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พนัธกิจ
เ ิ่มคุณคา หกับผูถือหุนและลูกคาอยางยั่งยืน ดวยการสรางความมั่นคง นการ
ผลิตและจัดสงไ า การเติบโต นดานผลการดาเนินงาน ความรูความสามารถของ
บุคลากร รอมดวยความเ ี่ยว า อยางเปนโครงขาย

ดาเนินธุรกิจโดยการ ั นาและดาเนินงานโครงการดวยความรับผิด อบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม โดย หความสาคั ตอการ ั นาคุณภา ีวิตของ ุม น น ืนที่ 
ที่เราดาเนินธุรกิจ

เราเปนผูนาดานธุรกิจ ลังงาน โดยผลิตไ าและไอนาที่ ห
ความมั่นคงและยั่งยืน เ ื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาบน ืนฐานของนวัตกรรมที่สรางสรรค นการ เ ือ
เ ลิงที่หลากหลาย

วสิัยทัศน 

ปรัชญาพื้นฐานทางธุรกิจ
ความเป  ็นเลิศในการบริหารจัดการ
• หความสาคั ตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย
• รักษาความ ง อ จของลูกคา หอยู  นระดับสูง
• ั นาความมั่นคง นการจัดสงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
• ั นากระบวนการดาเนินโครงการอยางตอเนื่อง
• ั นาระบบรายงาน ตลอดจนเครื่องมือและกระบวนการ 
   นการบริหารอยางตอเนื่อง
• ลดตนทุนการผลิตและเ ิ่มประสิทธิภา นการผลิต
• ลดตนทุนทางการเงิน   
การเติบโตในผลการดําเนินงาน
• ขยายการดาเนินธุรกิจโรงไ า ลังความรอนรวมระบบโคเจนเนอเร ั่น
   นประเท ไทย หกับกลุ มลูกคาอุตสาหกรรมที่มีความตองการไ าสูง 
   และ หความสาคั นเรื่องความมั่นคงของระบบการผลิตและจัดสงไ า 
• ขยายการดาเนินธุรกิจโรงไ าเอก นราย ห  ไอ ี ี  นประเท ไทย 
• ขยายและแสวงหาการดาเนินธุรกิจตาง  นประเท เ ื่อนบาน
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ป 2556 เปนอีกปที่สำคัญของกลุมบริษัทโกลว เนื่องจากการพัฒนาโครงการสวนขยายที่ไดดำเนินการมาเปน
ระยะเวลา 5 ปไดเสร็จสิ้นสมบูรณ ซึ่งทำใหรายไดจากการขายของกลุมบริษัทโกลวในป 2556 เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณรอยละ 20 จากที่ป 2555 รายไดจากการขายของกลุมบริษัทไดเพิ่มขึ้นไปแลวประมาณรอยละ 40 
โดยปจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นของรายไดในป 2556 นั้นมาจากการที่โครงการสวนขยายบางโครงการมีการ
ดำเนินการและสรางรายไดเต็มปเปนปแรก ซ่ึงรวมถึงโครงการโรงไฟฟาถานหินภายใตสัญญาผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายใหญขนาด 660 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเก็คโค-วัน) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติ
เปนเช้ือเพลิงขนาดกำลังการผลิต 110 เมกะวัตต (โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการระยะท่ี 2) และสัญญา
ฉบับใหมภายใตสัญญาผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสำหรับโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งโครงการดังกลาวทั้งหมดนี้ไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย
ไปแลวในป 2555 นอกจากนี้ยอดขายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมก็ยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอีกดวย 

กำไรจากการดำเนินธุรกิจหลักสำหรับป 2556 ซึ่งไดแกกำไรกอนดอกเบี้ยจายภาษีเงินไดและคาเสื่อมราคา 
(“EBITDA”) เพิ่มขึ้นรอยละ 40 มาเปน 18,259 ลานบาท และ Normalized Net Profit (”NNP”) เพิ่มขึ้น
รอยละ 59 มาเปน 8,061 ลานบาท โดย NNP ไดทำสถิติสูงสุดเทาที่เคยมีมา โดยมีระดับมากกวา 8,000 
ลานบาทไดเปนครั้งแรก ซึ่งปจจัยหลักของการเติบโตทางธุรกิจของเราในครั้งนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอด
จำหนายในทุกกลุมธุรกิจและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับตัวกลับเขาสูระดับปกติ ผลประกอบการ
ประจำป 2556 ถือวาเปนมาตรฐานใหมสำหรับกลุมบริษัทโกลว เปนผลมาจากโครงการสวนขยายที่ทำให
ผลประกอบการเพิ่มขึ้นมาตลอดนับตั้งแตป 2552 เปนตนมา

สำหรับป 2557 บริษัทยังคงมีวัตถุประสงคในการมุงเนนเพิ่มพูนผลการดำเนินการที่ยอดเยี่ยมของกลุมบริษัท
โกลวอยางตอเนื่องทั้งในแงการปฎิบัติการและทางการเงิน ตลอดจนปรัชญาพื้นฐานธุรกิจ ความเปนเลิศใน
การบริหารจัดการ และการเติบโตในผลการดำเนินงานใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น

ทายที่สุดนี้ ในฐานะตัวแทนผูบริหารของกลุมบริษัทโกลว ผมขอแสดงความขอบคุณดวยใจจริงตอพนักงาน
กลุมบริษัทโกลวทุกทาน ในความมานะ อุตสาหะ การทำงานอยางมืออาชีพ และความเสียสละ อันนำมาซึ่ง
ความสำเร็จตลอดระยะเวลา 20 ปแรกของการดำเนินการและเพื่อเปนรากฐานความสำเร็จในปตอๆ ไป
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ชื่อย่อ	 GLOW

เลขทะเบียนบริษัท	 0107538000461

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	ไอน�้า	และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	และพลังงานไฟฟ้าให้กับ

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)

ทุนจดทะเบียน	 14,828,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

ทุนช�าระแล้ว		 14,628,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

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	 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

	 โทรศัพท์	:	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
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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	 ให้บรกิารด้านการจัดการ	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	นคิมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร	ีต�าบลบ่อวนิ	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบุร	ี20230

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3834-5900-5		

	 โทรสาร	:	66	(0)	3834-5906

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	 10	 ซอยจ	ี-	2	 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์	 นคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก	(มาบตาพดุ)	 ต�าบลห้วยโป่ง

อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3868-5589		

	 โทรสาร	:	66	(0)	3868-5104

ลักษณะการประกอบธุรกิจ		ผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า	ไอน�า้	และน�า้เพือ่อตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	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

ที่ตั้งโรงงาน	 11	ถนนไอห้า	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3869-8400-10	

	 โทรสาร	:	66	(0)	3868-4789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า	และไอน�า้เพือ่อุตสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.
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5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 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

ที่ตั้งโรงงาน	 11	ถนนไอห้า	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

โทรศัพท	์:	66	(0)	3869-8400-10	

โทรสาร	:	66	(0)	3868-4789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า	ไอน�า้	และน�า้เพือ่อุตสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.

6. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 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	 พัฒนาโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้า

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	ช้ัน	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 

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 อาคารเวียงวัง	ทาวเวอร์	ชัน้	5	ถนนบรุจีนัท์	บ้านดงประลานทุ่ง	เมอืงสสีตันาก	นครหลวงเวยีงจนัทน์	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

โทรศัพท	์:	(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)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง		

จังหวัดระยอง	21140

โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8		

โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330
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ท่ีตั้งโรงงาน	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	

จังหวัดระยอง	21140

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8		

	 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330

ลักษณะการประกอบธุรกิจ		ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.

11. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 12 จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พำวเวอร์ 2 จ�ำกัด และอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรกำรช�ำระบัญชี)

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 60/19	หมู่	3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	

จังหวัดระยอง	21140

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8		

	 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330

ที่ตั้งโรงงาน	 250	หมู่	3	เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	

จังหวัดระยอง	21140

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8		

	 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.

12. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 13 จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ระยอง เนชั่นแนล พำวเวอร์ จ�ำกัด และอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรกำรช�ำระบัญชี)

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	

จังหวัดระยอง	21140

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8

	 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330

ท่ีตั้งโรงงาน	 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	

บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่น้อยกว่ำร้อยละ 50

1. บริษัท ห้วยเหำะไทย จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 195	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท	์:	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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บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกควำม ัน วนของรำคำเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงเปนต้นทุนหลักในการด�าเนินงานของบริษัทคิดเปนร้อยละ	80.7	 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในป	2556	 ซึ่งการท่ีบริษัทจะ

สามารถผลกัภาระทีเ่กีย่วกบัความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิให้แก่ลกูค้าผูซ้ือ้ไฟฟ้าและไอน�า้ของบรษิทัได้หรอืไม่และเพยีงใดขึน้อยูก่บัข้อก�าหนด

ในสัญญาซื้อขายแต่ละ บับ

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

การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย	(หรอื	“กฟผ.”)	ซึง่มรีายไดค้ิดเปนร้อยละ	20.7	และ	17.2	ตามล�าดับ	ของรายไดร้วมของบรษิทั

ในป	2556	บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให้กับ	กฟผ.	ได้ตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา	( o t cte 	

e t	 tes)

	 ตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ	 กฟผ.	 ส�าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง	

ซึ่งมีรายได้คิดเปนร้อยละ	22.8	ของรายได้รวมของบริษัทในป	2556	บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ	กฟผ.	ได้ตาม

อัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา	( o t cte 	 e t	 tes)		

	 ตามข้อก�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็กบั	กฟผ.	ส�าหรบัโรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเปนเชือ้เพลงิ	2	หน่วย	

(ก�าลังการผลิต	90	เมกะวัตต์ต่อสัญญา)	ซึ่งมีรายได้คิดเปนร้อยละ	3.4	ของรายได้รวมของบริษัทในป	2556	บริษัทสามารถผลัก

ภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ	กฟผ.	ได้เพียงบางส่วนตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา	( o t cte 	 e t	 tes)	และที่ระดับ

ราคาอ้างอิงของถ่านหินทีก่�าหนด	เนือ่งจากบรษิทัไม่สามารถผลักภาระค่าขนส่งถา่นหินซึ่งเปนต้นทุนส�าคัญของต้นทุนเชือ้เพลิงให้

กับ	กฟผ.	ได้	การเพิม่ขึน้ของต้นทนุรวมของเชือ้เพลงิถ่านหนิ	(รวมถงึต้นทนุค่าขนส่ง)	อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญั

ต่ออัตราส่วนก�าไรของบริษัทได้

	 ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม	 ซึ่งมีรายได้คิดเปนร้อยละ	22.5	 ของรายได้รวมของบริษัทใน

ป	2556	 โดยส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้า	

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

อัตราค่าไฟฟ้าของ	 กฟภ.	 จะสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง	 โดยใช้ค่าไฟฟ้ารวมสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย

อัตโนมัติ	(หรือ	“ค่าเอฟที”)	แต่ก็เปนการอ้างอิงกับดัชนีราคาเชื้อเพลิง	ซึ่งอาจไม่สะท้อนและไม่ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนถึง

ต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทเปนกรณีเ พาะ	 ประกอบกับดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินเพียงบางส่วนเท่านั้น	 (บริษัทใช้

ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด	248	เมกะวัตต์เทียบเท่า	เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม)	นอกจากนี้	ค่าเอฟที	

อาจไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ก�าหนดไว้เสมอไป	(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ	 “บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่าย



31

ไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ	กฟภ.	ซึ่งไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทและอาจไม่สามารถปรับราคา

ให้สะท้อนถึงความผันผวนต่าง 	เช่น	ความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ”)		

	 ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม	ซึ่งมีรายได้คิดเปนร้อยละ	11.3	ของรายได้รวมของบริษัทในป	2556	

บรษัิทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไอน�า้โดยปรบัตามการเปลีย่นแปลงของราคากาซธรรมชาตเิท่านัน้	มไิด้อ้างองิกบัการเปลีย่นแปลงของ

ราคาถ่านหิน	(ซึ่งบริษัทใช้ถ่านหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้าด้วย)		

เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให้กับลูกค้าได้	บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง	

โดยเ พาะอย่างยิ่งต้นทุนถ่านหิน	 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งบริษัทไม่สามารถผลักภาระการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเชื้อ

เพลงิดงักล่าวให้กับลกูค้าได้	จะส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของอตัราส่วนก�าไรของบรษิทัและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อการ

ประกอบธุรกิจ	สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท	

บริษัทก�ำหนดรำคำจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำบำงส่วนโดยอ้ำงอิงกับอั รำค่ำไฟฟ้ำของ กฟ . ่งไม่สะท้อนถง ้นทุนท่ีแท้จริงของบริษัท

และอำจไม่สำมำรถ รับรำคำให้สะท้อนถงควำม ัน วน ่ำงๆ ได้ เช่น ควำม ัน วนของ ้นทุนเชื้อเพลิงและอั รำเงินเฟ้อ

ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม	 ซึ่งมีรายได้คิดเปนร้อยละ	22.5	 ของรายได้รวมของบริษัทในป	2556		

โดยส่วนใหญ่บรษัิทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ	กฟภ.	ทัง้นี	้คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	(หรอื	“กกพ.”)		

