง(2) ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง
13. ดร. สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร(3) ผู้อ�านวยการอาวุโสแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์
14. นายแกรท แมร์สมัน(4) ผู้อ�านวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจ
15. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์(5) ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น และการจัดการเชื้อเพลิง
16. นายวิคทอริโน่ มาซ่า ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด
17. นายทนง ตันทองทิพย์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด
18. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์ ผู้อ�านวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย
19. นายอนุตรชัย ณ ถลาง ผู้อ�านวยการแผนกบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และคณุภาพการผลติ
20. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์ ผู้อ�านวยการแผนกขายลูกค้าอุตสาหกรรม
21. นายประทีป พุทธธรรมรักษา ผู้อ�านวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง
22. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์
23. นายอภิชาต แจ่มจันทร์ ผู้จดัการโรงไฟฟ้า - โกลว์ เอสพพี ี2/โกลว์ เอสพพี ี3, และ โกลว์ พลงังาน (โครงการระยะที ่3 & 4)
24. นายเรอโนต หลุยส์ อัลเบิรต์ พีเยิล ผู้อ�านวยการแผนกลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์
25. นายสุทธิ เชื้อสุข(6) ผู้อ�านวยการแผนกวิศวกรรม
26. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์ ผู้อ�านวยการแผนกบัญชี
27. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
28. นายเอเรล์ป กุลเลป ผู้อ�านวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ
29. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2)
30. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ เอสพีพี 1
31. นางอัญชณา กิตติปิยกุล ผู้อ�านวยการแผนกงบประมาณ
32. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผู้อ�านวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

33. นายอังศุธร ภูบุญเติม(7) ผู้อ�านวยการแผนกการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: (1)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555
(2)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
(3)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
(4)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555
(5)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและการจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
(6)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการแผนกวิศวกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555
(7)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการแผนกการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

1. นายเอซ่า เฮสคาเน่น
(โปรดดูข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท ข้อ 2) 

2. นายเฮกกิ พูดาส
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ (เศรษฐกิจพลังงาน) 
 มหาวิทยาลัย Lappeenranta ประเทศฟินแลนด์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจ 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2551
• ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาโครงการ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาโครงการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2549 - 2551
• Director, Innovations and City Maketing 
 City of Oulu ประเทศฟินแลนด์
• ประธานกรรมการ
 Oulu Innovation Ltd., ประเทศฟินแลนด์
2548 - 2549
• ผู้จัดการทั่วไป International O&M
 Fortum Power & Heat Oy ประเทศฟินแลนด์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

3. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ Syracuse University 
 นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Michigan Technological 
 University มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
• กรรมการ
 บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิค ทรานสปอร์ต จ�ากัด
• นายกสมาคม
 สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
30,000 หุ้น (0.00%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นญาติกับนายอนุตร จาติกวณิช (กรรมการบริษัท)

4. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย
อายุ 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• General Management Course by Center Europe’en d’ 

e’ducation Permanente - European Center for Executive 
Development, INSEAD Business School, Fontainebleau,  
France 

• Finance for Executives Program organized by The University 
of Chicago Graduate School of Business, Illinois, USA

• หลักสูตร Executive Development Program รุ่น 9/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต
 กลุ่มบริษัทโกลว์
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต
 บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ
2549 - 2550
• ผูช้่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต
 กลุ่มบริษัทโกลว์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
20,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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5. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ
อายุ 42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of North Carolina at 

Chapel Hill
• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 96/2012 สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน 
 บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
55,500 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

6. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร
อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
• วุฒิวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก�าลัง
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายจัดการกลุ่มโรงงานระยอง
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายจัดการกลุ่มโรงงานระยอง
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, 
 บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 13)
2545-2549
• ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจดัการกลุม่โรงงานระยอง
 กลุม่บรษิทัโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพพี)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

7. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• United States Navy Education Programs, City College of 

Chicago, Dundalk Community College
• American University (Tulane & Arizona State) Degree  

Accreditation Pending
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
 บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด
2550 - มิถุนายน 2554 
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2549 - 2550
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนพัฒนากลยุทธ์ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนพัฒนากลยุทธ์
 กลุ่มบริษัทโกลว์
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 
 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด
2545 - 2549
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายจัดการกลุ่มโรงงานระยอง 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายจัดการกลุ่มโรงงานระยอง 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

8. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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9. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• อนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและการบัญชี
 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสตุทการ์ด ประเทศเยอรมัน
 (เทียบเท่าปริญญาโท)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายงบดุลและการบัญชี
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายงบดุลและการบัญชี
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2547 - 2549
• Corporate Controller
 จอห์นสันอิเลคทริค ประเทศฮ่องกง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

10. นางมัณทนา คุณากร
อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน 

กลุ่มบริษัทโกลว์
2550 - มิถุนายน 2554
• ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2545 - 2550
• รองผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคล 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• รองผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

11. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์
 กลุ่มบริษัทโกลว์ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

12. ดร. สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก�าลัง) 
 lowa State University
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Iowa State University
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Iowa State University
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์ 
 บรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2554
• ผู้อ�านวยการแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์ 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2546 - 2549
• ผู้จัดการฝ่าย Systems Optimization
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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13. นายแกรท แมร์สมัน
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโททางกฎหมาย , King’s College London, 
 University of London
• ปริญญาโททางกฎหมาย, Pantheon - Assas, Paris
• ปริญญาโททางกฎหมาย, KU Leuven, Belgium
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2554
• ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาโครงการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาโครงการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2550 - 2552
• Senior Project Advisor 
 บรษิทั จดีเีอฟ สเุอซ เอน็เนอจ ีเอเชยี จ�ากดั
2549 - 2550
• Senior Legal Counsel
 SUEZ-Tractebel SA
2548 - 2549
• Legal Counsel
 Distrigaz SA
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

14. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์
อายุ 37 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและการ 

จัดการเชื้อเพลิง
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและการ 

จัดการเชื้อเพลิง
 กลุ่มบริษัทโกลว์

2554
• ผู้อ�านวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2547 - 2550
• ผู้อ�านวยการแผนกการตลาดและวางแผนธุรกิจ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
•  ผู้อ�านวยการแผนกการตลาดและวางแผนธุรกิจ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

15. นายวิคทอริโน่ มาซ่า
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Manila 
 ประเทศฟิลิปปินส์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน(1)

• ผู้จัดการทั่วไป
 บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด
2541 - 2552
• Chief Financial Controller and Loan Management Officer 
 บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

16. นายทนง ตันทองทิพย์
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า 
 บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด
2548 - 2553
• Assistant Managing Director 
 Promec Energy Co., Ltd.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

หมายเหตุ : (1)  นายวิคทอริโน่ มาซ่า ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 2556
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17. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (การแปลภาษาไทย-อังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 
• ผู้อ�านวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

18. นายอนุตรชัย ณ ถลาง
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2549 - 2553
• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2)
2537 - 2549
• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการปฏิบัติการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

19. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์
อายุ 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกขายลูกค้าอุตสาหกรรม 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกขายลูกค้าอุตสาหกรรม
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี, 
 บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง, บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 
 และ บจ. เก็คโค่-วัน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

20. นายประทีป พุทธธรรมรักษา
อายุ 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง 
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง)
2543 - 2549
• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง โรงงานระยอง 
 กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. โกลว์ ไอพีพี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

21. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี
อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
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26. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย
อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ วทิยาลยัครจูนัทร์เกษม

22. นายอภิชาต แจ่มจันทร์
อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด และ  
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 3 & 4 )
2548 - 2549
• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด และ  
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 3 & 4 )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

23. นายเรอโนต หลุยส์ อัลเบิรต์ พีเยิล
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) Grenoble Institute of  

Technology, ประเทศฝรั่งเศส
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

24. นายสุทธิ เชื้อสุข
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกวิศวกรรม
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกวิศวกรรม
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2554
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2546 - 2551
• ผู้อ�านวยการแผนกรัฐสัมพันธ์
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกรัฐสัมพันธ์
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

25. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์
อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Certified Public Accountant (CPA)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกบัญชี
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกบัญชี
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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27. นายเอเรล์ป กุลเลป
อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล University of Southwestern 

Louisiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2547 - 2552
• Associate Director - Performance Improvement 
 PricewaterhouseCoopers
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

28. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง
อายุ 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
 บรษิทั โกลว์ ไอพพีี จ�ากดั และ โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ ปลวกแดง
2554
• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด และ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด
2549 - 2550
• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด

29. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์
อายุ 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ) เชียงใหม่
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 1 & 2)
2541 - กุมภาพันธ์ 2554
• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

30. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ
อายุ 42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม (อิเลก็ทรอนกิส์) สถาบันราชภฎัฉะเชงิเทรา
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด
2540 - 2550
• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2546 - 2549
• ผู้จัดการฝ่ายบ�ารุงรักษา
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน), บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2  
 จ�ากัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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32. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
อายุ 37 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงิน (บริหารธุรกิจ), 
 University of Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
 กลุ่มบริษัทโกลว์