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

(หรือ	 “กฟน.”)	 และ	 กฟผ.	 ซึ่งเปนหน่วยงานหลักในการด�าเนินกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้าของประเทศ	 แต่เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนของบริษัทมี

ลักษณะที่แตกต่างออกไป	ดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้าของ	กฟภ.	ซึ่งเปนราคาอ้างอิงของราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่บริษัทจ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

จึงอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัท		

อัตราค่าไฟฟ้าของ	กฟภ.	ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง	อัตราเงินเฟ้อ	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	และ

ปจจัยอื่น 	โดยผ่านสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที	ท้ังนี้ต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งเปนส่วนท่ีส�าคัญท่ีสุดของค่าเอฟทีนั้นอ้างอิง

กับดัชนีราคาเชื้อเพลิงอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่แท้จริงของบริษัทและสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินที่บริษัทใช้เปนเชื้อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น	 นอกจากนี้ค่าเอฟที	 ก็อาจไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ก�าหนดไว้	

เสมอไป	 ซึ่งปจจุบันจะมีการพิจารณาปรับค่าเอฟทีทุก 	4	 เดือน	 ดังนั้นในช่วงเวลาท่ีต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นแต่การก�าหนดอัตราค่า	

ไฟฟ้าของ	 กฟภ.	 ไม่มีการปรับค่าเอฟทีหรือปรับเพียงบางส่วนเท่านั้น	 จะท�าให้ราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทอาจไม่มีความสอดคล้องกับ	

ราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นได้	 อันอาจเปนผลให้บริษัทมีสัดส่วนอัตราก�าไรท่ีลดลง	 และให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันในกรณีท่ีเงื่อนไขเปนไป	

ในทิศทางตรงข้ามได้	 จากเหตุผลดังกล่าวการที่บริษัทต้องก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ	 กฟภ.	 จึงอาจมี	

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท

2537
โรงงานสาธารณูปโภค โกลว ลังงาน ระยะที่   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตา ุด จ ระยอง
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ุรกิจของบริษัทข้นอยู่กับ กฟ . อย่ำงมำก

กฟผ.	เปนลกูค้ารายใหญ่และส�าคญัทีส่ดุของบรษิทั	กฟผ.	ตกลงซือ้ไฟฟ้าจากบรษิทัภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างบรษัิท

กับ	กฟผ.	ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่	21	ถึง	25	ป	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวนับว่าเปนสัญญาที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทโดยมีมูลค่าคิด

เปนร้อยละ	64.8	ของรายได้รวมของบริษัทในป	2556	กฟผ.	มีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ	โดยนอกจากเปนผู้ซื้อหลัก

และควบคุมการจ�าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแล้ว	กฟผ.	ยงัเปนผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ทีส่ดุของประเทศอกีด้วย	สญัญาส�าคญัหลาย

บับที่บริษัทท�ากับ	กฟผ.	มีข้อก�าหนดที่ไม่ชัดเจน	ซึ่งน�าไปสู่ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันกับ	กฟผ.	ในเรื่องของการประกอบธุรกิจของบริษัท	

ตามรายละเอียดที่ปราก ข้างล่างในข้อ	 “บริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ	กฟผ.	 ในอดีต”	ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต	ดังนั้น	ข้อพิพาทหรือ

การมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันที่ส�าคัญระหว่างบริษัทกับ	 กฟผ.	 อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	 สถานะ

ทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท

ุรกิจของบริษัทข้นอยู่กับลูกค้ำอุ สำหกรรมจ�ำนวนน้อยรำย ่งอยู่ในกลุ่มอุ สำหกรรม โ รเคมี

นอกจาก	 กฟผ.	 แล้ว	 ธุรกิจของบริษัทยังขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยรายเปนอย่างมาก	 รายได้ที่บริษัทได้รับจากลูกค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุด	10	อันดับแรก	(ไม่รวมรายได้จากการขายให้แก่	กฟผ.)	คิดเปนร้อยละ	24.7	ของรายได้รวมของบริษัทในป	2556	

หรือ	ร้อยละ	69.4	ของยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม	ในขณะที่ยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเปนร้อยละ		

34.4	 ของรายได้รวมของบริษัทในป	2556	 หากเกิดปญหาในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย

ก็อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับการประกอบธุรกิจ	 สถานะทางการเงิน	 และผลประกอบการของบริษัทได้	 นอกจากนี้	 กิจการของลูกค้า

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันและด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	 กล่าวคือ	 ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง	หรือ	ร้อยละ	76.1	ของลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด	ซึ่งท�าให้บริษัทมีความเสี่ยง

เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับการป ิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมฯ	การเกิดอุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	ความล้มเหลวหรือ	

หยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ	 นิคมอุตสาหกรรมอื่น 	 ที่ลูกค้าอุตสาหกรรมของ

บริษัทตั้งอยู่	หรือในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ	ทั่ว 	ไป	

นอกจากทีต่ัง้โรงงานของลกูค้าส่วนใหญ่ซึง่รวมตวัอยูใ่นเขตเดียวกนัแล้ว	ลกูค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบรษิทัยงัเปนผูป้ระกอบกจิการ

โรงงานอตุสาหกรรมด้านปโตรเคมหีรอือตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัปโตรเคมี	ท�าให้ลกูค้าเหล่านีมี้ความเสีย่งโดยตรงจากสภาวะของอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีซึ่งเปนความเสี่ยงโดยอ้อมต่อบริษัทด้วย	 ผลิตภัณ ์ปโตรเคมีหลายชนิดเปนสินค้าโภคภัณ ์	 ( o o ities)	 และอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีเองมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง	มีความผันผวนด้านราคาและวั จักรธุรกิจ	( si ess	 clic lit )	อยู่เสมอ	ปจจัยความเสี่ยงเหล่านีอ้าจ

ส่งผลกระทบต่อการบรรลุสัญญา บับใหม่กับลูกค้าเหล่านี้	 หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า	

(Lo 	 cto )	ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของลูกค้า	( e itwo thi ess)	ระยะเวลาในการด�าเนินการขยายธุรกิจของลูกค้า	อันจะส่งผลกระ

ทบต่อเงื่อนไขที่จะตกลงกันในสัญญา บับใหม่กับลูกค้าเหล่านี้	และด้วยเหตุดังกล่าวหรือเหตุผลอื่น 	จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย

ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท
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อย่างไรก็ตาม	บริษัทสามารถต่อสัญญาระยะยาวส่วนใหญ่กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่หมดอายุสัญญาแล้วหรือที่เริ่มจะหมดอายุสัญญาใน

ระยะเวลาอันใกล้นี้	 แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าเมื่อสัญญาที่ท�าไว้กับลูกค้าเหล่านี้หมดอายุลง	 บริษัทจะสามารถรักษาลูกค้าเหล่านี้ไว้ได้

ท้ังหมดหรอืจะสามารถแสวงหาลกูค้ารายใหม่มาทดแทนลกูค้าเหล่านีใ้นเงือ่นไขทางการค้าทีเ่หมาะสม	(หากไม่สามารถรกัษาลกูค้าบางรายไว้ได้)	

นอกจากนี	้บรษิทัต้องคงระดบัการจ�าหน่ายไอน�า้ขัน้ต�า่ไว้เพือ่ท่ีบรษิทัจะสามารถป บัิตติามข้อก�าหนดด้านประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าได้	(สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่างบริษัทและ	กฟผ.	บางสัญญาอาจถูกยกเลิกได้	หากป ิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวไม่ได้)	

และหากบรษัิทไม่สามารถรกัษาลกูค้าเดมิหรอืแสวงหาลกูค้าใหม่เพือ่ทดแทนลกูค้าเดิมในเงือ่นไขทางการค้าท่ีเหมาะสมตามสดัส่วนผลิตภณั ์

ที่บริษัทต้องการได้แล้ว	ก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท

ภายใต้สญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ของลกูค้าอตุสาหกรรม	บรษิทัอาจมภีาระผกูพนัในการชดเชยความเสยีหายกรณเีกดิการหยดุชะงกั	

ของการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้	หรอืการทีค่วามพร้อมในการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ไม่เปนไปตามการรบัประกนัขัน้ต�า่ต่อป	โดยขึน้กบัเงือ่นไขทีร่ะบุ	

ไว้ในสญัญา	ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัไปตามแต่ละสญัญาบรษิทัจงึไม่สามารถรบัรองได้ว่าบรษิทัจะมภีาระผกูพนัดงักล่าวหรอืไม่	หรอืหากเกดิ

ภาระผูกพันดังกล่าวขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญหรือไม่	ทั้งจากสัญญาที่มีอยู่ในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท ระสบ ำวะกำรแข่งขันที่รุนแรง 

บริษัทต้องประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงโดยเ พาะในธุรกิจจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า		

( oge e tio 	 cilities)	 ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	 จังหวัดระยอง	 ส�าหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 แม้ว่าบริษัทจะได้ท�าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้า		

แต่บริษัทก็ต้องแข่งขันกับทั้ง	กฟภ.	 รวมถึง	บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จ�ากัด	(G )	ซึ่งเปนการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท	

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

( )	 ซึ่งบริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จ�ากัด	 และ	 กฟภ.	 ต่างมีข้อได้เปรียบบางประการเหนือกว่าบริษัท	 โดย	 ทั้ง	 บมจ.	 พีทีที		

โกลบอล	 เคมิคอล	 และ	 บจ.	 พีทีที	 ยูทิลิตี้	 ต่างเปนบริษัทร่วมของ	 บมจ.	 ปตท.	 ซึ่งเปนผู้จัดจ�าหน่ายกาซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศ

และผู้ประกอบการหลายรายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก็มีความสัมพันธ์ลักษณะนี้กับ	 ปตท.	(ซึ่งหลายรายเปนลูกค้ารายใหญ่ของ

บริษัท)	 โดย	 บมจ.	 ปตท.	 ยังถือหุ้นในลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทหลายราย	(โดยเ พาะใน	 บมจ.	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล)	 ซึ่งคิดเปน

ยอดขายร้อยละ	8.3	ของยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่จ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม	และรายได้จ�านวนร้อยละ	24.3	ของยอดจ�าหน่ายไอน�้า		

หรือคิดเปนร้อยละ	4.8	 ของรายได้ทั้งหมดในป	2556	 ในส่วนของ	 กฟภ.	 นั้น	 โดยทั่วไป	 กฟภ.	 จะไม่เรียกร้องให้ลูกค้าลงนามซื้อขายแบบ

ระยะยาว	 แต่อาจจะให้ลูกค้าลงนามซื้อขายแบบระยะกลางหรือระยะสั้นแทน	 และในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น	

อนิดสัเตรยีลพาร์ค	จงัหวดัระยองนัน้	บรษิทัประสบภาวการณ์แข่งขนักบั	กฟภ.	เพยีงรายเดียว	บรษิทัเชือ่ว่าโครงการผลติไฟฟ้าเหล่าน้ีของกลุ่ม	

ปตท.	 จะท�าให้การแข่งขันที่บริษัทจะเผชิญส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมในอนาคตจะยังคงด�าเนินต่อไป	 โดยเ พาะเมื่อพิจารณาจากประเด็นดัง

ต่อไปนี้	(1)	ลูกค้าของบริษัทที่ส�าคัญหลายรายเปนบริษัทในเครือของ	บมจ.	ปตท.	และ	(2)	ลูกค้าของบริษัทบางรายท�าธุรกิจกับ	บมจ.	ปตท.	

และบริษัทในเครือของ	บมจ.	ปตท.	(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน	“ธุรกิจ-การแข่งขัน”	ส�าหรับข้อมูลด้านความเสี่ยงของการแข่งขัน

กับ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	ที่อาจมีต่อธุรกิจของบริษัท)	
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อย่างไรก็ตาม	บริษัทสามารถต่อสัญญาระยะยาวส่วนใหญ่กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่หมดอายุสัญญาแล้วหรือที่เริ่มจะหมดอายุสัญญาใน

ระยะเวลาอันใกล้นี้	 แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าเมื่อสัญญาที่ท�าไว้กับลูกค้าเหล่านี้หมดอายุลง	 บริษัทจะสามารถรักษาลูกค้าเหล่านี้ไว้ได้

ท้ังหมดหรอืจะสามารถแสวงหาลกูค้ารายใหม่มาทดแทนลกูค้าเหล่านีใ้นเงือ่นไขทางการค้าทีเ่หมาะสม	(หากไม่สามารถรกัษาลกูค้าบางรายไว้ได้)	

นอกจากนี	้บรษิทัต้องคงระดบัการจ�าหน่ายไอน�า้ขัน้ต�า่ไว้เพือ่ท่ีบรษิทัจะสามารถป บัิตติามข้อก�าหนดด้านประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าได้	(สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่างบริษัทและ	กฟผ.	บางสัญญาอาจถูกยกเลิกได้	หากป ิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวไม่ได้)	

และหากบรษัิทไม่สามารถรกัษาลกูค้าเดมิหรอืแสวงหาลกูค้าใหม่เพือ่ทดแทนลกูค้าเดิมในเงือ่นไขทางการค้าท่ีเหมาะสมตามสดัส่วนผลิตภณั ์

ที่บริษัทต้องการได้แล้ว	ก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท

ภายใต้สญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ของลกูค้าอตุสาหกรรม	บรษิทัอาจมภีาระผกูพนัในการชดเชยความเสยีหายกรณเีกดิการหยดุชะงกั	

ของการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้	หรอืการทีค่วามพร้อมในการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ไม่เปนไปตามการรบัประกนัขัน้ต�า่ต่อป	โดยขึน้กบัเงือ่นไขทีร่ะบุ	

ไว้ในสญัญา	ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัไปตามแต่ละสญัญาบรษิทัจงึไม่สามารถรบัรองได้ว่าบรษิทัจะมภีาระผกูพนัดงักล่าวหรอืไม่	หรอืหากเกดิ

ภาระผูกพันดังกล่าวขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญหรือไม่	ทั้งจากสัญญาที่มีอยู่ในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท ระสบ ำวะกำรแข่งขันที่รุนแรง 

บริษัทต้องประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงโดยเ พาะในธุรกิจจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า		

( oge e tio 	 cilities)	 ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	 จังหวัดระยอง	 ส�าหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 แม้ว่าบริษัทจะได้ท�าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้า		

แต่บริษัทก็ต้องแข่งขันกับทั้ง	กฟภ.	 รวมถึง	บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จ�ากัด	(G )	ซึ่งเปนการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท	

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

( )	 ซึ่งบริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จ�ากัด	 และ	 กฟภ.	 ต่างมีข้อได้เปรียบบางประการเหนือกว่าบริษัท	 โดย	 ทั้ง	 บมจ.	 พีทีที		

โกลบอล	 เคมิคอล	 และ	 บจ.	 พีทีที	 ยูทิลิตี้	 ต่างเปนบริษัทร่วมของ	 บมจ.	 ปตท.	 ซึ่งเปนผู้จัดจ�าหน่ายกาซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศ

และผู้ประกอบการหลายรายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก็มีความสัมพันธ์ลักษณะนี้กับ	 ปตท.	(ซึ่งหลายรายเปนลูกค้ารายใหญ่ของ

บริษัท)	 โดย	 บมจ.	 ปตท.	 ยังถือหุ้นในลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทหลายราย	(โดยเ พาะใน	 บมจ.	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล)	 ซึ่งคิดเปน

ยอดขายร้อยละ	8.3	ของยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่จ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม	และรายได้จ�านวนร้อยละ	24.3	ของยอดจ�าหน่ายไอน�้า		

หรือคิดเปนร้อยละ	4.8	 ของรายได้ทั้งหมดในป	2556	 ในส่วนของ	 กฟภ.	 นั้น	 โดยทั่วไป	 กฟภ.	 จะไม่เรียกร้องให้ลูกค้าลงนามซื้อขายแบบ

ระยะยาว	 แต่อาจจะให้ลูกค้าลงนามซื้อขายแบบระยะกลางหรือระยะสั้นแทน	 และในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น	

อนิดสัเตรยีลพาร์ค	จงัหวดัระยองนัน้	บรษิทัประสบภาวการณ์แข่งขนักบั	กฟภ.	เพยีงรายเดียว	บรษิทัเชือ่ว่าโครงการผลติไฟฟ้าเหล่าน้ีของกลุ่ม	

ปตท.	 จะท�าให้การแข่งขันที่บริษัทจะเผชิญส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมในอนาคตจะยังคงด�าเนินต่อไป	 โดยเ พาะเมื่อพิจารณาจากประเด็นดัง

ต่อไปนี้	(1)	ลูกค้าของบริษัทที่ส�าคัญหลายรายเปนบริษัทในเครือของ	บมจ.	ปตท.	และ	(2)	ลูกค้าของบริษัทบางรายท�าธุรกิจกับ	บมจ.	ปตท.	