33. นายอังศุธร ภูบุญเติม
อายุ 37 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการแผนกการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
อดีต
• ผู้จัดการแผนก Optimization 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

หมายเหตุ : “กลุ่มบริษัทโกลว์” ตามเอกสารแนบ นี้ ได้แก่ 
(1)  บริษัท โกลว์ จ�ากัด
(2)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด
(3)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด
(4)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด
(5)  บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด
(6)  บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด

อดีต
• ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ
 บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จ�ากัด
• ผู้อ�านวยการ
 บริษัท ทรินิตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จ�ากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

(7)  บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด
(8)  บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด
(9)  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด 
(10) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 12 จ�ากัด
(11) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 13 จ�ากัด
(12) บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด

31. นางอัญชณา กิตติปิยกุล
อายุ 41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Certified Public Accountant (CPA)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
• ผู้อ�านวยการแผนกงบประมาณ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการแผนกงบประมาณ 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
2546 - 2549
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกงบประมาณ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกงบประมาณ 
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
รายชื่อบริษัท
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บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

  รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
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1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ X X X X X X X X X X X X

2. นายเอซ่า เฮสคาเน่น /, //, /// /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // X /, //, /// /, // /, //, ///

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ / / / / / / / / / /

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ(2) / / / / / / / / / /

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ / / / / / / / / / /

6. นางอัญชลี ชวนิชย์ / / / / / / / / / /

7. นายฟิลิป คอกซ์(1) / / / / / / / / / /

8. นายกี ริชเชล / / / / / / / / / /

9. นายอเลน แจนเซนส์(2) / / / / / / / / / /

10. นายอนุตร จาติกวณิช / / / / / / / / / / /

11. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ / / / / / / / / / / / / /

12. นายมิเชล เจ จี กองทัวร์ / / / / / / / / / / / /

13. นายลูคัซ ฮาวท์วาส์ท(3) / / / / / / / / / /

14. นายเคียท พีเตอซ์(4) / / / / / / / / / /

15. นายดาเนียล เพลเลกรินี(5) / / / / / / / / / / / /

16. นายเฮกกิ พูดาส

17. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล

18. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย

19. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ /

20. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร

21. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ

22. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์(6)

23. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ

24. นางมัณทนา คุณากร

25. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

26. นายวิคทอริโน่ มาซ่า

27. นายทนง ตันทองทิพย์

28. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์
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รายชื่อบริษัท
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29. นายอนุตรชัย ณ ถลาง

30. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

31. นายประทีป พุทธธรรมรักษา

32. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี

33. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์

34. นายเรอโนต หลุยส์ อัลเบิรต์ พีเยิล

35. นายสุทธิ เชื้อสุข(7)

36. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์

37. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย

38. นายเอเรล์ป กุลเลป

39. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง(8)

40. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์

41. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ

42. นางอัญชณา กิตติปิยกุล

43. ดร. สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร(9)

44. นายแกรท แมร์สมัน(10)

45. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ (11)

46. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

47. นายอังศุธร ภูบุญเติม(12)

48. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน / X /, /// X

49. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล / / / /

50. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง / / /

51. นายฟิลิปป์ ซาลมอง / /

52. นายคริสโตเฟอร์ โทรเวอร์ /

53. นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล /

54. นายบุญมา มณีวงศ์ /

55. นายวิระพันธ์ นันดาวงศ์ /

56. นายบัวเลียน จันทะบัวลี /
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หมายเหตุ:    / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = รองประธานบริหาร 

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. เก็คโค่-วัน, บจ. โกลว์ เหมราช วินด์, บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ)
(1)  ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555
(2)  ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 
(3)  เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายฟิลิป คอกซ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 และลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
(4)  เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายลูคัซ ฮาวท์วาส์ท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 
(5)  เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายอเลน แจนเซนส์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555
(6)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555
(7)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการแผนกวิศวกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555
(8)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
(9)  ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
(10) ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555
(11) ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและการจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
(12) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการแผนกการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้ 
• จัดท�าข้อเสนอแนะผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี
• แสวงหาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะมีการน�าหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้มาใช้ในการลงคะแนนเสียงของกรรมการ
• ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ (หากผู้ถือหุ้นรายใด 

ต้องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการหลายคน คะแนนเสียงที่ผู ้ถือหุ ้นรายนั้นมีอยู ่จะแบ่งให้ผู ้สมัครดังกล่าวทั้งหมด 
เท่าๆ กัน) และ

• บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุ ตามล�าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรอืจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องด้วยสาเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลง ซึง่บคุคลดงักล่าวจะต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยในการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยสามในสี่ของคณะกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอแนะผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท   

เมื่อเห็นว่าเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาผู้รับสมัครทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่มีศักยภาพ

คณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณาจากบคุคลทีม่ปีระสบการณ์และมีความรูค้วามสามารถในการบรหิารงานในสายงานท่ีเกีย่วข้อง ส�าหรบั
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอบเขตและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โปรดดูในหัวข้อ “คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”



88

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมส�าหรับ

ประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยค�านึงถึงผลก�าไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนรายปี (ต่อปี) ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

ประธานกรรมการ 404,250 92,400

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 404,250 92,400

ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้
• ค่าตอบแทนรายปีเป็นจ�านวน 4,446,750 บาท
• ค่าเบี้ยประชุมเป็นจ�านวน 3,511,200 บาท

ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย
• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยค�านึงถึงก�าไรของบริษัท จ�านวนปัจจุบันเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในการขยายตัวของธุรกิจบริษัท
• คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการสรรหา โดยยึดตามค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม  

ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน (ต่อปี) ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ - 40,179

กรรมการ - 34,058

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ 44,520 27,825

กรรมการ 32,277 20,034

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร
ในระหว่างปีงบประมาณ 2555 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 33 ราย เท่ากับ 178,122,258 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ 

เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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การก�ากับดูแลกิจการ

หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีพันธะในการปฏิบัติตามหลักของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน และกฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของ จีดีเอฟ สุเอซ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้
• สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
• สิทธิในการได้รับแบ่งผลก�าไรของบริษัท
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและตามระเบียบ
• สิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้

- เลือกหรือถอดถอนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท
- เสนอและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก
- เข้าร่วมในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท และ/หรือต่อบรรดาผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานที่ และวาระการประชุมทั้งหมดที่จะมีการอภิปรายในระหว่างการประชุม รวมถึง 
ข้อมลูสนบัสนนุอย่างเพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชมุ ผูถ้อืหุ้นจะยงัได้รบัการแจ้งให้ทราบถงึเรือ่งหลกัเกณฑ์และกระบวนการทีบ่งัคบั
ใช้ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนต่างๆ ซึ่งบริษัทปฏิบัติงานอยู่  
และสังคมอย่างเต็มที่ บรรดากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ซึ่งได้มีการจัดท�าเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการติดต่อ
อย่างยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทัยงัได้ก�าหนดว่าต้องมกีารรายงานข้อมลูการปฏบิตังิานต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
โดยผ่านวิธีการใช้แบบฟอร์ม 56-1 รายงานประจ�าปี เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องมีการจัดท�าช่องทางที่มีการสื่อสาร
แบบสองทางเพื่อท�าให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นค�าร้องทุกข์ได้

คณะกรรมการบริษทัถอืเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและต้องท�าหน้าทีเ่พือ่ปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทัในทกุกรณ ีกรรมการแต่ละ
ท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ท�าให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทต้องอ�านวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าก่อนการประชมุ คณะกรรมการบริษทัได้จดัท�ากระบวนการเพือ่ท�าให้บรรดาผูถ้อืหุน้สามารถเสนอเรือ่งดงักล่าว รวมถงึกระบวนการใน 
การเสนอช่ือผูร้บัสมคัรด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายในทาง
ที่มิชอบ
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทัต้องเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและไม่เกีย่วข้องกบัการเงนิทีเ่กีย่วกบัธรุกจิและการปฏบิตังิานของบรษิทัอย่างถูกต้อง 

สมบูรณ์ เพียงพออย่างสม�่าเสมอ และในเวลาที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัต้องท�าให้แน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อก�าหนดท่ีเกีย่วข้องท้ังหมดอย่างเคร่งครดัท่ีเก่ียวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investors Relation Department)  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อบรรดาผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อช่วยให้บรรดานักลงทุนและนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์เข้าใจบริษัทและ
ธุรกิจของบริษัทโดยเท่าเทียมกันและเหมาะสม ข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ แผนกสื่อสารองค์กร 
(Corporate Communications Department) ยังได้รับการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างกว้างขวางในเวลา
ที่เหมาะสมโดยผ่านสื่อหลายช่องทาง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัจะท�าหน้าทีต่ามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบังคับของบรษิทั ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใด
เพื่อท�าหน้าที่แทนได้