และบริษัทในเครือของ	บมจ.	ปตท.	(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน	“ธุรกิจ-การแข่งขัน”	ส�าหรับข้อมูลด้านความเสี่ยงของการแข่งขัน

กับ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	ที่อาจมีต่อธุรกิจของบริษัท)	
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บริษัทมีควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญด้ำนสัญญำ ำยใ ้สัญญำ ื้อขำยไฟฟ้ำ ู้ ลิ ไฟฟ้ำรำยเล็ก

กฟผ.	เปนลกูค้ารายใหญ่และส�าคญัทีส่ดุของบรษิทั	โดยรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบรษิทัท่ีจดัเปนผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก	

ให้แก่	กฟผ.	คิดเปนร้อยละ	26.2	ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในป	2556	(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ	“ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่

กับ	กฟผ.	อย่างมาก”)	กฟผ.	เปนผู้ซื้อไฟฟ้าแบบขายส่งเพียงรายเดียวเพื่อจ�าหน่ายต่อในกิจการไฟฟ้าของประเทศ	ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น	

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง	กฟผ.	กับบริษัทเปนสัญญามาตรฐาน	ซึ่งบริษัทไม่สามารถเจรจาเงื่อนไขต่าง 	ได้	ข้อก�าหนด

ในสัญญามาตรฐานดังกล่าวจึงไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาวะการด�าเนินงานของบริษัทและมีข้อสัญญาที่ไม่ชัดเจนบางประการ	 ทั้งนี้	

เงือ่นไขบางประการท่ีระบใุนสญัญาตัง้แต่การประมลูคร้ังแรกของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติรายเลก็ระหว่าง	กฟผ.	(ทีเ่ริม่ด�าเนนิการเชงิพาณิชย์	

ก่อนป	พ.ศ.	2555)	ที่บริษัทมีความเห็นว่าเปนเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัท	ได้แก่		

	 คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนวันสิ้นสุดสัญญาได้	หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา	ทั้งนี้	บริษัทอาจได้รับ

การเยียวยาความเสียหายก็ต่อเมื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเท่านั้น

	 แม้ว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่มีข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าเสียหายจากความล่าช้าในการด�าเนินงาน	(Li i te 	 ges)	แต่สัญญา

ก�าหนดค่าปรับในรูปของการปรับลดเงินค่าพลังไฟฟ้า	( cit 	 e t)	หรือค่าพลังงานไฟฟ้า	( e g 	 e t)	ที่	กฟผ.

จะช�าระให้บรษิทัหรอืเรยีกเงนิคนืจากบรษิทัได้ในกรณต่ีอไปนี	้(1)	บรษิทัจ่ายไฟฟ้าได้น้อยกว่าก�าลงัผลติตามสญัญา	(2)	บรษัิทจ่าย

ไฟฟ้าน้อยกว่า	7,008	ชั่วโมงต่อป	(3)	ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าน้อยกว่าร้อยละ	45	หรือ	(4)	บริษัท

จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน	( he l	 e g )	น้อยกว่าร้อยละ	10	ของยอดจ�าหน่ายพลังงานทั้งหมด

	 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อ	กฟผ.	หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล	(ตามที่นิยามไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า)	

ท�าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟผ.	ได้	กฟผ.	จะยังคงต้องช�าระค่าพลังไฟฟ้า	( cit 	 e t)	(ซึ่งเปนค่าใช้จ่าย

ส�าหรับต้นทุนคงที่ของบริษัทในการก่อสร้างและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตลอดอายุของสัญญา)	 ให้แก่บริษัทในระยะเวลาเพียงไม่เกิน		

6	 เดือน	 ทั้งนี้ในกรณีที่	 บมจ.	 ปตท.	 ไม่สามารถจัดหากาซธรรมชาติให้แก่บริษัทจะไม่ถือเปนเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล		

ดงันัน้	ในกรณีที	่บมจ.	ปตท.	ไม่สามารถจดัส่งกาซธรรมชาตใิห้แก่บรษิทัได้	กฟผ.	จะช�าระเ พาะค่าพลงัไฟฟ้าส�าหรบัก�าลงัการผลติ	

ที่พร้อมจ่ายจริงและค่าพลังงานไฟฟ้าตามพลังงานไฟฟ้าที่ได้จัดส่งให้ตามจริงเท่านั้น	และ

	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทท�าขึ้นกับ	กฟผ.	มีเพียงข้อก�าหนดทั่วไปซึ่งก�าหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่

ด�าเนนิการเจรจาโดยสจุริตใจเพือ่แก้ไขข้อสญัญาให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายใด 	ทีอ่าจเกดิขึน้และส่งผลกระทบ	

ในทางลบต่อบรษิทั	ในกรณทีีเ่กดิการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายรวมถงึการเปลีย่นแปลงทางมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม	ซึง่ข้อผกูพนั

ในลักษณะทั่วไปดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองในขอบเขตจ�ากัดแก่บริษัทและประเด็นดังกล่าวอาจจะมีนัยส�าคัญ	หากมีการก�าหนด

เง่ือนไขทางสิง่แวดล้อมใหม่ทีเ่ข้มงวดต่อโรงไฟฟ้าของบรษิทั	อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน	(o e tio l)	และเงนิลงทุน	

(c it l	e e it e)	เพิ่มขึ้นอย่างมาก
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กำร ระกอบกำรของบริษัทอยู่ ำยใ ้กำรก�ำกับดูแลที่เข้มงวด ่งอำจมีกำรเ ลี่ยนแ ลงได้ 

ในอดีตที่ผ่านมาแนวทางการก�ากับดูแลที่บังคับใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 และอาจจะมีการ

เปลีย่นแปลงทีส่�าคญัเพิม่ขึน้ในอนาคต	นอกจากนี	้ในอดตีทีผ่่านมามข้ีอเสนอหลากหลายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้า

ซึ่งมักมีการชะลอ	ยกเลิก	หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญในภายหลังก่อนที่จะน�าข้อเสนอเหล่านั้นมาใช้	

รัฐบาลได้มีการพิจารณาที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ	( e eg l tio )	ในการก�ากับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศมาเปนเวลาหลายป	

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	ส�าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กไม่ได้มีข้อก�าหนดเ พาะเจาะจงเกี่ยวกับการแปรรูป	กฟผ.	หรือ

การป ริปูโครงสร้างกจิการไฟฟ้าแต่อย่างใด	บรษิทัไม่สามารถคาดการณ์ได้ถงึผลกระทบจากการผ่อนคลายกฎระเบยีบในการก�ากบัดแูลกจิการ

ไฟฟ้าหรือการแปรรูป	กฟผ.	ที่จะมีต่อสัญญาซื้อขายของบริษัทและต่อกิจการไฟฟ้าโดยรวม	ตัวอย่างเช่น	หากการผ่อนคลายกฎระเบียบมีผล

ให้ยกเลิกค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ก�าหนดโดย	 กฟภ.	 ซึ่งเปนอัตราอ้างอิงที่บริษัทใช้ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว	

บริษัทอาจต้องพยายามเจรจาก�าหนดโครงสร้างราคาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่	 ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถเจรจาให้โครงสร้าง

ราคาดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมได้

เนื่องจากบริษัทประกอบการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(และเปนผู้ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเลก็และจ�าหน่ายให้กบั	กฟผ.)	ซึง่มต้ีนทนุในการผลติไฟฟ้าแบบขายส่งสงูกว่าผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และโรงไฟฟ้าหลายแห่งของ	กฟผ.	

นอกจากนี้การด�าเนินการตามสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีอยู่ในปจจุบันแล้วกับ	 กฟผ.	 จากการประมูลครั้งที่สองของสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็	ในป	2552	บรษิทัได้ท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ บับใหม่ขนาด	74	เมกะวตัต์	(ส�าหรบัโกลว์	พลังงาน)	

ซึ่งได้เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน	2555	รวมถึงสัญญา	90	เมกะวัตต์	(โกลว์	 เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	2)	ซึ่งเริ่มด�าเนินการเชิง

พาณิชย์ในเดือนธันวาคม	2555	โดยในสัญญาดังกล่าวภายใต้กฎระเบียบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ต่างกัน	นอกเหนือจากข้อก�าหนดทั่วไปที่ได้

กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว	ยังได้มีการก�าหนดเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีก	เช่น	

	 ก�าหนดให้มีการตรวจวัดประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพปละ	1	 ครั้ง	 โดยมี	

หน่วยงานกลางเปนผู้ด�าเนินการ

	 ในกรณีที่ประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพไม่เปนไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	 จะไม่ม	ี

การช�าระเงินในรูปของค่าปรับ	 แต่บริษัทจะไม่ได้รับค่าไฟในส่วนของดัชนีท่ีใช้ชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิใน

กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน	( i 	 e g 	 i gs:	 )	 ซึ่งเปนองค์ประกอบใหม่ที่ถูก	

น�ามารวมในค่าไฟ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	 สถานะทางการเงิน	 และ	

ผลประกอบการของบริษัท

2541
โรงไ าโกลว เอส ี ี  
นิคมอุตสาหกรรมเหมรา ตะวันออก มาบตา ุด  
จ ระยอง
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บริษทัจึงมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าหรอืใช้มาตรการท่ีส่งผลทางลบต่อผูผ้ลิต

ที่มีต้นทุนการผลิตสูง	ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย	ซึ่งสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ส�าคัญของบริษัทหลาย บับไม่มี

ข้อก�าหนดเ พาะเพื่อให้บริษัทได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท	

เพื่อท�าให้การป ิรูปที่ก�าลังด�าเนินอยู่เปนไปอย่างสะดวก	ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	2550	

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

ที่	1	กุมภาพันธ์	2551	เพื่อก�ากับดูแลทั้งกิจการการจ�าหน่ายไฟฟ้าและกาซธรรมชาติ	และเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันด้วยความยุติธรรม	

การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือโครงสร้างกิจการไฟฟ้าดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงอื่น 	 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า

ของไทยอาจท�าให้บรษิทัต้องปรบัเปลีย่นการด�าเนนิธรุกจิอย่างมนียัส�าคัญและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคัญต่อการประกอบธรุกจิ	

สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท	

บริษัทมีข้อพิพำทที่ส�ำคัญกับ กฟ . ในอดี

ในอดีต	บริษัทได้เคยเจรจากับ	กฟผ.	ในเรื่องที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหลายเรื่อง	แม้ว่าบริษัทมีความเห็นว่าการเจรจา

ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเปนข้อพิพาทที่ส�าคัญ	แต่บริษัทคาดว่าด้วยลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมการจ�าหน่ายไฟฟ้าของประเทศและลักษณะของ

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	ท�าให้บรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะต้องท�าการเจรจากบั	กฟผ.	ต่อไปเรือ่ย 	ในอนาคตเพือ่แก้ไขปญหาต่าง 	ท้ังในเรือ่งท่ีมกีารเจรจา	

อยู่ในปจจุบันและในเรื่องอื่น 	ที่คล้ายคลึงกัน	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อสัญญาระหว่างบริษัทและ	กฟผ.	 ในบางประการ	ทั้งนี้	 ย่อมมี

ความเปนไปได้ที่จะเกิดข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องจากการเจรจาตกลงในหัวข้อต่าง 	 ประกอบกับ	 กฟผ.	 เปนลูกค้ารายส�าคัญท่ีสุดของบริษัทและ

กรณีพิพาทกับ	กฟผ.	อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีความส�าคัญที่สุดที่บริษัทได้ท�าขึ้นกับ	กฟผ.	ดังนั้น	ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับ	กฟผ.	

อาจท�าให้บรษัิทต้องเปลีย่นแปลงลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิอย่างมนียัส�าคญั	ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิ	

สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท	

กำร ระกอบ ุรกิจของบริษัทข้นอยู่กับกำรจัดหำแหล่งเชื้อเพลิง

การประกอบธุรกจิของบรษิทัขึน้อยูก่บัการจดัหาเชือ้เพลงิ	โดยเ พาะกาซธรรมชาตแิละถ่านหนิ	ในป	2556	บรษิทัมต้ีนทนุกาซธรรมชาติ

และต้นทุนถ่านหินคิดเปนร้อยละ	65.5	และ	17.6	ของต้นทนุขายทัง้หมดของบรษิทัตามล�าดบั	หากเกดิการขาดแคลนกาซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิ	

หรอืผูจ้ดัส่งเช้ือเพลงิไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลงิให้บริษทัได้	อาจท�าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งหรอืทกุแห่งของบรษิทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าหรอืไอน�า้ได้	

ซึ่งอาจท�าให้บริษัทไม่สามารถป ิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาจ�าหน่ายต่าง 	ที่มีอยู่ได้

บริษัทได้เข้าท�าสัญญาซื้อกาซธรรมชาติระยะยาวกับ	บมจ.	ปตท.	ซึ่งด้วยโครงสร้างการจัดหาเชื้อเพลิงของประเทศ	บมจ.	ปตท.	เปนผู้

ประกอบการจัดจ�าหน่ายเชือ้เพลงิในประเทศในลกัษณะผกูขาด	และเปนผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวทีส่ามารถจดัส่งกาซธรรมชาตใินปรมิาณท่ี
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เพยีงพอต่อการประกอบธุรกจิของบริษทัได้	หาก	บมจ.	ปตท.	ไม่สามารถจดัส่งกาซธรรมชาตไิด้ในปรมิาณทีก่�าหนดในสญัญาอาจท�าให้ธรุกจิของ

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

ช�าระค่าชดเชยหาก	บมจ.	ปตท.	ไม่สามารถจัดส่งกาซธรรมชาติในปริมาณที่ก�าหนดในสัญญาได้	แต่ก็เปนค่าชดเชยเ พาะในส่วนของปริมาณ

กาซธรรมชาตทิีบ่รษัิทใช้ในการผลติไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายให้	กฟผ.	เท่านัน้	ไม่ได้รวมถงึในส่วนของการผลติเพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม	

นอกจากนี	้แม้ว่าโรงไฟฟ้ากงัหนักาซของบริษทัเกอืบทัง้หมดจะได้รบัการออกแบบให้สามารถใช้น�า้มนัดเีซลเปนเชือ้เพลงิได้	แต่การเปล่ียนไปใช้

น�้ามันดีเซลในการผลิตจะท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพต�่าได้	นอกจากนี้	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ

ไอน�้าของบริษัทอาจไม่สามารถใช้น�้ามันดีเซลเปนระยะเวลานานได้	 เนื่องจากในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น�้ามันดีเซลจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีเซล	

ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่บริษัทจะสามารถจัดหาเพื่อเติมทดแทนกลับคืนในถังเก็บได้

ในส่วนความเสี่ยงในเรื่องการหยุดชะงักของการจัดส่งกาซธรรมชาติเนื่องจากข้อบกพร่องในระบบท่อส่งหรือเมื่อมีการปดซ่อมบ�ารุง		

รวมไปถงึการเปลีย่นแปลงคณุภาพของกาซธรรมชาต	ิซึง่เปนเรือ่งท่ีอยูน่อกเหนอืการควบคุมของบรษิทันัน้	ข้อจ�ากดัในการจดัส่งกาซธรรมชาติ

หรอืการหยุดชะงกัในการจดัส่งกาซธรรมชาต	ิหรอืการเปลีย่นแปลงคุณภาพของกาซธรรมชาตไิปยงัเขตท่ีบรษิทัเดินเครือ่งหน่วยผลติไฟฟ้าอาจ

มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท

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

ให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหนิจ�านวน	3	แห่งของกลุม่บริษทั	(รวมถงึโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้โดยใช้ถ่านหนิเปนเชือ้เพลงิแห่งใหม่	ขนาดก�าลัง	

การผลิต	115	เมกะวัตต์เทียบเท่าของบริษัทด้วย)	นอกจากนี้	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	3	ยังได้เข้าท�าสัญญาซื้อถ่านหินระยะกลางกับผู้จัดจ�าหน่าย/	

ผู้ขายถ่านหนิในประเทศและระหว่างประเทศอีกสองสามรายส�าหรบัความต้องการถ่านหนิส่วนทีเ่หลอืให้กบัโรงไฟฟ้าถ่านหนิจ�านวน	3	แห่ง	และ	

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน	นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านถ่านหินของโรงไฟฟ้าหน่วย	ซีเอฟบี	ของบริษัทคือ	ท�าการจัดซื้อแบบกระจายการจัดซื้อ		

โดยท�าสญัญาอย่างน้อย	3	 บบัทีม่ปีหมดอายสุญัญาแตกต่างกนั	โดยขึน้อยูก่บัเงือ่นไขทางการตลาด	บรษิทัยงัมนีโยบายในการตัง้เป้าการจดัหา

ถ่านหินอย่างน้อยร้อยละ	87	ของความต้องการถ่านหิน	ส�าหรับปปจจุบัน	( )	ร้อยละ	66	ของถ่านหินที่ต้องการส�าหรับปถัดไป	( 1)	และ	

ร้อยละ	33	ของถ่านหินที่ต้องการส�าหรับ	2	ปข้างหน้า	( 2)				

บริษัทมีความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินจากสถานการณ์ต่าง 	 รวมถึงสถานการณ์ที่ผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหินตามสัญญาระยะยาวและ	

ระยะกลางของบริษัทไม่สามารถจัดหาถ่านหินได้ตามที่ตกลง	 และบริษัทไม่สามารถจัดหาถ่านหินจากรายอื่นจากตลาดซื้อขายทันที	 ( ot	

et)	มาชดเชยได้	ในกรณีนี้	บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าต้นทุนราคาถ่านหินที่มาทดแทนจะเปนราคาที่เหมาะสม

ุรกิจของบริษัทข้นอยู่กับ บมจ. ท. อย่ำงมำก

ตามทีก่ล่าวไว้ในข้อ	“การประกอบธรุกจิของบรษิทัขึน้อยูก่บัการจดัหาแหล่งเชือ้เพลงิ”	ธรุกจิของบรษิทัขึน้อยูก่บัการจดัส่งกาซธรรมชาติ	

โดย	บมจ.	ปตท.	ให้กบัโรงผลติไฟฟ้าอย่างมาก	ต้นทนุกาซธรรมชาตซิึง่บรษิทัรบัซือ้กาซธรรมชาตเิกอืบทัง้หมดจาก	บมจ.	ปตท.	คดิเปนร้อยละ		

2542
โรงไ าโกลว เอส ี ี โกลว เอส ี ี   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตา ุด จ ระยอง
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65.5	ของต้นทุนขายรวมของบริษัทในป	2556	โดยประมาณ	นอกจาก	บมจ.	ปตท.	จะเปนผู้จัดจ�าหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่แล้ว	บมจ.	ปตท.	ยัง

เปนผู้ถือหุ้นใน	บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	และบริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	ซึ่งถือเปนคู่แข่งทางการค้าที่ส�าคัญของบริษัท	

(ตามรายละเอยีดทีป่ราก ในข้อ	“บรษิทัประสบภาวะการแข่งขันท่ีรนุแรง”)	อีกท้ัง	บมจ.	ปตท.	ยงัถอืหุ้นในลกูค้าอุตสาหกรรมของบรษิทับางราย		

(โดยเ พาะใน	บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล)	ในป	2556	บริษัทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัททั้งสองแห่ง	คิดเปนร้อยละ	8.3	ของปริมาณขาย

ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด	(หน่วยเมกะวัตต์ต่อชั่วโมง)	 และมีรายได้จากการจ�าหน่ายไอน�้า	 หรือคิดเปนร้อยละ	24.3	 ของรายได้

จากการจ�าหน่ายไอน�้า	 และคิดเปนร้อยละ	4.8	ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท	(โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ	 “บริษัทประสบภาวะการ

แข่งขันที่รุนแรง”)

หากสถานะความเปนคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทต่อ	 บมจ.	 ปตท.	 มีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือความพร้อมในการเข้าท�าสัญญาจัดส่ง	

กาซธรรมชาติ บับใหม่กับบริษัท	หรือหากความสัมพันธ์ระหว่าง	บมจ.	ปตท.	กับบริษัทตกต�่าลงด้วยเหตุผลอื่น	ปจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญด้ำนสัญญำ ำยใ ้สัญญำ ื้อขำยกำ รรมชำ ิส�ำหรับ ู้ ลิ ไฟฟ้ำรำยเล็กกับ บมจ. ท. 

บมจ.	ปตท.	เปนผูจ้ดัส่งเชือ้เพลงิรายใหญ่และส�าคญัทีส่ดุของบรษิทั	(โปรดพจิารณารายละเอยีดในข้อ	“ธรุกจิของบรษิทัขึน้อยูก่บั	บมจ.	

ปตท.	อย่างมาก”)	โดยมรีฐับาลเปนผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ปจจบุนั	บมจ.	ปตท.	มอี�านาจผกูขาดในธรุกจิจดัจ�าหน่ายกาซธรรมชาตใินประเทศ	ด้วยเหตน้ีุ		

สัญญาจัดจ�าหน่ายกาซธรรมชาติกับ	 บมจ.	 ปตท.	 จึงเปนสัญญามาตรฐานที่บริษัทไม่สามารถต่อรองเงื่อนไขได้	 ดังนั้น	 ข้อก�าหนดในสัญญา

มาตรฐานดังกล่าวไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาวะการด�าเนินงานของบริษัท	 และมีข้อความที่ไม่ชัดเจนบางประการ	 แม้ว่าข้อก�าหนดใน

สัญญาจัดจ�าหน่ายกาซธรรมชาติกับ	บมจ.	ปตท.	จะมีข้อแตกต่างในแต่ละสัญญา	อย่างไรก็ตามสัญญาหลาย บับจะประกอบไปด้วยเงื่อนไข

บางประการที่บริษัทเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจของบริษัท	ดังนี้

	 คูส่ญัญามสีทิธิบอกเลกิสญัญาจดัจ�าหน่ายกาซธรรมชาตก่ิอนวนัสิน้สดุสญัญาได้	หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา	ทัง้นี	้บรษิทั

อาจได้รับการเยียวยาความเสียหายก็ต่อเมื่อพิสูจน์ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเท่านั้น	(แทนท่ีจะให้สิทธิแก่บริษัท	

ในการที่จะเรียกร้องให้	บมจ.	ปตท.	ยังคงจัดส่งกาซธรรมชาติให้กับบริษัทต่อไปในช่วงที่ยังไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้)

	 บมจ.	ปตท.	ตกลงว่าจะใช้	“ความพยายามอย่างเตม็ท่ี”	ท่ีจะจดัส่งกาซธรรมชาตใิห้ตามปรมิาณท่ีก�าหนดต่อวนัในสญัญา	แต่ข้อสญัญา	

ดังกล่าวมิใช่หน้าที่โดยเด็ดขาดของ	บมจ.	ปตท.	ในการจัดส่งกาซธรรมชาติให้กับบริษัท	

	 ข้อก�าหนดเกีย่วกบัภาระหน้าทีข่อง	บมจ.	ปตท.	ในการต้องช�าระค่าชดเชยความเสยีหายให้แก่บรษิทั	ในกรณท่ีี	บมจ.	ปตท.	ไม่สามารถ	

จัดส่งกาซธรรมชาติ	ให้กับบริษัทได้ตามคุณลักษณะที่ก�าหนดไว้ตามสัญญานั้นไม่ชัดเจน	และไม่ว่าในกรณีใด	บมจ.	ปตท.	จะจ่าย

เงินชดเชยในจ�านวนเงินที่ไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้	

	 การไม่ป ิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตามและมิได้มีการแก้ไขเยียวยาภายใน	60	 วันหลังจากมีค�าบอกกล่าว

เหตุผิดสัญญา	ให้ถือว่าได้เกิดเหตุผิดสัญญาและฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้	
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	 คุณสมบัติของกาซเปนรูปแบบมาตรฐานที่มีช่วงคุณสมบัติที่กว้างมาก	 ถึงแม้ว่าบริษัทได้ออกแบบหน่วยผลิตเพื่อให้สามารถ	

ด�าเนินการได้ภายใต้คุณภาพของกาซในปจจุบันของ	 บมจ.	 ปตท.	 แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าการออกแบบในปจจุบัน	

จะสามารถใช้การได้ถ้าคณุภาพกาซของ	บมจ.	ปตท.	มีการเปลีย่นแปลง	หรอืบรษิทัจะสามารถได้รบัการชดเชยส�าหรบัการดดัแปลง

ที่จ�าเปนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกาซดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	 สถานะทางการเงิน	 และผล

ประกอบการของบริษัท

กำรคัดค้ำนส�ำหรับกำรขยำยมำบ ำพุด กำร ระกำ เข ควบคุมมลพิษในมำบ ำพุดและค�ำ ัดสินของ ำล กครอง

ในเดือนมีนาคม	2552	ศาลปกครองจังหวัดระยองได้ออกค�าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศให้มาบตาพุดเปน	“เขตควบคุมมลพิษ”	

ซึ่งภายหลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศแล้ว	 และในเดือนมิถุนายน	2552	 ประชาชนและองค์กรเอกชนบางกลุ่มได	้

ยืน่ค�าร้องแก่ศาลปกครองกลางอ้างว่าการออกใบอนญุาตบาง บบัทีไ่ด้ออกหลงัจากการแก้ไขรฐัธรรมนญูของไทย	ป	2550	ไม่เปนไปตามกฎหมาย

และร้องขอให้ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว	และขอให้ศาลปกครองกลางสั่งให้มีการคุ้มครองชัว่คราว	โดยให้ระงับการก่อสร้างโครงการจ�านวน	76	

โครงการเปนการชัว่คราวในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	และท้ายท่ีสดุศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าสัง่ยนืตามค�าสัง่ศาลปกครองกลาง	แต่ให้

ลดจ�านวนของโครงการที่ถูกระงับชั่วคราวให้เหลือ	65	โครงการนั้น	ถึงแม้ว่าโรงงานของบริษัท	จะได้รับใบอนุญาตที่จ�าเปนแล้วทั้งหมดและไม่

ได้รวมอยู่ในโครงการที่ถูกระงับชั่วคราว	แต่มีลูกค้าบางรายอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งของศาล	

บริษัทของเรามีการด�าเนินงานสอดคล้องกับก ระเบียบในปจจุบันและได้รับใบอนุญาตที่จ�าเปนทั้งหมดส�าหรับการด�าเนินงาน	

โรงไฟฟ้า	ในเดือนมิถุนายน	2553	บริษัทได้รับแจ้งจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(หรือ	“กนอ.”)	ว่าสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน	

ได้ย่ืนค�าร้องแก่ศาลปกครองกลาง	(หรือ	 “การยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองกลางครั้งที่	2	 ขององค์กรเอกชน”)	 ซึ่งโครงการเก็คโค่-วัน	 และ	

โกลว์	 เอสพีพี	3	 เปนหนึ่งในกิจการที่มีรายชื่อแนบท้ายในค�าร้องดังกล่าวด้วยและถึงแม้ว่าโครงการทั้ง	2	 จะไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ถูกฟ้อง		

แต่ค�าร้องดังกล่าวครอบคลุมถึงการขอระงับการด�าเนินการของโครงการตามรายชื่อแนบท้ายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

นอกเหนอืจากกรณข้ีางตน้	สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน	(“โจทก์)	ยื่นค�าฟ้องตอ่ศาลปกครองระยอง	เพื่อฟอ้งหน่วยงานของรฐั	ไดแ้ก่	

คณะกรรมการก�ากับกจิการพลงังาน	(กกพ.),	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.),	คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน	(“คชก.”)	,	เลขาธกิารส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

(“สผ.”)	โดยกล่าวหาว่าหน่วยงานดังกล่าวพิจารณาและออกใบอนุญาตแก่บริษัท	เก็คโค่-วัน	จ�ากัด	ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในพื้นที่ควบคุม

มลพษิโดยมชิอบด้วยกฎหมาย	โดยโจทก์ได้ร้องขอให้ศาลออกค�าสัง่ให้หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้องเพกิถอนใบอนญุาตทีใ่ห้แก่บรษิทั	เกค็โค่-วนั	จ�ากดั	

และระงับการด�าเนนิการของ	บรษิทั	เกค็โค่-วนั	จ�ากดั	อกีด้วย	ทัง้นีใ้นภายหลงัศาลได้มคี�าสัง่ให้รวมบรษิทั	เกค็โค่-วนั	จ�ากดั	มาเปนจ�าเลยร่วม	

ในคดีดังกล่าวด้วยเนื่องจากเปนเจ้าของโรงไฟฟ้าและอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งและค�าพิพากษาของศาล	 ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม	2556		

จ�าเลยแต่ละรายได้ยืน่ค�าให้การต่อศาลปกครองระยองแล้ว	โดย	ณ	ปจจบุนั	คดีอยูใ่นกระบวนพจิารณาของศาลปกครองระยองในการตรวจสอบ	