• คณะกรรมการมีอ�านาจในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- การกระท�าใดๆ ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การได้มาหรือการก�าจัดทรัพย์สิน ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราว หากเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและเงินสดเพียงพอที่จะ
ท�าเช่นนั้นได้

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส  

ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจ�าเป็น อาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได้  
การประชุมแต่ละครั้งต้องมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมกับเอกสารสนับสนุนที่ถูกต้อง สมบูรณ์และเพียงพอ และ 
ต้องส่งให้กรรมการแต่ละท่านอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อว่ากรรมการจะมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้า
ประชุม กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด
และสรุปข้อมูลจากการประชุม เลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของ 
การประชุมครั้งก่อนๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะให้กรรมการและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

2. คุณสมบัติ องค์ประกอบ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
2.1 คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ของโกลว์คอื กญุแจส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ สมาชกิของคณะกรรมการบรษิทัต้องมคีวามรู ้ความช�านาญ 
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับโกลว์ คณะกรรมการเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและอุทิศเวลาใน 
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การท�าหน้าที่ของพวกตน ดังนั้น โกลว์จึงได้ก�าหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบ ความน่าเชื่อถือเบ้ืองต้น และการเลือก
คณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้
• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน
• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นอย่างน้อย หรือตามที่ก�าหนดโดยกฎระเบียบข้อบังคับและ

แนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการในคณะกรรมการบริษัทต้องมีการผสมผสานที่ดี รวมถึงต้องมีมืออาชีพซึ่งมีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานและไฟฟ้าอย่าง

น้อยสามท่าน ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่าน และอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี
• บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน
• การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน
• ต้องมีการจัดท�าข้อมูลผู้รับสมัครอย่างเพียงพอโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
• รายละเอียดของภูมิหลังและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านต้องมีการเปิดเผยและท�าให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน หากมีการ

เปลี่ยนแปลง

2.2 โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
• โกลว์ต้องท�าให้แน่ใจว่า บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการแบ่งแยกอย่าง

ชัดเจน เพื่อว่าคณะกรรมการบริษัทภายใต้การแนะน�าของประธานกรรมการจะมีอ�านาจและสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นมืออาชีพจากภายนอก ผู้ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ
ธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ เพื่อว่าจะสามารถวินิจฉัยได้อย่างอิสระ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมการประชุม
อย่างสม�่าเสมอ การประชุมคณะกรรมการอิสระจะต้องจัดอย่างน้อยทุกๆ หกเดือน 

• กรรมการต้องมีอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โกลว์ต้องการ เหตุผลคือเพื่อท�าให้กรรมการสามารถท�างานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดส�าหรับผู้ถือหุ้น
ท้ังหมดบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างโกลว์และฝ่ายบริหารของผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นๆ ที่มีฝ่ายบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระอีกด้วย

• วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ
- สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้นสมาชิกต้องลาออก
- สมาชิกที่ลาออกไปแล้วสามารถได้รับการเสนอชื่ออีกครั้ง
- ในระหว่างช่วงเวลาการสับเปลี่ยนตามวาระ ห้ามมิให้มีกรรมการเกินหนึ่งในสามที่ต้องสับเปลี่ยนออกไป ทั้งนี้เพื่อความ 

ต่อเนื่อง
- ในระหว่างช่วงที่มีการด�าเนินงาน กรรมการบางท่านอาจท�าหน้าที่ต่ออีกหนึ่งปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการสับเปลี่ยนตาม

วาระจะสามารถน�ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
เพื่อท�าให้แน่ใจว่า การตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักจะเป็นไปอย่างถี่ถ้วนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทของโกลว์ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสองคณะ ดังต่อไปนี้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามท่าน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องมีความรู้ด้านการเงิน/การ
บัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีวามเป็นอสิระตามประกาศของคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เกีย่ว



92

กับคุณสมบัติและขอบเขตของงาน หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือ การตรวจสอบ/การบังคับดูแลการปฏิบัติงานของโกลว์ 
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การบรหิารความเสีย่งของโกลว์ ขอบเขตและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นไปตามท่ีอธบิายไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนต้องเลอืกผูร้บัสมคัรทีเ่หมาะสมเพือ่น�าเสนอให้รบัต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กระบวนการ
สรรหาต้องจัดท�าตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดและต้องโปร่งใส

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องพจิารณาแนวทางเรือ่งค่าตอบแทนส�าหรบัคณะกรรมการบรษิทั ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเหล่าผู้บริหารที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความยุติธรรมและสมเหตุผลเพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนมัุต ิขอบเขตและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
จะเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
• ประธานของคณะกรรมการบริษัทต้องท�าให้แน่ใจว่าทุกๆ 2 ปี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจงตามเรื่อง ไม่ใช่เป็นรายกรรมการใดๆ  
คณะกรรมการบริษัทต้องพัฒนาหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติงานเป็นรายปีภายในระยะเวลา

• ประธาน (ของคณะกรรมการบริษัท) จะปฏิบัติตามผลของการประเมินการปฏิบัติงานโดยการยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของ 
คณะกรรมการบริษัท และหากเหมาะสม อาจจะเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือให้กรรมการลาออก
จากต�าแหน่ง

• คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้มี
การด�าเนินในรายงานประจ�าปี จะไม่มีการเปิดเผยเรื่องการประเมิน

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้จะใช้กับทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ ตลอดจนถึงพนักงานทุกระดับ โดยไม่ค�านึงถึงหน้าที่ และต�าแหน่ง  

ค�าว่า “โกลว์” หรือ “บริษัท” ที่กล่าวถึงในหลักจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ให้หมายความรวมถึงทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทโกลว์
1. บริษัทจะด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่โกลว์

ด�าเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการด�าเนินธุรกิจและกระท�ากิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยมและกฏบัตร
จริยธรรมของกลุ่ม IPR (IPR’s Values and Ethics Charter) และแถลงการณ์ในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนของ IPR (Anti-Bribery 
Policy Statement) ตามประกาศของอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทโกลว์ทราบ 
ทั่วกัน

2. ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจการด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อม (ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อม
ด้านธรรมชาต ิและชมุชนทีอ่ยูร่่วมกนัด้วย) และจะต้องค�านงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอนัอาจจะเกดิจากการท�างานของบรษัิทไม่
ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อที่โกลว์จะเป็นผู้น�าทางธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีพวกเราใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์ จึงยึดมั่นต่อภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม
ท่ีออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความห่วงใยและเคารพรักษ ์
สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกัน
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3. ในการด�าเนินธุรกิจของโกลว์ พนักงานจะต้องแน่ใจว่าบริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างเป็นธรรม และในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลูกค้า และผู้ขายสินค้า บริษัทจะไม่ให้สินบน ผลประโยชน์ตอบแทน  
อามิสสินจ้าง หรือกระท�ากิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจถือว่าเป็นการท�าธุรกิจที่ทุจริต

4. ห้ามมิให้พนักงานน�าเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับองค์กรใดๆ หรือผู้สมัครเข้ารับเลือก
ตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกล่าวต้องห้ามตามกฎหมาย  ในกรณีที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็นเรื่องถูกต้องตาม
กฎหมายและสามารถด�าเนนิการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บรษิทัจะต้องพจิารณาด�าเนนิการดังกล่าวให้น้อยท่ีสดุ ต้องด�าเนนิการ 
ด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีทัศนคติท่ีเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และต้องไม่ให้ 
การสนับสนุนต่อองค์กร หรือผู้สมัครทางการเมืองที่มีมุมมองหัวรุนแรง และการกระท�าดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของโกลว์

5. ตัวแทนขายและการตลาด ผู้แทน และที่ปรึกษา (“ตัวแทน”) จะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนส�าหรับการด�าเนินใดๆ ที่เป็นเอกเทศ 
จากโกลว์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับตัวแทนอื่นที่ท�างานลักษณะเดียวกันส�าหรับงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและสอดคล้อง
กับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่ 

6. การใช้เงินทุนและสินทรัพย์ของบริษัทต้องเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นการกระท�าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 
การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์จะท�าได้ก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง การโอนหรือใช้จ่ายเงิน
ทุนและสนิทรัพย์นัน้ต้องได้รับการอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้โดยโกลว์ ห้ามท�าเทจ็หรอืประดษิฐ์ขึน้ซ่ึงบญัชี
หรือเอกสารอ่ืนของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสาร
ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

7. พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ ก�าไร และใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้ต�าแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทเพื่อแสวงหา
ประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม

8. ในหลกัการ พนกังานจะต้องไม่รบัของขวญัทีเ่ก่ียวโยงหรอืเป็นผลเนือ่งมาจากการปฎบัิตหิน้าท่ีการงานของตน อย่างไรกต็าม พนักงาน
อาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถิ่น โดยที่ของขวัญนั้นจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและเหมาะสมตามโอกาสที่เป็นไปตาม
ธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้น

พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับค�าเชิญได้หากของขวัญหรือค�าเชิญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและไม่เป็น 
การผิดกฎหมายที่ใช้บังคับ

ห้ามพนักงานรับเงินจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือองค์กรธุรกิจที่มีความเกี่ยวพันกับโกลว์ และเฉพาะของขวัญ หรือการรับค�าเชิญใน
มูลค่าที่เหมาะสมเท่านั้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้สามารถรับได้

9. พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือต�าแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึง 
การให้บรกิาร (ไม่ว่าในฐานะลกูจ้างหรอืฐานะอืน่) การครอบครองหุน้ (หรอืสทิธิใ์นการซือ้หุน้) ขององค์กรธรุกจิทีเ่ป็นคูแ่ข่ง ลกูค้า หรอื 
ผู้ขายสินค้าของโกลว์ (การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว  
ไม่ถือว่าเป็นการกระท�าอันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท)

10. พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระท�าการใดอันเป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บรษัิท และขอรบัผลการพจิารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นรายกรณ ี(ส�าหรบักรณขีองกรรมการหรอืเจ้าหน้าท่ีบรหิารระดบัอาวุโสจะ
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะกรรมการเท่านั้น และจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบรรดาผู้ถือหุ้นด้วย)
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11. ห้ามมิให้พนักงานของโกลว์ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น หรือให้ค�าแนะน�าในลักษณะเดียวกัน หากพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
ใดๆ ที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโกลว์ หรือไม่) โดยเหตุที่ตน
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับโกลว์ การซื้อขายสิทธิในการซื้อหุ้นในโกลว์ของพนักงาน ให้รวมถึงการใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น 
(หากม)ี อาจจะสามารถท�าได้ตามแนวทางปฏบิตัซิึง่ได้ประกาศให้ทราบเป็นครัง้คราวโดยฝ่ายกจิการบรรษทัของบรษิทั (Corporate 
Affairs) (โปรดอ่านนโยบายบริษัทเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading)

12. พนักงานของโกลว์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่องขอบเขตความ 
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้ให้กับพนักงานของ
โกลว์นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทก�าหนดและกฎหมายของประเทศไทย  
(รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องค�านึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นนั้นด้วย

13. บริษัทโกลว์ค�านึงถึงความส�าคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไว้เป็น 
ความลับ ซึ่งข้อมูลนี้อาจได้มาหรือถือครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือโดยทางอื่น และ 
จะสนับสนุนภายในขอบเขตที่สามารถด�าเนินการได้ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ก�าหนดตามปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations’ Universal Declaration of Human Rights)

14. พนักงานต้องรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งลูกค้าได้เปิดเผยให้ทราบ โกลว์ตระหนักดีว่า 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัทเป็นสิ่งส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะ 
ด�าเนนิการทุกๆ อย่างทีเ่หมาะสมในการทีจ่ะสงวนไว้และส่งเสรมิในเรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญาและเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา
ของผู้อื่น

15. พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของโกลว์และบริษัทในเครือมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ ให้ทุกคนยึดถือ
และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ�าหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นในเรื่องนี้เพี่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและ 
จะได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย

16. หากพนักงานผู้ใดมีข้อติดขัดในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยวกับ 
การฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ซึ่งกระท�าโดยพนักงานถึงผู้บังคับบัญชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่จริยธรรมของบริษัทจะได้รับ 
การพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ท้ังนี้การกระท�านั้นต้องเป็นการกระท�าโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบ 
อย่างเพียงพอ และ โกลว์ จะไม่ด�าเนินการท�าให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว

17. เพื่อให้เป็นไปตามค�าแนะน�าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พนักงานของโกลว์จะไม่รับข้อเสนอการรับหุ้นของบริษัทใดๆ  
นอกเหนือจากโกลว์
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การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 772 คน ดังนี้

บริษัท ส�านักงานใหญ่

จ�านวนพนักงาน

โรงไฟฟ้า รวม

บมจ. โกลว์ พลังงาน - 100 100

บจ. โกลว์         135 182 317

บจ. โกลว์ ไอพีพี - 39 39

บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 - 33 33

บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 - 53 53

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 - 25 25

บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 - 25 25

บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 - 14 14

บจ. เก็คโค่-วัน - 84 84

บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ           10 72 82
รวม          145 627 772

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 762,351,106 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา โบนัส 

และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
กลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเชื่อม่ันว่า พนักงานคือ รากฐานแห่งความส�าเร็จ กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 772 คน ท�างานในประเทศไทย  

ณ ส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและชลบุรี และในโรงไฟฟ้า ห้วยเหาะ สปป. ลาว

พนักงานของบริษัทท�างานอย่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการท�างาน และกระตุ้นให้เกิดค�ามั่นสัญญาในการท�าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี การท�างานเป็นทีม และน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ หลักการนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของ
ภาวะผู้น�าของบริษัทฯ มาตรฐานด้านเทคนิคในระดับสูง การพัฒนาบุคลากร และความเอาใจใส่ในเรื่องของความปลอดภัย

บริษัทปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าพึงพอใจ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าระดับโลกในด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อนร่วม พร้อมกับการด�าเนินธุรกิจหลักด้วยความตระหนักและความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยอย่าง 
เต็มที่ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้าและชุมชน

บรษัิทได้สร้างคณุค่าให้กบัผูถ้อืหุน้และลกูค้า โดยการสนบัสนนุ ส่งเสรมิ ตลอดจนพฒันาพนกังานให้มคีวามรูค้วามสามารถและปฏบิตัิ
หน้าที่อย่างแข็งขันให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้จัดให้มีการเขียนนโยบาย และหลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน 
เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโดยผ่านระบบสารสนเทศด้านงานทรัพยากรบุคคล บริษัท มุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราให้การสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนาเพื่อหา
แนวทางการปฏิบัติการอย่างดีเลิศให้แก่บริษัท
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เราค้นหาวธิกีารเพือ่ดงึดดูและรกัษาไว้ซึง่ความเป็นมอือาชพีท่ีมคุีณภาพ ผูซ้ึง่สามารถยดึมัน่ต่อวฒันธรรมของโกลว์ อนัได้แก่ เปิดกว้าง
สื่อสาร ปรับทันเหตุการณ์ ยึดมั่นสัญญา พัฒนาสังคม และสัมพันธภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพอันเต็มที่ของตนเอง โดยเสนองานที่มีความท้าทาย การมอบหมายงานโครงการ  
การพฒันาขณะท�างาน การฝึกอบรมและการศกึษาอย่างเป็นทางการ  นอกจากนีเ้รายงัเสนอผลตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ให้กบัพนักงาน
ในอัตราที่พึงพอใจอีกด้วย

ความส�าเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มี
ประสบการณ์ ในการส่งมอบผลติภณัฑ์ทีส่ร้างความมัน่ใจและความเชือ่ถอืในความพร้อมของเครือ่งผลติไฟฟ้าของบรษิทัฯ สิง่เหล่านีคื้อ คณุค่า
ที่ดีที่สุดที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรของเรา

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มบริษัทโกลว์ (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท โดย 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารบริษัท ท้ังนี้การด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ จีดีเอฟ สุเอซ

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมการปฏิบัติการและการควบคุมทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ 
เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่าไม่พบ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของมาตรฐานบัญชีของไทย

องค์กรและสภาพแวดล้อม
• โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการก�าหนด

บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน
• ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
• บรษัิทได้มกีารก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัสิ�าหรบักระบวนการทางธรุกจิทีส่�าคญัๆ โดยพนกังานทกุคนของบรษิทัต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
• บริษัทได้ก�าหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มจีดีเอฟ สุเอซ (GDF SUEZ Ethics Charter) 

และได้สื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึงแก่พนักงานของบริษัท 
• หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์รายงานการด�าเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี 
• บริษัทค�านึงถึงความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ GDF SUEZ ซึ่งด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติตาม 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ GDF SUEZ

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของบริษัทต้องก�าหนดและจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยต้องลงนามในจดหมายรับรองระบบการควบคุมภายในประจ�าปี  
(annual attestation letter) การด�าเนินการนี้ถือเป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งต้อง 
ด�าเนินการโดยค�านึงถึงเงื่อนไข สภาวะแวดล้อม และข้อจ�ากัดของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ หมายรวมถึงการประเมินตนเองโดยผู้บริหารของบริษัทผ่านแบบสอบถามการประเมินระบบการ
ควบคุมโดยทั่วไปด้วย
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การบริหารความเสี่ยง
• ส�าหรับความเสี่ยงของธุรกิจ (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนัยส�าคัญต่อความสามารถในการด�าเนิน

ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บริษัทประเมินและจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน  
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการประเมินขนาดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยง 
และการก�าหนดมาตรการและการวัดผลการจัดการความเสี่ยง

• ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอย่างต่อเนื่อง
• มีการหารือถึงความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมรายเดือนของคณะผู้บริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
• บริษัทได้จัดท�าหนังสือมอบอ�านาจในการด�าเนินธุรกรรมขึ้น (POA) ซึ่งแบ่งเป็นการด�าเนินธุรกรรมภายในองค์กรและการด�าเนิน 

ธุรกรรมกับบุคคลภายนอก โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจและระดับการอนุมัติรายการต่างๆ ตามต�าแหน่งหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของบริษัททราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขหนังสือ
มอบอ�านาจทั้งสองฉบับเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเอกสารดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

• ในการด�าเนินธุรกรรมต่างๆ กับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
บริษัทได้ก�าหนดแนวทางไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเป็นส�าคัญ นอกจากนี้การด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันจะด�าเนินการ 
โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Arms’ Length Basis)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
• จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญทางธุรกิจและการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ
• บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
• กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้ถูกจัดท�าขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้

• บริษัทได้จัดเก็บและรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ตลอดจนเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน เป็น
หมวดหมู่ตามข้อบังคับของกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร

• บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“TAS”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) อื่นๆ ที่เหมาะ
สมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ระบบการติดตามและประเมินผล
• หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อมีการตรวจพบ

ข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินข้อบกพร่อง ความเพียงพอและ 
ความเหมาะสมของแผนการแก้ไขและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทและผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็น
ไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลักและงบประมาณที่ก�าหนดไว้

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 
• ในแต่ละปี บริษัทได้จัดท�าแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก
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กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน
• ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา
• เมื่อเดือนกันยายน 2546 กลุ่มสุเอซได้เริ่มใช้โปรแกรม CODIS (Control Disclosure Program) เพื่อรองรับข้อก�าหนดกฎเกณฑ์

ด้านการควบคุมภายในและข้อก�าหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อาทิ กฎหมายของฝรั่งเศสว่าด้วยการควบคุม
ภายใน (French Law on Internal Control - LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการรายงานด้านการเงิน  
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น 

• นับตั้งแต่ต้นปี 2552 โปรแกรม CODIS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น INCOME (Internal Control Management & Efficiency) เพื่อเน้นถึง
การบริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

• โปรแกรมการควบคุมภายใน จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีหลัง 
กระบวนการต่างๆ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการประเมิน
จากเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) ท้ังเรื่องประสิทธิผลของการออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
(ความครบถ้วนถูกต้องของการออกแบบระบบการควบคุม) และการด�าเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล 
(การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล) การประเมินกระบวนการทางธุรกิจโดยเจ้าของกระบวนการทาง
ธุรกิจนี้ท�าให้เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการทางธุรกิจมากขึ้น 
ซึ่งท�าให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนไป กระบวนการทางธุรกิจท่ีต้องบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรในระบบได้แก่ การบัญชี การบริหารสินทรัพย์ การบริหารการขาย การจัดซื้อ/จัดหา การบริหารการผลิต  
หลักธรรมาภิบาล และระบบการจัดการสารสนเทศ 

• เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานการควบคุมภายใน 
โดยผู้ประสานงานการควบคุมภายในนี้จะช่วยท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ภายในบริษัท นอกจากนี้ผู้ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหน้าท่ีในการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของบริษัท ในการลงนามรับรองความถูกต้องของ 
การควบคุมภายใน

• ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท�าการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญ (Key Controls) การทดสอบ
เหล่านี้จะรวมถึงการประเมินประสิทธิผลของการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะท�าให้บริษัท 
รับทราบถึงข้อบกพร่อง และน�าข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบ อันจะท�าให้เกิดการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท

• ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขที่จ�าเป็นเพื่อลดข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
แผนการแก้ไขนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�าแผนการแก้ไขไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิผล

• เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของบริษัท
ได้ลงนามรับรองความถูกต้องด้านการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ (Glow Internal Control Attestation) ส�าหรับ 
ปีบัญชี 2555 และได้น�าส่งไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ GDF 
SUEZ ASIA Business Area 

• ปัจจบุนักลุม่บรษิทัโกลว์อยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการสร้างรากฐานวฒันธรรมการควบคมุภายในและระบบธรุกจิทีด่ภีายในองค์กร
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รายการระหว่างกัน

โกลว์ พลังงาน โซล่าร์
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รายการระหว่างกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดที่แสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  21

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บจ. โกลว์, บจ. โกลว์ เอสพีพี 1, บจ. โกลว์ เอสพีพี 2,  บจ. โกลว์ เอสพีพี 3, และ บจ. 
โกลว์ ไอพีพี ได้ร่วมลงนามในสัญญา Support Services Agreement และ Engineering Services Agreement เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 
(แทนฉบับเก่าลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548) กับ สุเอซ-แทรกเตอเบล เอส. เอ. (สุเอซ) โดยสุเอซตกลงให้บริการให้ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรม  
การด�าเนนิงาน ระบบควบคมุด้านการเงินและการตรวจสอบ การลงทนุ การจดัหาเงนิทนุส�าหรบัโครงการ การประกนัภยั เป็นต้น โดยเรยีกเกบ็ค่า 
บรกิารเป็นเงนิสกลุยโูร สญัญาดงักล่าวได้ก�าหนดรายละเอยีดเก่ียวกบัค่าบรกิารเป็นรายชัว่โมงซึง่แบ่งตามประเภทของลกัษณะงานท่ีจะให้บรกิาร  
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะต่ออายุไปอีกทุกๆ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
อย่างไรกต็าม สญัญาจะถกูยกเลกิหาก จดีเีอฟ สเุอซ เอส. เอ. ซ่ึงเป็นผูถ้อืหุ้นล�าดับสงูสดุถอืหุ้นในกลุม่บรษิทัโกลว์ ถอืหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 ของ 
จ�านวนหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม สัญญาทั้งสองฉบับข้างต้นใช้แทนสัญญาฉบับเดิมซึ่งลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การท�ารายการระหว่างกนัของบริษทักบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งในปี 2552 เป็นการท�ารายการทีเ่กดิขึน้เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็ว่าเป็นการท�ารายการท่ีเกดิขึน้จากการด�าเนนิธรุกจิโดยปกตท่ัิวไปและไม่มีการถ่ายเทผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ การก�าหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของรายการต่างๆ เป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยการก�าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมี

เงื่อนไขไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก 

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ส�าหรบัรายการระหว่างกนัทีมี่ลกัษณะเป็นรายการธุรกจิปกต ิขัน้ตอนการอนมุตัเิป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม และบรษัิทท่ีเก่ียวข้อง เช่นเดยีวกบัการท�าธรุกรรมกบักจิการอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั ส�าหรบัการท�ารายการระหว่างกนัอืน่ๆ บรษิทัมมีาตราการ
ควบคุมเป็นไปตามข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ทัง้นีใ้นการพจิารณาการท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในส่วนได้ส่วนเสยีและเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูบ้รหิารของบรษิทันัน้  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บรษิทัคาดว่าในอนาคตจะมีการท�ารายการระหว่างกนัเกดิขึน้อกี เนือ่งจากการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิ

การค้าปกติของบรษิทั ซึง่บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด�าเนนิการให้การท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั โดยการเข้า
ท�ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคม 
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทัง้นี ้หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรอืผูถ้อืหุ้นท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมีความขดัแย้งใน 
อนาคต บรษิทัจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลในการเข้าท�ารายการ และความ 
เหมาะสมของการก�าหนดราคาของรายการต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกตธิรุกจิทัว่ไป โดยมเีงือ่นไขไม่แตกต่างจากบคุคลภายนอก
หรือราคาทุน ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

โกลว์ โครงการระยะที่ 3 & 4
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ: (1)  การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2555 จะอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ภาพรวม
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทาง

อตุสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศและประเทศเพือ่นบ้าน โดยประกอบธรุกจิในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  

และโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration Facilities) (โดยโรงไฟฟ้าเกือบทั้งหมดด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

(SPP) ภายใต้โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็) ธรุกจิหลกัของบรษัิท คือ การผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า และ 

ไอน�า้ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมทีต่ัง้อยูใ่นเขต MIE(1) และ SEIP(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมีก�าลงัการผลติไฟฟ้าท้ังสิน้ 3,188 เมกะวตัต์ และ 

มีก�าลังการผลิตไอน�้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง

(1)  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province) 
(2)  เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (Siam Eastern Industrial Park, Rayong Province)

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 
สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2555 2554 2553

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
• อัตราส่วนสภาพคล่อง
• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
• อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า
เท่า
เท่า

1.14
0.91
0.48

1.59
1.06
0.48

1.84
1.46
0.93

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)
• อัตราก�าไรขั้นต้น
• อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน
• อัตราก�าไรสุทธิ
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%
%
%