2546
โรงไ าโกลว ไอ ี ี  
นิคมอุตสาหกรรมเหมรา ลบุรี จ ลบุรี
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เอกสารหลกัฐาน	บรษิทั	เกค็โค่-วนั	จ�ากดั	ได้ยืน่ขอรับและได้รบัใบอนญุาตถกูต้องตามข้อก�าหนดของกฎหมายและการด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้า	

สอดคล้องตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	( i o e t l	 e lth	 ct	 ssess e t:	 )	และเงื่อนไข

ของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนอั รำแลกเ ลี่ยน 

บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นหลายประการ	ดงัต่อไปนี	้ต้นทนุการด�าเนนิงานหลายส่วนของบรษิทัอยูใ่นสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ		

หรือเงินสกุลอื่น 	 แม้ว่าต้นทุนการด�าเนินงานที่เปนเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 ส่วนใหญ่จะมีรายได้ที่ขึ้นกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 รองรับ		

แต่การจัดซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง 	ของโรงไฟฟ้าอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	และต้นทุนในการซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า	 โกลว์	 ไอพีพี	ก็อยู่

ในรูปเงินยูโรเปนจ�านวนมาก	นอกจากนี้	ต้นทุนถ่านหินและค่าขนส่งถ่านหินส่วนใหญ่อิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	ซึ่งบริษัทไม่สามารถผลักภาระ

ต้นทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในต้นทนุขนส่งดงักล่าวให้แก่ลกูค้าได้ทัง้หมด	(รวมถงึการเปลีย่นแปลงซึง่เปนผลจากการผนัผวนของอตัราแลก

เปลี่ยน)	 นอกจากนี้รายได้บางส่วนของบริษัทจะขึ้นกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 แม้ว่าหนี้ของบริษัทจ�านวนมากเปนเงินบาท	 ในอดีตที่ผ่านมา		

บริษัทได้ก�าหนดจ�านวนเงินสดที่สามารถน�าไปจ่ายผู้ถือหุ้น	ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งมาจากส่วนที่เปนสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ	หรือที่ขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐฯ	

(เช่นเดยีวกับก�าไรสทุธิท่ีไม่รวมผลก�าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น)	และหากบรษิทัยงัด�าเนนิการเช่นนัน้ต่อไป	การปรบัตวัสงูขึน้ของค่าเงินบาท	

เม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 จะท�าให้เงินปนผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเปนเงินบาทมีจ�านวนลดลงได้	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 หากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนสูงก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	 สถานะทางการเงิน	 และผลประกอบ

การของบริษัท

กำรคุม้ครองของกำร ระกนั ยัของบรษัิทอำจไม่สำมำรถคุม้กนับรษิทัได้อย่ำงเพยีงพอ อ่ควำมเสีย่งจำกกำรสญูหำยทีอ่ำจเกิดขน้ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงด้านการป ิบัติการและความเสี่ยงอื่น 	 ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า	 และเนื่องจากธุรกิจ

ประกันภัยมีลักษณะผันผวนเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจ	ดังนั้นในบางขณะ	บริษัทอาจไม่สามารถท�าประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอย่างเพียง

พอในเงื่อนไขที่เหมาะสมได้	 ซ่ึงจะท�าให้เกิดความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่มิได้รับการคุ้มครองหรือไม่

สามารถประกันภัยได้

บริษัทได้ท�าประกันวินาศภัย	( ll- is )	ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	( si ess	 te tio )	ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม	

( hi 	 t 	Li bilit )	 และการประกันภัยอื่น 	 โดยกรมธรรม์หลักจะคุ้มครองความรับผิดท่ีเกิดจากความสูญเสียทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ดังกล่าว	 แต่ไม่รวมความสูญเสียหรือเสียหายบางประการ	 ดังนั้นหากบริษัทประสบกับความสูญเสียที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก

ประกันภัยหรือความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครองแต่มีมูลค่าเกินจากวงเงินเอาประกันแล้ว	อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการ

ประกอบธุรกิจ	สถานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัท
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กำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยแห่งหน่งของบริษัทมีควำมเสี่ยงจำก ริมำ น�้ำ (  ) ที่สำมำรถใช้ในกำร ลิ ไฟฟ้ำ

โรงไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาด	152	เมกะวัตต์ในจังหวัดอัตตะปอ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และ

ห้วยเหาะไทย	ซึ่งเปนบริษัทโ ลดิ้งถือหุ้นใน	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	ในสัดส่วนร้อยละ	25	โดยในปจจุบันบริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม	(ผ่านการ

ถือหุ้นผ่านห้วยเหาะไทย)	ใน	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	สัดส่วนร้อยละ	67.25

จากลกัษณะทัว่ไปของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้	การด�าเนนิการของโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวมกีารพึง่พงิปรมิาณน�า้ฝนเปนอย่างมาก	และในกรณี

ของ	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	ยงัพึง่พงิปรมิาณน�้าส�ารองในอ่างเกบ็น�้าอกีด้วย	ประกอบกบัตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	และ	กฟผ.	

มีเงื่อนไขบางประการซึ่งก�าหนดปริมาณไฟฟ้าขั้นต�่าที่จะต้องขายให้กับ	กฟผ.	และในกรณีที่	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย

ให้กับ	กฟผ.	ได้ในปริมาณขั้นต�่าที่ก�าหนดอาจต้องมีการช�าระค่าปรับ	ยกเว้นบางกรณีซึ่งจะอนุญาตให้	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	สามารถแจ้งล่วงหน้า		

หากไม่สามารถจัดส่งไฟฟ้าในระดับต�่าสุดที่ก�าหนดอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง	(หรือเรียกว่า	“ o ght	 e ”)	ได้	อย่างไรก็ดีการกระท�า	

ดังกล่าวจะถูกจ�ากัดจ�านวนครั้งที่อนุญาตให้ด�าเนินการได้	 ดังนั้นหากปริมาณน�้าฝนในบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้ามีระดับต�่า	 อาจท�าให้	 ไฟฟ้า	

ห้วยเหาะ	มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญจากปริมาณน�้าที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนน�้ำดิบในพื้นที่ชำย ง ะวันออกของ ระเท ไทย (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)

ธรุกจิผลติไฟฟ้าต้องใช้น�า้ดบิปรมิาณมากส�าหรบัระบายความร้อนอปุกรณ์	และการผลติน�า้สะอาดและน�า้ปราศจากแร่ธาตสุ�าหรับการอปุโภค

ภายในและส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม	ปรมิาณน�า้ทีไ่ม่เพยีงพอนัน้สามารถน�าไปสู่การหยุดด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้าได้	 ในป	2547	 และ	2555	บรษิทั

ประสบปญหาจากระดบัน�า้ฝนต�า่ในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย	 ระดบัน�า้ฝนทีต่�า่มากในป	2547	 น�าไปสูส่ถานการณ์ภยัแล้ง

ในปต่อมา	 บริษัทจึงมีการจัดการสร้างบ่อน�้าและท�าสัญญาการจัดหาน�้าดิบผ่านการขนส่งทางทะเลเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในป	2548		

โดยสิน้เดอืนสงิหาคม	2548	ปริมาณน�า้ทีก่กัเกบ็ในอ่างเกบ็น�า้หลกัถงึระดบัต�า่กว่าทีจ่ะใช้ได้	อย่างไรกต็ามในเดอืนกนัยายน	2548	ฝนทีต่กอย่าง	

ต่อเนื่องสามารถเพิ่มระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าให้อยู่ในต�าแหน่งที่เพียงพอ	ส�าหรับในป	2555	สถาณการณ์ปริมาณน�้าฝนที่ต�่าคล้ายคลึงกับป	2548	

สร้างความกังวลว่าอาจจะเกดิสถานการณ์ภยัแล้งขึน้อกีในป	2556	ดงันัน้จงึมกีารจดัประชมุกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	บริษัท	จดัการ

และพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก	จ�ากดั	(มหาชน),	กรมชลประทานแห่งประเทศไทย,	สถาบนัน�า้ภาคอตุสาหกรรม,	การนคิมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	(กนอ.),	กลุม่บรษิทัโกลว์	และลกูค้าอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	เพือ่ช่วยกนัวางแผนการบรรเทาผลกระทบและตดิตามสถานการณ์	

อย่างไรก็ตาม	ฝนตกใหญ่ในพื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม	2555	สามารถเพิ่มระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าขึ้นไปถึงระดับที่เพียงพอแล้ว

ปญหาภัยแล้งของพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยจะสามารถบรรเทาได้โดยการเพิ่มความสามารถในการถ่ายโอนน�้า

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

และกรมชลประทาน	คอื	หน่วยงานทีรั่บผดิชอบหลกัในการด�าเนนิการบรรเทาผลกระทบ	อย่างไรกต็ามวธิรีบัมอืกบัความเสีย่งจากภยัแล้งอย่าง

มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาข้างต้น

2548
โรงไ าโกลว ลังงาน ระยะที่   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตา ุด จ ระยอง
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บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งในชื่อว่า	“บมจ.	เดอะ	โคเจเนอเรชั่น”	ในเดือนตุลาคม	2536	ต่อมา	สุเอซ	แทรกเตอเบล	เอส.	เอ.	ซึ่งปจจุบัน

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

บจ.	โกลว์	ครั้งแรกในเดือนกันยายน	2540	และเข้าซื้อหุ้นของ	บมจ.	โกลว์	พลังงาน	ครั้งแรกในเดือนพ ศจิกายน	2543	โดยได้เพิกถอนหุ้น

ของบรษิทัจากการเปนหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ในเวลาต่อมา	ในเดือนธนัวาคม	2547	ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัได้ด�าเนนิการปรบั

โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม	โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของ	บจ.	โกลว์	ซึ่งส่งผลให้	บจ.	โกลว์	ไอพีพี,	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	1	และ	บจ.	โกลว์		

เดมิน	วอเตอร์	เข้ามารวมอยู่ภายใต้บริษัท

ในป	2550	บริษัทได้จัดตั้ง	บจ.	โกลว์	ไอพีพี	2	โ ลดิ้ง	บจ.	โกลว์	ไอพีพี	3	และ	บจ.	เก็คโค่-วัน	โดย	บจ.	โกลว์	ไอพีพี	2	และ	บจ.	

โกลว์	ไอพีพี	3	เปนบริษัทโ ลดิ้ง	( ol i g	 o )	ในขณะที่	บจ.	เก็คโค่-วัน	เปนบริษัทด�าเนินธุรกิจ	(O e ti g	 o )	ธุรกิจ

หลักของบริษัทเหล่านี้คือ	พัฒนาและด�าเนินการในโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย	

และในเดอืนกันยายน	2551	บจ.	เกค็โค่-วนั	ได้ลงนามในสญัญาซือ้-ขายไฟฟ้าระยะยาวกบั	กฟผ.	และเริม่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ

ขนาด	660	เมกะวตัต์	ในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	ทัง้นี	้กลุ่มบรษิทัโกลว์ถอืหุ้นร้อยละ	65	และ	บมจ.	เหมราชพฒันาท่ีดิน	(หรอื	“เหมราช”)		

ถือหุ้นร้อยละ	35	ใน	บจ.	เก็คโค่-วัน

ในเดอืนพ ษภาคม	2552	บจ.	โกลว์	ได้เข้าซือ้หุน้ร้อยละ	49	ใน	บจ.	ห้วยเหาะไทย	(หรอื	“ห้วยเหาะไทย”)	และร้อยละ	55	ใน	บจ.	ไฟฟ้า		

ห้วยเหาะ	(หรือ	“ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ”)	จาก	จีดีเอฟ	สุเอซ	โดยห้วยเหาะไทย	เปนบริษัทโ ลดิ้ง	ซึ่งถือหุ้นในไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	ร้อยละ	25	ดังนั้น	

จึงส่งผลให้บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	รวมร้อยละ	67.25	ปจจุบัน	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน�้า	

ก�าลังการผลิต	152	เมกะวัตต์	อยู่ในจังหวัดอัตตะปอ	สปป.	ลาว

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

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

ในเวลาต่อมา)	ท้ังนี	้บจ.	ไทย	เนชัน่แนล	พาวเวอร์	ถอืหุน้ร้อยละ	100	ใน	บจ.	ไทย	เนชัน่แนล	พาวเวอร์	2	และ	บจ.	ระยอง	เนชัน่แนล	พาวเวอร์		

และในเดือนธันวาคม	2554	 บจ.	 ไทย	 เนชั่นแนล	 พาวเวอร์	 บจ.	 ไทย	 เนชั่นแนล	 พาวเวอร์	2	 และ	 บจ.	 ระยอง	 เนชั่นแนล	 พาวเวอร์		

ได้เปลี่ยนชื่อเปน	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	11,	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	12	และ	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	13	ตามล�าดับ	ในป	2556	โกลว์	เอสพีพี	12	และ

โกลว์	 เอสพีพี	13	ได้โอนกิจการมาไว้กับ	โกลว์	 เอสพีพี	11	ซึ่งในปจจุบันเปนผู้ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้กาซธรรมชาติเปน

เชื้อเพลิงโดยผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	 กฟผ.	 ภายใต้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและน�้าเย็นให้ลูกค้าอุตสาหกรรม	

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	(อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง)
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ควำมเ นมำและล�ำดับเห ุกำร ์ส�ำคัญของบริษัทมีดัง ่อไ นี้

ตุลาคม	2536	 บริษัทจัดตั้งในชื่อว่า	“บมจ.	เดอะโคเจเนอเรชั่น”	

กุมภาพันธ์	2539	 บมจ.	เดอะโคเจเนอเรชั่น	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

เมษายน	2539	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า	( oge e tio 	 l t)	ของบริษัทเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในระยะแรก

กันยายน	2540	 จดีเีอฟ	สเุอซ	เข้าร่วมกจิการร่วมค้ากบั	เหมราช	โดยถอืหุน้ฝ่ายละร้อยละ	50	ใน	บจ.	โกลว์	(เดิมชือ่	“บจ.	เอช-พาวเวอร์”)		

ซึ่งขณะนั้น	บจ.	เอช-พาวเวอร์	ถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	1	(เดิมชื่อ	“บจ.	พลังงานอุตสาหกรรม”)	

และถือหุ้นร้อยละ	51	ใน	บจ.	โกลว์	ไอพีพี	(เดิมชื่อ	“บจ.	บ่อวิน	พาวเวอร์”)

กุมภาพันธ์	2541	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า	( oge e tio 	 l t)	 ขนาด	124	 เมกะวัตต์ของ	 บจ.	 โกลว์	 เอสพีพี	1		

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

มีนาคม	2542	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจากกาซธรรมชาติและถ่านหิน	( b i 	 l t)	ของ	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	2	และ	บจ.	โกลว์	

เอสพีพี	3	เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

พ ษภาคม	2542	 บจ.	โกลว์	เข้าซ้ือหุน้ทีเ่หลอืร้อยละ	49	ใน	บจ.	โกลว์	ไอพพี	ีจาก	บจ.	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เจนเนอเรตติง้	( te tio l		

Ge e ti g	 o.,	Lt .)	ท�าให้การถือหุ้นใน	บจ.	โกลว์	ไอพีพี	เพิ่มขึ้นเปนร้อยละ	100	

มิถุนายน	2543	 จีดีเอฟ	สุเอซ	เข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นใน	บจ.	โกลว์	คิดเปนร้อยละ	75	

ป	2543	ถึง	ป	2547	 จดีเีอฟ	สเุอซ	เพิม่สดัส่วนการถอืหุน้ใน	บจ.	โกลว์	จนถงึประมาณร้อยละ	100	ผ่านการท�าธรุกรรมซือ้ขายหุน้หลายครัง้		

ซึ่งรวมถึงการขายหุ้นร้อยละ	5	ใน	บจ.	โกลว์	ไอพีพี	ให้แก่เหมราชโดยทางอ้อม

พ ศจิกายน	2543	 จีดีเอฟ	สุเอซ	เข้าถือหุ้นร้อยละ	62	ของบริษัทโดยรับซื้อหุ้นทั้งหมดจากไซท์	แปซิฟค	โ ลดิ้ง	จ�ากัด	( ithe	 ci ic		

ol i gs	Li ite )

กุมภาพันธ์/	 จีดีเอฟ	สุเอซ	เพิ่มการถือหุ้นในบริษัทเปนร้อยละ	99	จากการซื้อหุ้นจากบ้านปู	และจากการท�าค�าเสนอซื้อหุ้นสามัญ

มีนาคม	2544		 ของบริษัท	( e e 	O e )	ที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

สิงหาคม	2545	 เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเปนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

มกราคม	2546	 โรงไฟฟ้าขนาด	713	เมกะวตัต์ของ	บจ.	โกลว์	ไอพพี	ีตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ	ีเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์	

พ ษภาคม	2546	 บริษัทเปลี่ยนชื่อเปน	บมจ.	โกลว์	เอสพีพี

ธันวาคม	2547	 บริษัทเข้าซื้อหุ้นร้อยละ	100	ใน	บจ.	โกลว์	จาก	จีดีเอฟ	สุเอซ		

กุมภาพันธ์	2548	 บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก	บมจ.	โกลว์	เอสพีพี	เปน	บมจ.	โกลว์	พลังงาน

เมษายน	2548	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กันยายน	2551	 บจ.	เก็คโค่-วัน	ลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	และเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเดือนตุลาคม	2551

2552
โรงไ าหวยเหาะ 
สาธารณรัฐประ าธิปไตยประ า นลาว
จ อัตตะปอ สปป ลาว
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พ ษภาคม	2552	 บจ.	โกลว์	เข้าถอืหุน้ใน	ห้วยเหาะไทย	ร้อยละ	49	และ	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	ร้อยละ	51	จากบรษิทัย่อยของ	จดีีเอฟ	สเุอซ	เอส.	เอ.

พ ศจิกายน	2553	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่ใช้ถ่านหินเปนเชื้อเพลิง	(หรือ	 “ซีเอฟบี	3”)	 ขนาด	115	 เมกะวัตต์เทียบเท่า		

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ธันวาคม	2553	 สุเอซ	แทรกเตอเบล	เอ็นเนอจี	โ ลดิ้ง	โคโอเปเรทีฟ	ยู.	เอ.	ควบรวมกิจการกับ	จีดีเอฟ	สุเอซ	เอ็นเนอจี	เอเชีย,	ตุรกี

และแอฟริกาใต้	บี.	วี.	ซึ่งถือหุ้นใน	บมจ.	โกลว์	พลังงาน	ร้อยละ	25	

กุมภาพันธ์	2554	 จีดีเอฟ	 สุเอซ	 ซึ่งเปนผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	 ได้ท�าการควบรวมกิจการในส่วนของธุรกิจเอ็นเนอจี	 อินเตอร์เนชั่นแนล		

( e g 	 te tio l	 si ess)	กับอินเตอร์เนชั่นแนล	พาวเวอร์	ส่งผลให้	จีดีเอฟ	สุเอซ	กลายเปนผู้ถือหุ้นใหญ่ใน	

อินเตอร์เนชั่นแนล	พาวเวอร์	ในสัดส่วนร้อยละ	70

กรกฎาคม	2554	 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ	100	ใน	บจ.	ไทย	เนชั่นแนล	พาวเวอร์	ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน	บจ.	ไทย	เนชั่นแนล	พาว

เวอร์	2	และใน	บจ.	ระยอง	เนชั่นแนล	พาวเวอร์	อีกด้วย

กรกฎาคม	2554	 บริษัทลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการกับเหมราชโดยจัดตั้งบริษัท	“บริษัท	โกลว์	เหมราช	วินด์	จ�ากัด”	เพื่อการ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	ในจังหวัดชัยภูมิ	โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	49	

กันยายน	2554	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่ใช้กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง	 ขนาด	382	 เมกะวัตต์เทียบเท่า	(หรือ	 “โกลว์	

พลังงาน	โครงการระยะที่	5”)	เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ตุลาคม	2554	 บริษัทได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 ขนาด	1.55	 เมกะวัตต์ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย		

อ�าเภอบ้าน าง	จังหวัดระยอง	และคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่	1	สิงหาคม	2555

พ ศจิกายน	2554	 บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการกับ	บจ.	 โกลเบิล	กรีน	 เอ็นเนอจี	ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	

ในจังหวัดนครราชสีมา

ธันวาคม	2554	 บจ.	ไทย	เนชั่นแนล	พาวเวอร์,	บจ.	ไทย	เนชั่นแนล	พาวเวอร์	2	และ	บจ.	ระยอง	เนชั่นแนล	พาวเวอร์	ได้เปลี่ยนชื่อ

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

มิถุนายน	2555	 จีดีเอฟ	สุเอซ	ได้ท�าการซื้อหุ้นของอินเตอร์เนชั่นแนล	พาวเวอร์	พีแอลซี	ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเสร็จสิ้น

สิงหาคม	2555	 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน	โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเปนเชื้อเพลิงขนาด	660	เมกะวัตต์	ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

สิงหาคม	2555	 โกลว์	พลังงาน	โซล่าร์	โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	ขนาด	1.55	เมกะวัตต์	ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ธันวาคม	2555	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพพี	ี12	โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใช้กาซธรรมชาตเิปนเชือ้เพลงิขนาด	110	เมกะวตัต์	เริม่ด�าเนนิการ	

เชิงพาณิชย์

มิถุนายน	2556	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	12	และ	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	13	โอนธุรกิจทั้งหมดไปรวมกับโรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	และ	

อยู่ระหว่างกระบวนการการช�าระบัญชี
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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	12	และ	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	13	โอนธุรกิจไปรวมกับ	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	11	และอยู่ระหว่างกระบวนการการช�าระบัญชี

ระวั ิควำมเ นมำ

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

และเปนผูใ้ห้บรกิารด้านสาธารณปูโภคทางอตุสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ในประเทศไทย	ประกอบธรุกจิในประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(หรือ	“สปป.	ลาว”)	ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(หรือ	“ ”)	และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วมและไอน�้า	(หรือ	 “ oge e tio ”)	 โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(หรือ	 “ ”)	ภายใต้

โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของไทย	 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือ	 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		

(หรอื	“กฟผ.”)	รวมถงึการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	ไอน�า้	น�า้เพือ่การอตุสาหกรรม	และน�า้เยน็ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมทัง้ในเขตนคิมอตุสาหกรรม

มาบตาพุด	(หรือ	 “นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”)	 นิคมอุตสาหกรรมอื่น 	 ใกล้เคียง	(รวมเรียกว่า	 “บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”)		

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	

แ น ำพ อ่ไ นีแ้สดงโครงสร้ำงองค์กรและกำรถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัใน จจบุนั  31 นัวำคม 2556

ู้ถือหุ้นรำยย่อย

โกลว์ พลังงำน

โกลว์

โกลว์ เอสพีพี 1 โกลว์ ไอพีพี ห้วยเหำะไทย เก็คโค่-วัน

โกลว์ เอสพีพี 12(2) โกลว์ เอสพีพี 13(2)ไฟฟ้ำ ห้วยเหำะ

โกลว์ เหมรำช วินด์

โกลว์ เอสพีพี 2 โกลว์ เอสพีพี 3 โกลว์ ไอพีพี 3 โกลว์ เอสพีพี 11(2)โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง

30.89

 100

 100  95  49  49

 25 55

 65

 100  100  100  100

 100  100

 100

69.11

จีดีเอฟ สุเอ (1)

2553
โรงไ าโกลว ลังงาน ีเอ บี   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตา ุด จ ระยอง
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แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเปนเจ้าของกรรมสิทธิในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน	บริษัท

ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เปนหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิต

ไอน�้าต่าง 	ให้สอดคล้องกัน

ำพรวม

บริษัทและบริษัทย่อยเปนผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ	่

ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ	 โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 ( )	 และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า		

( oge e tio )	 โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	( )	 ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 ธุรกิจหลัก	

ของกลุ่มบริษัทคือ	การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟผ.	 รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	 ไอน�้า	น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม	( ocesse 	

W te )	 และน�้าเย็น	(chille 	w te )	 ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง	 และ	

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	

ควำมสัมพัน ์กับ ู้ถือหุ้นหลัก

	จีดีเอฟ	สุเอซ	ถือหุ้นร้อยละ	69.11	ของ	บจ.	โกลว์	พลังงาน	จีดีเอฟ	สุเอซ	เปนหนึ่งในผู้น�าด้านพลังงานชั้นน�าของโลก	มีส�านักงาน

ใหญ่ตั้งอยู่ที่ปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	 รวมไปถึงสายธุรกิจใน	 อเมริกาเหนือ	 ละตินอเมริกา	 สหราชอาณาจักร-ยุโรป	 ออสเตรเลีย	 เอเชียและ

ตะวันออกกลาง	ตุรกีและแอฟริกา	บริษัทถือเปนส่วนหนึ่งของธุรกิจจีดีเอฟ	สุเอซ	เอ็นเนอจี	อินเตอร์เนชั่นแนล	

จีดีเอฟ	สุเอซ	มีจ�านวนสายธุรกิจที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมหลักทางด้านพลังงานอยู่	5	หน่วย	

-	 e g 	 o e	

-	 e g 	 te tio l

-	Glob l	G s	 	L G	

-	 st ct es		

-	 e g 	 e ices	

บริษัทถือเปนธุรกิจหลักที่ส�าคัญต่อ	 จีดีเอฟ	 สุเอซ	 ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศไทย	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวและกัมพูชา
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บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งป	2536	 และปจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงไฟฟ้าหลัก	( o ctio 	 cilit )	6	 แห่งตั้ง

อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝงทะเลด้านตะวันออก	จังหวัดระยอง	และชลบุรี	 และโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 ในจังหวัดอัตตะปอ	สปป.	ลาว		

ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น	3,188	 เมกะวัตต์	 ก�าลังการผลิตไอน�้า	1,206	 ตันต่อชั่วโมง		

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

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้านับเปนธุรกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยมีรายได้คิดเปนร้อยละ	87.3	ของรายได้รวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปบัญชี	2556	 และการผลิตและจ�าหน่ายไอน�้านับเปนธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยเช่นกัน	 โดยมี

รายได้คิดเปนร้อยละ	11.3	ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปบัญชี	2556	ปจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเปนเจ้าของและด�าเนิน

การในฐานการผลิตหลักจ�านวน	8	แห่ง	รายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีดังต่อไปนี้

	 โรงไฟฟ้าโกลว์	ไอพีพี	ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	713	เมกะวัตต์	

	 โรงไฟฟ้าพลังน�้าห้วยเหาะ	ตั้งอยู่ที่จังหวัดอัตตะปอ	สปป.	ลาว	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	152	เมกะวัตต์

	 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน	ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	660	เมกะวัตต์

	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	พลังความร้อนร่วมและไอน�้า	(โครงการระยะที่	1	และ	2)	ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	มีก�าลัง

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

	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	1	พลังความร้อนร่วมและไอน�้า	ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก	(มาบตาพุด)	มีก�าลังการผลิต

ไฟฟ้า	124	เมกะวัตต์	ไอน�้า	90	ตันต่อชั่วโมง	และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม	190	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	

	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า	ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	มีดังนี้

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

และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม	150	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

-	 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	และไอน�้า	79	ตันต่อชั่วโมง

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

	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า	 อ�าเภอปลวกแดง	 ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	

มีดังนี้

2554
โรงไ าโกลว ลังงาน ระยะที่   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตา ุด จ ระยอง
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-	 โรงไฟฟ้า	โกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	1	(โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11)	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	120	เมกะวัตต์	น�้าเย็น	

2,200	ตันความเย็น	และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม	360	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	

-	 โรงไฟฟ้า	โกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	2	(โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	12)	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	110	เมกะวัตต์	และน�้าเย็น		

1,200	ตันความเย็น

-	 โรงไฟฟ้า	โกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	3	(โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	13)	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	23	เมกะวัตต์

	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	โซล่าร์	ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	มีก�าลังการผลิตติดตั้ง	1.55	เมกะวัตต์	โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์

แบบ	 hoto olt ic

ในป	2556	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น	69,772	ล้านบาท	มีก�าไรสุทธิรวม	7,214	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัท

และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม	125,006	ล้านบาท

โครงกำรขยำยและโครงกำรในอนำค

เนื่องด้วยปริมาณความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม	

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	 อ�าเภอปลวกแดง	 บริษัทอยู่ระหว่างการขยายก�าลังการผลิต	 โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าโรงใหม่	 ก�าลังการผลิตไฟฟ้า	

19.12	เมกะวัตต์	จะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในต้นป	2558	ส่วนต่อขยายโครงการใหม่นี้ไม่เพียงแต่รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น		

แต่ยังจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของการจัดการก�าลังการผลิตในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	

อีกด้วย

รำยได้ของบริษัท

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟผ.	และการจ�าหน่ายไฟฟ้า	ไอน�้า	น�้าสะอาด	( l i ie 	W te )	

น�้าปราศจากแร่ธาตุ	( e i e li e 	W te )	และน�้าเย็น	( hille 	W te )	ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	ตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัท	โดยแบ่งตามช่วงที่ระบุไว้	
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รำยได้ของบริษัท

รอบ บัญชีสิ้นสุด  วันที่ 31 ันวำคม

       2554 2555 2556

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณ ์และบริการ

ไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้	กฟผ.	 	11,466.8	 27.9 	19,345.6	 32.7 	26,930.9	 38.6

โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

จ�าหน่ายให้	กฟผ.	 	11,270.6	 27.4 	15,719.4	 26.6 	18,262.9	 26.2

โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 	11,421.8	 27.8 	14,567.2	 24.7 	15,730.2	 22.5

รวม 	34,159.3	 83.1 	49,632.2	 84.0 	60,924.1	 87.3

ไอน�้า 	5,826.5	 14.2 	7,160.8	 12.1 	7,856.9	 11.3

น�้าเพื่ออุตสาหกรรม 	373.2	 0.9 	410.8	 0.7 	426.0	 0.6

รวม 	40,359.0	 98.2 	57,203.8	 96.8 	69,207.0	 99.2

รายได้อื่น 	725.7	 1.8 	1,869.0	 3.2 	564.6	 0.8

รวมรำยได้  41 084.6 100.0  59 072.8 100.0  69 771.5 100.0

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรด้วยการมุ ่งเน้นความเปนเลิศในการด�าเนินงานและขยายธุรกิจ	

โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	 บริษัทมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีประกอบด้วยยุทธศาสตร์พื้นฐาน

หลัก	4	ประการ	คือ	พื้นฐานด้านพาณิชย์	การด�าเนินงาน	การเงิน	และบุคลากร	

บริษัทก�าหนดวัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสมดุลกันเพื่อก�าหนดล�าดับความส�าคัญในแนวทางและแผนการ	

ด�าเนินงานท่ีชัดเจน	กลยุทธ์ที่ด�าเนินการอยู่ในปจจุบันคือ	เสริมสร้างและยกระดับการใช้ประโยชน์จากก�าลังการผลิต	ประสิทธิภาพ	และ

ความมั่นคงในระบบการผลิต	รวมทั้งลดต้นทุนโดยรวมและปรับปรุงอัตราก�าไร	รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน

เวลาและงบประมาณก�าหนด	จัดหาเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมและพัฒนาระบบและขั้นตอนการรายงานภายในองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น	

บริษัทได้มุ่งเน้นและจะให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน	ด้วยความสนับสนุนจาก	จีดีเอฟ	สุเอซ	

บริษัทวางแผนในการพัฒนาทีมงานผู้บริหารคนไทยที่กระตือรือร้นและมีความสามารถ	พร้อมทีมงานที่จะให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

2554
โรงไ าโกลว เอส ี ี  โครงการระยะที่   
เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียล ารค จ ระยอง
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1. กลยุท ์เชิงพำ ิชย์

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

เพลงิให้ได้ประโยชน์สงูสดุและจดัหาแหล่งเชือ้เพลงิทีม่ัน่คง	และ	(ง)	ด�ารงและเพิม่พนูองค์ความรูแ้ละความสมัพนัธ์อันดีกบัทุก 	ฝ่ายในประเทศ

1.1 กำรขยำย ุรกิจหลัก

บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจหลัก	โดยการเพิ่มก�าลังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและไอน�้าในภาคอุตสาหกรรมที่

เพิ่มขึ้น	พร้อมทั้งด�าเนินกลยุทธ์ให้บริษัทอยู่ในฐานะที่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพิ่มเติมได้ในอนาคตในประเทศไทย

เนื่องด้วยปริมาณความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	อ�าเภอปลวกแดง	บรษิทัอยูร่ะหว่างการขยายก�าลงัการผลติ	โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าโรงใหม่	ก�าลงัการผลติไฟฟ้า	19.12	

เมกะวัตต์	จะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในต้นป	2558	ส่วนต่อขยายโครงการใหม่นี้ไม่เพียงแต่รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	แต่ยัง

จะช่วยเพิม่เสถียรภาพและประสทิธภิาพของการจดัการก�าลงัการผลติในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์คอกีด้วย

บรษิัทยงัพิจารณาแสวงหาโอกาสในการขยายฐานธรุกจิโครงการผูผ้ลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ทัง้ในประเทศและ	สปป.	ลาว	รวมถงึ	

การเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน�้าร่วมกัน	 โดยการหาลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นน�ารายใหม่ 	 และขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้าปจจุบันอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเ ียงใต้

นอกจากนี	้บริษทัยงัมุ่งเน้นในการรักษาและยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิงานในปจจบุนั	เพือ่ให้บรกิารทีม่คีวามมัน่คงและคุณภาพสงู		

แก่ลูกค้าปจจุบันและลูกค้ารายใหม่	ป ิบัติตามพันธะภายใต้สัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ

และเอกชนภายในประเทศ	(รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแลและควบคุมนโยบาย)	อย่างต่อเนื่อง	บริษัทเชื่อว่าการด�าเนินการทั้งหมดนี้จะเอื้อหนุน

ให้บริษัทประสบความส�าเร็จในการแข่งขันประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในอนาคตทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้	

1.2 กำรรักษำควำมสัมพัน ์กับลูกค้ำอุ สำหกรรมโดยใช้กลยุท ์เชิงรุก

ฐานลูกค้าอตุสาหกรรมคือองค์ประกอบหลักของธรุกจิของบริษัท	ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในเขตนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เปนผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมปโตรเคมี	ซ่ึงต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าและไอน�า้ทีม่ัน่คงมเีสถยีรภาพ	เพือ่หลกีเลีย่งต้นทนุในการเริม่เดินเครือ่ง

ใหม่	(st t- )	หากเกิดการหยดุชะงกัในกระบวนการผลติ		ความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าท�าให้บรษิทัเหนอืกว่าคูแ่ข่งและเปนทางเลอืกทีส่�าคญั

ในอตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้า	โดยเ พาะอย่างยิง่ลกูค้าทีต้่องการการจ่ายไฟฟ้าและไอน�า้ท่ีมีความม่ันคง	ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	ซึ่งลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เปนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	และจักรยานยนต์	ความมั่นคง

ทางพลังงานในการจ�าหน่ายและการให้บริการของบริษัทท�าให้โรงงานทุกแห่งเปนลูกค้าของบริษัทเช่นกัน	

ดังนั้น	 บริษัทจึงมุ่งเน้นในการกระชับความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับลูกค้าของบริษัทในปจจุบันโดยไม่เพียงแต่ให้บริการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและมีความมั่นคง	 แต่ยังร่วมงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจถึงความ
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ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาวิธีการเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	บริษัทก�าหนดแผนการด�าเนินงานต่าง 	เพื่อสร้าง

ความพอใจแก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงความมั่นคงในการจ�าหน่ายท่ีดียิ่งขึ้น	 รวมท้ังปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า	 การรับ

เรื่องร้องเรียนและแก้ปญหาของลูกค้าให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่าความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงจะสามารถเพิ่มระดับความพอใจของลูกค้าได้	 และ

ยังเปนหัวใจส�าคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้	รวมทั้งในการขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้ารายใหม่	

1.3 กำรบริหำรกำรใช้เชื้อเพลิงให้ได้ ระโยชน์สูงสุดโดยลด ้นทุนเชื้อเพลิงและกำรจัดหำแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคง

เช้ือเพลิงเปนต้นทนุหลกัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	และบรษิทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของราคาและแหล่งจดัหาเชือ้เพลิง	

(โดยเ พาะอย่างยิ่งถ่านหิน)	 การจัดหาเชื้อเพลิงในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการมีความส�าคัญต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทยัง

ต้องรักษาระดับเชื้อเพลิงส�ารองอย่างดี	ซึ่งปจจัยทั้งสองนี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ทั้งนี้	บริษัทได้ทุ่มเททรัพยากรไปในการ

บริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิง	บริษัทแสวงหาโอกาสในการจัดซื้อถ่านหิน	เพื่อลดภาระต้นทุนถ่านหินและค่าขนส่ง	ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ผลก�าไรของบรษิทั	และเพือ่เปนการป้องกนัผลกระทบต่อบรษิทัจากความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิ	บรษิทัได้ลงนามในสญัญาป้องกนัความเสีย่ง

จากภาวะผันผวนของราคาสินค้า	( e gi g	 g ee e t)	กับผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหินในป	2555	ที่จะจัดส่งในป	2556	และในป	2556	ที่จะจัด

ส่งในป	2557	และในอนาคตอาจจะลงนามในสัญญา	 e gi g	 g ee e t	อีกเปนครั้งคราว	ทั้งนี้ในส่วนของถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้า	ภายใต้

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	นั้น	บริษัทมีสัญญาซื้อขายถ่านหินซึ่งมีดัชนีราคาสอดคล้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	( t l	 e ge)	

1.4 กำรด�ำรงและเสริมสร้ำงแหล่งควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและควำมสัมพัน ์ที่ดี

ธรุกจิหลกัของบริษทัคอืการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้แก่ลกูค้าในประเทศไทย	และบรษิทัมปีณธิานทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิทีม่ัน่คง

และยาวนานในประเทศ	บริษทัมุ่งทีจ่ะแสวงหาบคุลากรหลกัทีม่ศีกัยภาพเพือ่น�ามาฝกฝนให้ขึน้เปนผูบ้รหิารระดบัสงูในอนาคต	รวมทัง้การด�าเนนิ

การรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ	กฟผ.	รัฐบาล	หน่วยงานของรัฐ	ผู้ควบคุมนโยบาย	และหน่วยงานด้านก�ากับดูแล

2. กลยุท ์ด้ำนกำรด�ำเนินงำน

ในด้านการด�าเนินงานนั้น	บริษัทเน้นกลยุทธ์ดังนี้	(ก)	ด�ารงและปรับปรุงความมั่นคง	ความพร้อมของหน่วยผลิตและอัตราการใช้ก�าลัง

การผลิตของหน่วยผลิตและโครงข่ายสายส่ง	(ข)	ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง	(ค)	ลดต้นทุนการด�าเนินงานและ	(ง)	บริหารโครงการ

ที่ก�าลังก่อสร้างของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

2.1 กำรด�ำรงและ รับ รุงควำมมั่นคง ควำมพร้อมของหน่วย ลิ และอั รำกำรใช้ก�ำลังกำร ลิ

บริษัทสามารถปรับปรุงอัตราการใช้ก�าลังผลิตของโรงงานให้ดีขึ้นด้วยมาตรการปรับปรุงก�าลังการผลิตต่าง 	และลดการหยุดเดิน

เครือ่งเพือ่ซ่อมบ�ารงุนอกก�าหนดการหรอืลดระยะเวลาการซ่อมบ�ารงุตามก�าหนดการลง	บรษิทัจะด�าเนนิมาตรการต่าง 	เพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิ

งานในทุก 	ด้านให้ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง	เช่น	การตดิตามผลการป บิตังิาน	การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ	และลดการหยดุชะงัก

ของเครื่องจักรโดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุ	

2555
โรงไ าเกคโค วัน  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตา ุด จ ระยอง
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2.2 กำร รับ รุงกำรใช้เชื้อเพลิงให้มี ระสิท ิ ำพ

เช้ือเพลิงเปนต้นทุนหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจึงเปนปจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลก�าไรของ

บริษัท	 บริษัทด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงการเลือกเดินเครื่องและจัดส่ง	 ตรวจสอบติดตาม

การท�างานของอุปกรณ์ส�าคัญ	ปรับปรุงกระบวนการท�างาน	และการจัดการผสมถ่านหินก่อนที่จะน�าเข้าสู่หม้อต้มไอน�้าให้เหมาะสมที่สุด	รวม

ไปถึงการตรวจสอบติดตามและแก้ไขการสูญเสียพลังงาน	

2.3 กำรลด ้นทุนในกำรด�ำเนินงำน 

จดุมุง่หมายของบรษิทัคอื	ด�าเนนิการลดต้นทนุในการด�าเนนิงานและซ่อมบ�ารงุ	โดยก�าหนดขัน้ตอนการท�างานทีโ่ปร่งใสเพือ่สามารถ

วิเคราะห์ได้ถึงลักษณะและช่วงระยะเวลาการเกิดค่าใช้จ่ายต่าง 	 รวมถึงพิจารณาความจ�าเปนในการใช้จ่ายต่าง 	 อย่างมีเหตุผล	 เพื่อให้	

การใช้จ่ายแต่ละครั้งมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด	 โดยไม่ท�าให้พันธะหน้าที่ในการท�าตามสัญญาในการจ�าหน่ายให้ลูกค้าหรือ	

ความเชื่อมั่นของโรงไฟฟ้าต้องลดลง	 โดยบริษัทเน้นการบริหารจัดการด้านรายจ่ายโดยใช้ระบบงานท่ีได้มาตรฐานและมีขั้นตอนควบคุม	

อย่างรัดกุมที่สุด	

เมื่อป	2553	บริษัทได้ลงนามในสัญญาด้านชิ้นส่วนระยะยาวกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน	(O )	เพื่อจัดหาและซ่อมแซมชิ้นส่วนกังหัน

กาซส�าหรับโกลว์	ไอพีพี	และโกลว์	เอสพีพี	1	ในการซ่อมบ�ารุงหลักใน	3	ครั้งถัดไปส�าหรับแต่ละหน่วยผลิต	(ge e ti g	 it)	(ระยะเวลา

ประมาณ	8-9	ป)	ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงานได้	นอกจากนี้บริษัทยังได้รับข้อตกลงกับผู้ผลิตชิ้นส่วนกังหันกาซส�าหรับ	โกลว์	พลังงาน	

ระยะที่	5	ในการจัดหาชิ้นส่วนกังหันกาซและบริการตรวจสอบส�าหรับอีก	9	ปข้างหน้าด้วย	ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายสนับสนุนด้าน

เทคนิคจาก	จีดีเอฟ	สุเอซ	และการที่มีจ�านวนกังหันกาซเพิ่มมากขึ้นท�าให้บริษัทสามารถต่อรองกับผู้จ�าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดหา

อุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนในราคาที่เหมาะสมได้

ในป	2555	 เราได้ลงนามในสัญญาทางด้านชิ้นส่วนและบริการระยะยาวกับ	 ไอ	 เอช	 ไอ	คอปอร์เรชั่น	 ส�าหรับการจัดหาชิ้นส่วน

และบริการตรวจซ่อมบ�ารุงของโรงไฟฟ้ากังหันกาซธรรมชาติแห่งใหม่ทั้ง	3	โรง	(Ge e l	 lect ic	 o el	L 6000	 )	ส�าหรับโรงไฟฟ้าโกลว์

เอสพีพี	12

2.4 กำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมี ระสิท ิ ำพ  

บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า	 ด�าเนินโครงการใหม่ 	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	และ/หรือ	ก่อสร้างเครือข่ายสายส่งและท่อส่งเพิ่มเติมไปยังลูกค้า	โครงการเหล่านี้จะดูแลโดยทีมงานซึ่งจัดตั้งขึ้น

มาโดยเ พาะอย่างมีระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือหย่อนประสิทธิภาพ	รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด
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3. กลยุท ์ด้ำนกำรเงิน