15.56
12.42
9.72

13.53

16.40
14.75
8.66
9.05

18.50
23.33
16.03
16.32

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
• อัตราหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

4.42
9.86
0.46

3.07
7.09
0.35

5.96
10.99
0.37

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย
• อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
%

2.02
5.06

n/a(1)

2.06
 4.77
81.70

1.83
7.20

48.99
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ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 59,072.8 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 จากจ�านวน 41,084.6 ล้านบาทในปี 2554  

โดยในปี 2555 บรษัิทมกี�าไรสทุธก่ิอนรวมก�าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ(3) (Normalized Net Profit(4)) ซึง่ใช้เป็นแนวทางก�าหนดการ

จ่ายเงินปันผล จ�านวน 5,078.2 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 จากจ�านวน 4,103.9 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2554 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 129,618.9 ล้านบาท และหนี้สินรวม 86,671.3 ล้านบาท 

รายได้
บริษัทมีรายได้หลักจากการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าสะอาด (Clarified Water)  

น�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน�้าเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน MIE และ SEIP ตารางต่อไปนี้ 

แสดงรายได้ของบริษัทแบ่งตามแหล่งรายได้

รายได้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 ผลต่าง

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

  กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 19,345.5 32.7 11,466.8 27.9 7,878.7 68.7

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 15,719.5 26.6 11,270.6 27.4 4,448.9 39.5

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 14,567.2 24.7 11,421.8 27.8 3,145.3 27.5

รวม 49,632.2 84.0 34,159.3 83.1 15,472.9 45.3

ไอน�้า 7,160.8 12.1 5,826.5 14.2 1,334.3 22.9

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 410.8 0.7 373.2 0.9 37.6 10.1

รวม 57,203.8 96.8 40,359.0 98.2 16,844.9 41.7

รายได้อื่นๆ 1,869.0 3.2 725.7 1.8 1,143.3 >100

รวมรายได้ 59,072.8 100.0 41,084.6 100.0 17,988.2 43.8

รายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่ผลิตและจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมใน  

MIE และ SEIP ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่บริษัทจ�าหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

(3)  ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (เดิมหมายถึงก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ยังไม่รับรู้)
(4)  ไม่รวมก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
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ปริมาณขาย

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 ผลต่าง ร้อยละ

การจัดส่งไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

    จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่(1) 7,202.8 4,930.1 2,272.7 46.1

    จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 5,010.7 4,049.0 961.7 23.8

    จัดส่งให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 4,639.9 4,249.1 390.8 9.2

    รวม 16,853.4 13,228.3 3,625.1 27.4

ไอน�้า (พันตัน) 7,019.5 6,219.9 799.6 12.9

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (พันลูกบาศก์เมตร) 12,235.3 12,003.7 231.6 1.9

น�้าเย็น (พันตันความเย็น) 13,663.7 5,561.9 8,101.8 >100

หมายเหตุ: (1) รวมการจ�าหน่ายไฟฟ้าของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ปี 2555 จ�านวน 542 กิกะวัตต์ชั่วโมง และปี 2554 จ�านวน 90 กิกะวัตต์ชั่วโมง รวมถึงการจ�าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 

เก็คโค่-วัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2555 จ�านวน 1,826 กิกะวัตต์ชั่วโมง (เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555)

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 

บริษัทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า(5) โดยปัจจุบันบริษัทเป็นคู่สัญญากับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทีด่�าเนนิการเชงิพาณิชย์แล้วรวม 3 ฉบบั โดยมโีรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิเป็นสญัญาฉบบัใหม่ภายใต้ 

สญัญาผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ขนาด 660 เมกะวตัต์ ทีไ่ด้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2555 โดยมกี�าลงัการผลติรวมตาม

สญัญาเท่ากบั 1,373 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นประเทศไทย และอกี 128 เมกะวตัต์ อยูใ่นประเทศลาว ซึง่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวัตต์ 

และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะวัตต์ และบริษัทยังมีคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก รวม 12 ฉบับ  

รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 846 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กมากฉบับใหม่ขนาด 1.55 เมกะวัตต์ ที่ได้เริ่มด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ท�าสัญญา 

จ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 70 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 56 ราย รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 714 เมกะวัตต์

การจ�าหน่ายไอน�้า

บริษัทจ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไอน�้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ท�าสัญญา 

จ�าหน่ายไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 27 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 19 ราย รวมเป็นปริมาณไอน�้าทั้งสิ้น 1,050 ตันต่อชั่วโมง

(5)  ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)

 ในขณะที่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประกอบด้วยค่าพลังงานไฟฟ้า (Capacity Payment) และค่าพพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)
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การจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัทจ�าหน่ายน�้าสะอาด (Clarified Water) และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญา

จ�าหน่ายน�้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม 13 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 9 ราย 

รวมเป็นปริมาณน�้าทั้งสิ้น 1,576 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

การจ�าหน่ายน�้าเย็น

บริษัทจ�าหน่ายน�้าเย็น (Chilled Water) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายน�้าเย็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท

ได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายน�้าเย็นกับลูกค้าอุตสาหกรรม 2 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 2 ราย รวมเป็นปริมาณน�้าเย็นทั้งสิ้น 2,050 ตันความเย็น

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

       ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายตามจ�านวนและอัตราร้อยละต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ค่าใช้จ่าย

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 ผลต่าง

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ 33,075.4 66.7 24,094.2 68.6 8,981.2 37.3

ถ่านหิน 6,868.2 13.8 3,445.4 9.8 3,422.8 99.3

น�้ามันดีเซล 35.2 0.1 4.7 0.0 30.5 >100

ค่าบ�ารุงรักษา 1,285.9 2.6 830.2 2.4 455.7 54.9

ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 4,288.9 8.6 3,236.5 9.2 1,052.4 32.5

อื่นๆ 2,749.5 5.5 2,127.3 6.1 622.3 29.3

รวมต้นทุนขาย 48,303.2 97.4 33,738.3 96.0 14,564.9 43.2

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าเสื่อมราคา/การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 31.7 0.1 32.4 0.1 (0.7) (2.3)

ค่าใช้จ่ายทั่วไป 635.8 1.3 498.9 1.4 136.8 27.4

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 667.4 1.3 531.3 1.5 136.1 25.6

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 641.9 1.3 862.9 2.5 (221.0) (25.6)

รวมค่าใช้จ่าย 49,612.5 100.0 35,132.5 100.0 14,479.9 41.2
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดต้นทุนขายของโรงไฟฟ้าธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับต้นทุนขายของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

และไอน�้า (Cogeneration)(1) 

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 ผลต่าง

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

ธุรกิจไอพีพี

    ก๊าซธรรมชาติ 10,135.6 64.9 8,359.3 84.5 1,776.3 21.2

    ถ่านหิน 3,039.2 19.5    -       - 3,039.2      -

    น�้ามันดีเซล 31.7 0.2 4.7 0.0 27.0 >100

    ค่าบ�ารุงรักษา 147.7 0.9 70.3 0.7 77.4 >100

    ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 1,667.9 10.7 1,182.8 12.0 485.1 41.0

    อื่นๆ 584.8 3.7 271.4 2.7 313.5 >100

      รวมต้นทุนขาย 15,606.8 100.0 9,888.3 100.0 5,718.5 57.8

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

    ก๊าซธรรมชาติ 22,939.7 70.2 15,734.9 66.0 7,204.9 45.8

    ถ่านหิน 3,829.1 11.7 3,445.4 14.4 383.6 11.1

    น�้ามันดีเซล 3.5      -     -      -      -      -

    ค่าบ�ารุงรักษา 1,138.3 3.5 760.0 3.2 378.3 49.8

    ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 2,621.0 8.0 2,053.8 8.6 567.3 27.6

    อื่นๆ 2,164.7 6.6 1,855.9 7.8 308.8 16.6

      รวมต้นทุนขาย 32,696.3 100.0 23,849.9 100.0 8,846.4 37.1

หมายเหต ุ: (1)  ต้นทนุขายของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ท่ีแสดงไว้ในตารางข้างต้น เป็นผลประกอบการรวมของบรษิทัหกัด้วยผลประกอบการ ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ 

และ บจ. เก็คโค่-วนั ดงันัน้ ข้อมลูบางส่วนในตารางจงึเป็นผลจากการด�าเนนิธรุกจิซึง่มใิช่จากการประกอบโรงผลติไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้โดยตรง อย่างไรกด็ ีจ�านวนเงนิ 

ซึ่งมาจากการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวมีจ�านวนไม่มากนัก

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

บรษิทัใช้ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้าและไอน�้า ต้นทนุก๊าซธรรมชาตนิบัเป็นต้นทนุขายในการด�าเนนิงาน 

หลักของบริษัท โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2555
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ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

      ต้นทุนเฉลี่ย (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 ผลต่าง

(บาท/ล้านบีทียู)  (บาท/ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ร้อยละ)

ต้นทุนเฉลี่ย

   ของโกลว์ ไอพีพี 303.2 249.5 53.7 21.5

   ของโรงผลิตไฟฟ้าและไอน�้าร่วมกัน(2) 310.8 257.5 53.3 20.7

หมายเหตุ:  (1)  ต้นทุนเฉลี่ยไม่ใช่ราคาก๊าซจริงของบริษัท แต่ค�านวณโดยน�าต้นทุนก๊าซธรรมชาติทั้งหมดหารด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
(2)   ต้นทนุเกลีย่ (Blended Rate) โดยหลักแสดงถงึราคาก๊าซธรรมชาตทิีช่�าระให้กบั บมจ. ปตท. (1) โดยโรงผลติไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ของบรษิทัส�าหรบัก๊าซธรรมชาตทิีใ่ช้ใน 

 การผลิตไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม (2) ส�าหรับก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับหม้อต้มผลิตไอน�้า (Boilers) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ทั้งนี้ราคา 

 ก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราต่างกัน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 13.8 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2555

       ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยในการจัดซื้อถ่านหินส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost)(1) ของถ่านหิน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 ผลต่าง

(ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) (ร้อยละ)

ธุรกิจไอพีพี

ราคาถ่านหินอ้างอิง(2)

133.9

10.8

-

-

133.9

10.8

-

-

(6,322 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม)(AR)

ค่าขนส่ง(3)

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

ราคาถ่านหินอ้างอิง(2)

112.1

10.1

97.2

11.5

14.8

(1.4)
15.3

(12.0)
(6,700 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม)(AD)

ค่าขนส่ง(3)

หมายเหตุ: (1)  ต้นทุนเฉลี่ยไม่รวมต้นทุนของ Biomass   
(2)  ไม่ใช่ราคาถ่านหินจริง แต่เป็นราคาอ้างอิงเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้ ส่วนราคาถ่านหินจริงเปลี่ยนแปลงตามกลไกการปรับราคาตาม 

ข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายถ่านหิน
(3)  รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง
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ปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของบริษัท คือ ปริมาณไฟฟ้าและไอน�้าที่บริษัทผลิตได้และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

และไอน�้าดังกล่าว 

ตารางต่อไปนี้แสดงระดับพลังงานการผลิต (Energy Production Levels) และอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rates) ของโรงไฟฟ้าของ

บริษัทส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ปริมาณการผลิตและอัตราการใช้ความร้อน(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554

โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี
ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 4,835 4,841

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 33,507,830 33,516,496

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 6,930 6,924

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 1,826   -

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 16,600,756   -

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 9,094   -

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (MIE)(1) 

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้าที่จัดสรร (กิกะวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า)(2) 

        โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,184 6,729

        โรงไฟฟ้าถ่านหิน 2,521 2,514

    ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV)

        โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 65,712,165 58,078,724

        โรงไฟฟ้าถ่านหิน 26,183,442 27,137,714

    อัตราการใช้ความร้อนจัดสรร (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 

        โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,029 8,632

        โรงไฟฟ้าถ่านหิน(3) 10,420 10,807

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน�้า (SEIP)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)(2) 1,018 350

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 7,985,105 2,957,275

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 7,842 8,437

หมายเหตุ: (1)  แสดงถึงอัตราการใช้ความร้อน “จัดสรร” ซึ่งถือเป็นอัตราการใช้ความร้อนรวมของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัท โดยค�านวณจากปริมาณพลังงาน 
จากเช้ือเพลิงที่ใช้ท้ังหมดของโรงงานในระยะเวลาหน่ึงหารด้วยพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถค�านวณค่าได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในกรณีโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหินของโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 ซึ่งบริษัทถัวเฉลี่ยพลังงานไอน�้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดย
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 โดยนับเป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน การค�านวณเช่นนี้ยึดหลักปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานแต่ละชนิดต่อพลังงานที่
ใช้ส�าหรับโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ทั้งหมด ซึ่งบริษัทจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานที่ตั้งขึ้นประกอบในการค�านวณ อย่างไรก็ตาม ตารางข้างต้นนี้มีการรวมปริมาณ
การผลิตและอัตราการใช้ความร้อนของโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่ (CFB 3) ด้วย

(2)   รวมถึงการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าและน�้าเย็น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไอน�้าและน�้าเย็น (ถ้ามี) ถูกปรับใช้หน่วยเมกะวัตต์ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า
(3)  อัตราการใช้ความร้อนที่แสดงในตารางส่วนนี้มีการรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใช้เริ่มเดินเครื่องและส่วนผสมของชีวมวล (Biomass) เข้าไว้ในอัตราการใช้ความร้อนจาก 

ถ่านหินด้วย
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ผลประกอบการเปรียบเทียบ 

ปี 2555 กับ ปี 2554
รายได้

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าและการให้บริการ (รวมรายได้อื่นๆ) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 เป็นจ�านวน 59,072.8 ล้านบาทใน 

ปี 2555 จากจ�านวน 41,084.6 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 หรือ 

จากจ�านวน 11,325.3 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 13,121.3 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าพลังงานไฟฟ้าที่สูง

ขึ้นเนื่องมาจากราคาค่าก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้น

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

ขนาด 660 เมกะวัตต์ ที่ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 มีปริมาณการจ�าหน่ายจ�านวน 5,336.4 ล้านบาท 

หรือจ�านวน 1,826 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2555

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 746.2 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 141.5 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 887.7 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุ

หลักจากที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่กลับสู่สภาวะปกติในปี 2555 หลังจากที่ได้มีการประกาศภาวะฝนแล้งและการผลิตไฟฟ้าที่

ลดลงในปี 2554 โดยในปี 2555 มีปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นจ�านวน 542 กิกะวัตต์ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 453 กิกะวัตต์ชั่วโมง จาก 

90 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2554

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 หรือจากจ�านวน 11,270.6 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 15,719.5 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากค่าพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และราคาค่าก๊าซและราคาค่าถ่านหิน

ปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงการบันทึกรายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้าของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 11(6) ที่ได้ถูกบันทึกในงบการเงินรวมตั้งแต่

วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นมา และยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กก�าลังการ

ผลิต 74 เมกะวัตต์ (ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และภายใต้สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555) รวมไปถึงยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 12  

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตขนาดเล็กขนาด 90 เมกะวัตต์ (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

ก�าลังการผลิตขนาด 110 เมกะวัตต์ ที่ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555) ทั้งนี้ค่าพลังงานไฟฟ้า

เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.3 เนื่องมาจากราคาค่าก๊าซที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 ราคาค่าถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 และปริมาณการจ�าหน่าย

ไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 หรือ

จากจ�านวน 11,412.8 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 14,567.2 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 9.2 เนือ่งมาจากการฟ้ืนตวัของความต้องการไฟฟ้าจากลกูค้าเดมิและการเพิม่ขึน้ของความต้องการไฟฟ้าจากลกูค้ารายใหม่

ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ก�าลังการผลิต 382 เมกะวัตต์ (โกลว์ พลังงาน โครงการระยะ 

ท่ี 5) ที่ได้เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือเดือนตุลาคม 2554 รวมถึงการบันทึกรายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้าของ บจ. โกลว์ เอส

พีพี 11 ที่ได้ถูกบันทึกในงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 รวมถึงยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 ที่ได้เริ่ม

(6)  บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, บจ. โกลว์ เอสพีพี 12, และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 13 ชื่อเดิมคือ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์, บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์  

 ตามล�าดับ
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ด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2555 และการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟ โดยอัตราค่าไฟที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 ในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีผลมาจากการปรับตัวขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) จ�านวน 

30 สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในเดือนมิถุนายน และปรับขึ้นอีกจ�านวน 18 สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในเดือนกันยายนปี 2555

• ยอดจ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 หรือจาก

จ�านวน 5,826.5 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 7,160.8 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุจากปริมาณไอน�้าที่จ�าหน่ายได้ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เนื่องมาจากการฟื้นตัวของความต้องการไฟฟ้าจากลูกค้าเดิมและการเพิ่มขึ้นของความต้องการไฟฟ้าจาก 

ลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ก�าลังการผลิต 382 เมกะวัตต์ (โกลว์ พลังงาน  

โครงการระยะที่ 5) ที่ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2554 และอัตราค่าไอน�้าที่สูงขึ้นร้อยละ 8.9 เนื่องมาจาก

ราคาค่าก๊าซที่สูงขึ้น แม้ว่ายอดการจ�าหน่ายของกลุ่มลูกค้า BST จะลดลง เนื่องมาจากเหตุการณ์ระเบิดของโรงงาน BSTE ในเดือน

พฤษภาคม 2555

• รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 หรือจากจ�านวน 373.2 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 410.7  

ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุจากปริมาณการจ�าหน่ายน�้าเพิ่มขึ้นและการบันทึกรายได้จาก บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 ตั้งแต่วันที่ 1  

สิงหาคม 2554

รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ

บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยรับลดลงจ�านวน 36.1 ล้านบาท โดยลดลงจากจ�านวน 126.4 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 90.3 ล้านบาท 

ในปี 2555 โดยดอกเบ้ียรับส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยจากเงินสดท่ีอยู ่ในรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีส�ารองตามสัญญาเงินกู ้

โครงการ

ในปี 2555 บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ�านวน 661.4 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2554 บริษัทไม่มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

โดยก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. เก็คโค่-วัน และ บจ. ไฟฟ้า  

ห้วยเหาะ(7) ซึ่งจะช�าระคืนโดยอาศัยรายได้จากยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่อยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และที่มีการอ้างอิงกับเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้อื่นๆ จ�านวน 1,117.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจ�านวน 518.0 ล้านบาทจากปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การบันทึกเงินชดเชยจากความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการเก็คโค่-วัน จ�านวน 1,055.9 ล้านบาทในปี 2555 ในขณะที่การบันทึกเงินชดเชย

จากความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการเก็คโค่-วัน มีจ�านวน 546.0 ล้านบาทในปี 2554

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รายได้ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 จากจ�านวน 41,084.6 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน  

59,072.8 ล้านบาทในปี 2555

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.2 หรือจากจ�านวน 33,738.3 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 48,303.2 ล้านบาทในปี 2555  

ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพี

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 หรือจากจ�านวน 8,359.3 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน  

10,135.6 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาค่าก๊าซปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 21.5 และปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต

ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ลดลง เนื่องการซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนในไตรมาสแรกของปี 2555 

(7)  งบการเงินของ บจ. ไฟฟ้าห้วยเหาะ ถูกจัดท�าในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และได้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทที่แสดงในสกุลเงินบาท
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• ต้นทุนถ่านหินของธุรกิจไอพีพี เป็นจ�านวน 3,039.2 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งมาจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งแต่

วันที่ 19 สิงหาคม 2555

• ต้นทุนเชื้อเพลิงน�้ามันดีเซลของธุรกิจไอพีพี มีจ�านวน 31.7 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้น 27.0 ล้านบาท จากจ�านวน 4.7 ล้านบาท 

ในปี 2554 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนน�้ามันดีเซลมีสาเหตุหลักจากการเริ่มด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้

น�้ามันดีเซลในช่วงแรกของการเริ่มเดินเครื่อง

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุงมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 77.4 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 70.3 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 147.7 ล้านบาทในปี 2555 

โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการซ่อมบ�ารุงตามแผนของหม้อไอน�้าและกังหันก๊าซของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ในไตรมาสแรกของปี 2555 

และการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.0 หรือจากจ�านวน 1,182.8 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 

1,667.9 ล้านบาทในปี 2555 สาเหตุหลักของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากการบันทึกค่าเสื่อมของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เป็นจ�านวน 

382.5 ล้านบาทในปี 2555

• ต้นทุนขายอื่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�านวน 313.5 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 271.4 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 584.8 ล้านบาท 

ในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 

ทั้งนี้ต้นทุนขายอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนน�้า สารเคมี และค่าใช้จ่ายประจ�าทั่วไป รวมไปถึงเงินจ่ายเข้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration)

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.8 หรือจากจ�านวน 15,734.9 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 22,939.7 

ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20.7 และปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 

ที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ารวมถึงการบันทึกรวมค่าใช้จ่ายของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 11  

ที่ได้ถูกบันทึกในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 ที่ได้ 

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

• ต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 หรือจากจ�านวน 3,445.4 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 3,829.1 ล้านบาท 

ในปี 2555 โดยมีสาเหตุมาจากราคาจ�าหน่ายถ่านหินเฉลี่ยที่ใช้อ้างอิง (FOB) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 หรือจาก 97.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

ต่อตัน เป็น 112.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน แม้ว่าปริมาณถ่านหินที่ใช้จะลดลงเนื่องมาจากการซ่อมบ�ารุงตามแผนในครึ่งปีแรกของ 

ปี 2555

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.8 หรือจากจ�านวน 760.0 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 1,138.3 ล้านบาทในปี 2555 

สาเหตุหลักมาจากการซ่อมบ�ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและไอน�้าบางหน่วยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 หรือจากจ�านวน 2,053.8 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 

2,621.0 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุมาจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 5 ที่ได้เริ่ม

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

• ต้นทุนขายอื่นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 หรือจากจ�านวน 1,855.9 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 2,164.7 ล้านบาทในปี 2555 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเงินชดเชยให้กับ กฟผ. จ�านวน 633.6 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของ

ปี 2555 เนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการเก็คโค่-วัน

ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 หรือจากจ�านวน 531.3 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน  

667.4 ล้านบาท ในปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้
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• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 หรือจากจ�านวน 32.4 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 31.7   

ล้านบาทในปี 2555

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.4 หรือจากจ�านวน 498.9 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 635.8 

ล้านบาทในปี 2555

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รายจ่ายทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 หรือจากจ�านวน 35,132.5 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 

49,612.5 ล้านบาทในปี 2555

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.9 หรือจากจ�านวน 5,952.1 ล้านบาท 

ในปี 2554 เป็นจ�านวน 9,460.4 ล้านบาทในปี 2555 

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3 หรือจากจ�านวน 1,678.5 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 2,354.2 ล้านบาทในปี 2555 

โดยต้นทุนทางการเงินหลักประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8 หรือจากจ�านวน 1,446.9 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 2,240.0 ล้านบาทในปี 2555 โดยมี 

สาเหตุมาจากภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินของโกลว์ พลังงาน ในการเข้าซื้อ บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายของ โกลว์ 

พลงังาน โครงการระยะที ่5 และโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ทีไ่ม่ได้ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุสนิทรพัย์ (Capitalization) หลงัจากได้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์  

เมื่อเดือนตุลาคม 2554 และเดือนสิงหาคม 2555 ตามล�าดับ 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 50.7 หรือจากจ�านวน 231.6 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 114.2 ล้านบาทในปี 2555 

สาเหตุมาจากการบันทึกค่าใช้จ่าย และการตัดจ�าหน่ายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 ในปี 2554

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 23.9 หรือจากจ�านวน 925.0 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 703.6 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุ

จากอัตราภาษีที่ลดลง 

ก�าไรหลังหักภาษี

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรหลังหักภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.2 จากจ�านวน 3,348.6 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 

6,402.6 ล้านบาทในปี 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลก�าไรจ�านวน 843.0 ล้านบาทในปี 2555 ในขณะที่ปี 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลขาดทุนจ�านวน 

145.8 ล้านบาท ผลก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสาเหตุหลักจากการได้รับเงินชดเชยจากความล่าช้าของโครงการเก็คโค่-วัน ตั้งแต่วันที่ 

19 สิงหาคม 2555
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ก�าไรสุทธิ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรสุทธิมีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.1 หรือจากจ�านวน 3,494.4 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�านวน 5,559.6 

ล้านบาทในปี 2555

ก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ(8) 

ส�าหรับปี 2555 บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 481.4(9) ล้านบาท ท�าให้บริษัทมีก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 5,078.2 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 จากจ�านวน 4,103.9 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไร

หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดการจ่ายเงินปันผล

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีส�าหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

            หน่วย : บาท

    บริษัท     บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,892,760.00 7,911,114.00

ค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee) 

- การตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน 275,000.00 -

- การตรวจสอบ Package - 508,372.00

- ค่าวิชาชีพส�าหรับขอบเขตงานเพิ่มเติม 200,000.00 300,000.00

- อื่นๆ - -

(8)  ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (เดิมหมายถึงก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ที่ยังไม่รับรู้)
(9)  ไม่รวมก�าไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
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เสนอ  ผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้ 

• นายโกวิทย์ โปษยานนท์  ประธานกรรมการ

• นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการ

• นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ ์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมดสี่ (4) ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีแล้วน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบม ี

ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรใน 

สาระส�าคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีผู้ตรวจสอบภายในน�าเสนอ แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญ

ของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบต่อการด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญแต่ประการใด

4. พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

5. สอบทานและอนุมัติแผนตรวจสอบภายใน สอบทานและรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยตรวจสอบภายใน

6. สอบทานความเสีย่งทีม่แีนวโน้มว่าอาจจะเกดิขึน้ ซึง่ผูต้รวจสอบภายในและผูบ้รหิารคาดการณ์ไว้หรอืได้รบัทราบมา รวมถงึสอบทาน

ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่จะน�ามาปรับใช้กับความเสี่ยงดังกล่าว

7. สอบทานรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบม ี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าวของบริษัท เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้จากการที ่

บริษทัเป็นบรษิทัย่อยของบริษทั GDF SUEZ (จดีเีอฟ สเุอซ) บรษิทัจงึต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดของระบบการควบคมุภายในของ GDF SUEZ อกีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4325 หรือ นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต เลขที่ 4292 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)



116

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบัญช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็

จริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา 

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที ่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดย 

ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อยและของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ธนาวรรณ  อนุรัตน์บดี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
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