ด�ารงและปรับปรุงฐานะการเงินให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายในการรกัษาความเปนเลศิในการด�าเนนิงานของบรษิทัยงัรวมถงึความเปนเลศิในการจดัการฐานะทางการเงนิ	บรษัิทแสวงหา

โอกาสในการลดต้นทุนเ ลี่ยของเงินทุน	(Weighte 	 e ge	 ost	o 	 it l)	ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ยัง

มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ	 บริษัทมุ่งที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	 โดยจัดการให้ค่าใช้จ่ายและการช�าระ

หนี้มีความสอดคล้องด้านสกุลเงินตรา	( e c 	 tchi g)	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 กับกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน	( ee	 sh	

low)	 บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังแต่มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง	 โดยได้รับความช่วยเหลือจากทีมผู้ช�านาญ

ด้านการเงินของจีดีเอฟ	สุเอซ	ซึ่งช่วยบริษัทในการพิจารณาช่วงเวลาและปริมาณที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	รวม

ไปถึงบริษัทมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาวให้มีมูลค่ามากที่สุด	 โดยควบคุมการใช้กระแสเงินสดอย่างระมัดระวังเพื่อให้สอดคล้อง

กับแผนการลงทุนของบริษัท

บรษิทัด�าเนนิการปรบัปรงุระบบขัน้ตอนการบรหิารและกระบวนการ	โดยปรบัปรงุความมัน่คงของระบบและพจิารณาทบทวนและบันทึก

กระบวนการด�าเนินงานต่าง 	อย่างต่อเนื่อง	บริษัทได้น�าโปรแกรมการควบคุมภายใน	ที่มีชื่อว่าโปรแกรม	 te l	 o t ol	 ge e t	 	

icie c 	( O )	ของจีดีเอฟ	สุเอซ	มาใช้		

การใช้ระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมที่พัฒนาภายใต้โปรแกรม	 O 	ส�าหรับกลุ่มบริษัทโกลว์	ยังคงส่งผลให้จีดีเอฟ	สุเอซ	สามารถ

ป บิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัต่าง 	ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัที	่จดีีเอฟ	สเุอซ	ด�าเนนิการ	(เช่น	กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุภายในต่าง 	

ตามกฎหมายของฝรั่งเศส	“Loi	 e	 		ec it					e	 i ci		e e	(L )”	 b ll	 e o t	ของสหราชอาณาจักร	และ	 o e 	 io s	 i ecti es)	

กฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบริษัท	การเปดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้น	และปรับปรุงคุณภาพ

และความโปร่งใสของรายงานและการตรวจสอบด้านการเงิน	และยังจะท�าให้บรรดาผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบด้านการจัดท�า	การประเมิน	

และการเฝ้าตดิตามความมีประสทิธภิาพของโครงสร้างการควบคมุภายในของบรษิทัได้อย่างชดัแจ้งมากขึน้	(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ

เกี่ยวกับโปรแกรม	 O 	ในข้อ	“การควบคุมภายใน”)

2555
โรงไ าโกลว ลังงาน โ ลาร  
นิคมอุตสาหกรรมเอเ ีย จ ระยอง
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บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ	ดังนี้

1. กำรที่เ น ู้ ระกอบกำรรำยใหญ่และควำมมั่นคงในกำรให้บริกำร (      )

บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ขยายธุรกิจจนมีฐานะเปนผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ	( itic l	 c le)	โดย	บจ.	โกลว์	ไอพีพี	มีหน่วย

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

มาบตาพดุและนคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก	มีเคร่ืองผลติไฟฟ้ารวมทัง้สิน้	23	หน่วย	และเครือ่งผลติไอน�า้	19	หน่วย	และในส่วนของโรง

ไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	มีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวม

ทั้งสิ้น	10	หน่วย		ขนาดการประกอบการของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนบัว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขัน

ของบริษัท	 เนื่องจากบริษัทได้ท�าการเชื่อมโยงการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้า

ด้วยกัน	เพื่อให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเปนไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง	บริษัทยังได้ก่อสร้างระบบเครือข่าย

ท่อส่งไอน�้าซึ่งช่วยลดปญหาหยุดชะงักและสูญเสียแรงดันไอน�้าหากหน่วยผลิตใดเกิดมีปญหาหยุดเดินเครื่อง	

การเชื่อมโยงหน่วยผลิตเข้าด้วยกันมีข้อดีหลายประการ	กล่าวคือ	สามารถเลือกเดินเครื่องที่มีต้นทุนต�่าได้	สามารถปรับปรุงการผลิต

และจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้มคีวามมัน่คงมากยิง่ขึน้	มคีวามคล่องตวัสงูขึน้ในการหมนุเวยีนการหยดุเดนิเครือ่งเพือ่การบ�ารงุรกัษาให้สอดคล้อง

กัน	และส่งผลให้ลูกค้าสามารถก�าหนดการหยุดซ่อมบ�ารุงและจัดส่งก�าลังไฟฟ้าในช่วงความต้องการสูงสุดได้โดยสะดวก	โดยสรุปแล้วลักษณะ

การด�าเนนิงานดงักล่าวท�าให้โรงงานผลติของบริษทัมคีวามพร้อมสงูในการผลติและจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าได้อย่างมคีวามมัน่คงด้วย

ต้นทุนที่ต�่า

การเข้าซื้อกิจการ	โกลว์	เอสพีพี	11	(เดิมชื่อไทย	เนชั่นแนล	พาวเวอร์)	ก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันกับโรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อนร่วมและไอน�้าที่มีอยู่ก่อนหน้า	 โดยทั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค		

ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ	ที่สามารถเดินทางถึงได้ในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมง	ซึ่งการที่ขนาดของการประกอบการขนาดใหญ่และความ

ได้เปรียบของสถานที่ตั้งดังกล่าวท�าให้การประสานประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นร่วมกันได้	 เช่นการใช้อะไหล่ร่วมกัน	 เพื่อเปนการลดขนาดของการเก็บ

ชิ้นส่วนคงคลัง	การใช้โรงไฟฟ้าและการบริหาร	การบ�ารุงรักษา	รวมทั้งการบริหารการจัดซื้อร่วมกันเพื่อให้เกิดการประหยัดของขนาดเกิดขึ้น

บรษิทัเชือ่ว่าคงไม่มผีูป้ระกอบการรายอืน่ทีจ่ะสามารถขยายขนาดการผลติโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ให้ทัดเทียมกบับรษิทัได้

ในอนาคตอนัใกล้นี	้ซึง่จะเปนอุปสรรคของบริษทัคูแ่ข่งในการขยายธรุกจิ	นอกจากนี	้ขนาดก�าลงัการผลติของบรษิทัยงัก่อให้เกดิประโยชน์ในด้าน

ต่าง 	อาทเิช่น	การเพิม่ความม่ันคงและเสถยีรภาพให้กบัระบบ	การเพิม่ความสามารถในการท�าก�าไรจากการประหยดัของขนาด	( co o 	o 	

c le)	การบรหิารจดัการชิน้ส่วนอะไหล่ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูข้ึน	สร้างเสรมิความช�านาญของผูป้ บัิตงิาน	รวมถงึเพิม่อ�านาจการต่อรองกับคูค้่า	
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ดว้ยขนาดและประวตัขิองการประกอบธรุกจิของบรษิทั	ท�าให้มบุีคลากรท่ีมคุีณภาพต้องการท่ีจะมาร่วมงานกบับรษิทั	และท�าให้บรษัิท

ได้รับความเชี่ยวชาญด้านการตลาด	และได้รับความเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบการระยะยาวในกิจการพลังงานในประเทศ	บริษัทด�าเนินการทั้ง

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานและไอน�้าร่วมกัน	( oge e tio )	 โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการ

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	( )	ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	ท�าให้เปนผู้ประกอบการรายส�าคัญในทั้งสองภาคธุรกิจย่อยของกิจการ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศ	

บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลายซึ่งท�าให้ดึงดูดลูกค้าได้อย่างมากและได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐในประเทศอีกด้วย	และบริษัทยัง

เปนเจ้าของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบทั้งหมดและเปนผู้ควบคุมการด�าเนินงานแต่เพียงผู้เดียว	 ท�าให้สามารถควบคุมการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นดังกล่าวจะ

เสริมฐานะของบริษัทในเชิงแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ 	ในอนาคตมากขึ้น	

2. กำรมีสถำนที่ ั้งที่ดีและมีโรงงำน ลิ หลักในเข กำร ระกอบกำรเดียวกัน

2.1 ในเข นิคมอุ สำหกรรมมำบ ำพุด

นอกจากจุดเด่นของการที่เปนผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว	บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นหลักอีกประการคือที่ตั้งของบริษัทและการที่โรงงาน

ผลิตหลักของบริษัทตั้งอยู่ในเขตประกอบการเดียวกัน	ทั้งนี้	บริษัทเปนผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเอกชนหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	ซึ่ง

เปนนคิมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีส่ดุและส�าคญัทีส่ดุในอตุสาหกรรมปโตรเคมขีองประเทศ	บรษิทัยงัเปนผูผ้ลติและจ�าหน่ายสาธารณูปโภคทาง

อุตสาหกรรม	( st i l	 tilities	 lie s)	รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	

การที่บริษัทมีโรงงานผลิตหลักรวมศูนย์ในเขตประกอบการเดียวกันท�าให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอันเปนจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 การท่ีโรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด	ท�าให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์	ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าซึ่งเปนบริษัทชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเทศ	

โรงงานผลติของบรษิทัตัง้อยูใ่จกลางนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุในบรเิวณเดียวกนักบัโรงงานผูป้ระกอบหลกัด้านปโตรเคม	ีนอกจาก

นี	้บรษัิทยงัได้ลงทนุก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัการจัดส่งไฟฟ้าและไอน�า้	ประกอบด้วยเครอืข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและระบบท่อส่งไอน�า้

เหนือพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง	

สินทรัพย์หลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเช่นกัน	 กล่าวคือ	 บริษัทมีโรงไฟฟ้าท้ังชนิดใช้พลังงานจากกาซ

ธรรมชาติและถ่านหิน	 มีลูกค้าที่เปนทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ	 กฟผ.	 จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าในปริมาณสูง	 และประกอบกิจการ

โรงงานที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน�้า	 ทั้งที่เปนผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 และผู้ผลิตไฟฟ้าที่มิใช่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	

ความหลากหลายทั้งในด้านผลิตภัณ ์	 ลูกค้า	 และประเภทโรงงานผลิต	 ท�าให้บริษัทมีฐานะที่มั่นคงในอุตสาหกรรมการผลิตและจ�าหน่าย	

พลังงานของประเทศมาเปนเวลานาน

2555
โรงไ าโกลว เอส ี ี  โครงการระยะที่   
เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียล ารค จ ระยอง
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2.2 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์คถอืเป็นเขตประกอบการอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องอตุสาหกรรมผูผ้ลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย ข้อได้เปรียบของบริษัทอีกประการหนึ่งคือบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย

สาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมเอกชนเพียงรายเดียวในเขตประกอบการดังกล่าว และเนื่องจากบริษัทมีเครื่องผลิตไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และ

ระบบท่อส่งน�้าเย็น ดังนั้นหากมีลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมขยายโรงงานหรือกรณีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัทก็เป็นตัวเลือกแรกของความ

มั่นคงในการจัดส่งสาธารณูปโภค

3. ประวัติการด�าเนินงานที่ดีในฐานะผู้ให้บริการที่มีความมั่นคงและตอบสนองความพอใจลูกค้าเป็นหลัก

บรษิทัได้เริม่ด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2536 และเชือ่ว่าบรษิทัได้รบัการยอมรบัและไว้วางใจในฐานะผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และไอน�า้โดยให้บรกิารอย่างมคีณุภาพแก่ลกูค้าของบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูค้าซึง่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปิโตรเคมซีึง่ต้องพึง่พา

การจัดหาไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง (Reliability) ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงในการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สูงขึ้นให้เป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน จะเห็นได้จากบริษัทมีโรงงานผลิตและสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่ด�าเนินการแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงการท�างานเข้าด้วยกันพร้อมเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในการจัดส่งกระแสไฟฟ้า

ท่ีพร้อมสมบูรณ์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งระบบผลิตที่มีความซ�้าซ้อนระหว่างกันในการท�างานและเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า

ใต้ดินและระบบเชื่อมต่อไอน�้าและไฟฟ้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรม ท�าให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้า และไอน�า้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัท

มีความมั่นคงไว้วางใจได้ 

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นสร้างความพอใจแก่ลูกค้าท�าให้บริษัทรักษาและขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อว่าประวัติการ

ด�าเนินงานที่ดีของบริษัทโดยเฉพาะกับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม 

อสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค ท�าให้บรษิทัมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัและมฐีานะทีแ่ขง็แกร่งขึน้ในการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัมากยิง่ขึน้ในอนาคต

จุดเด่นอีกประการหนึ่งซ่ึงท�าให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งคือ บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าเป็นธุรกิจหลัก 

ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรด้านการบริหารในการด�าเนินธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และสามารถใช้ประโยชน์

จากการสนับสนุนของจีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ภาคอุตสาหกรรม

เช่นเดียวกันได้อย่างเต็มที่ 

4. ความสัมพันธ์กับจีดีเอฟ สุเอซ 

บรษัิทเป็นบรษัิทย่อยของ จดีเีอฟ สเุอซ ซึง่เป็นกลุม่บรษิทัชัน้น�าระดับโลกซึง่เชีย่วชาญในธรุกจิไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาตใินตลาดหลักๆ 

ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ อันจะอ�านวยประโยชน์อย่างยิ่งในการด�าเนิน

ธุรกิจในลักษณะกลุ่มบริษัท 

ทั้งนี้ ได้มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้สัญญา Support Service Agreement กับกลุ่มบริษัท ซึ่ง ไอพีอาร์ ถือหุ้น

อยู่ทั้งหมด ช่วยให้บริษัทได้รับความสนับสนุนทางเทคนิคด้านปฏิบัติการ และการให้ค�าปรึกษาด้านโครงการจากจีดีเอฟ สุเอซ และบริษัทได้

ท�าการลงนามในสัญญาอีกสัญญาหนึ่งระหว่างบริษัทกับ จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งจีดีเอฟ สุเอซ ตกลงที่จะไม่แข่งขันโดยทางตรงกับบริษัทในธุรกิจการ

ผลิตไฟฟ้าในประเทศ 

ในฐานะท่ีบริษัทเป็นกิจการเดียวที่ จีดีเอฟ สุเอซ ใช้ในการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศย่อมอ�านวยประโยชน์ต่อการ 

ด�าเนินงานของบริษัทและการด�าเนินการด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว
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5. ความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสด

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการท�า

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

บางส่วนที่บริษัทได้ท�ากับลูกค้าอุตสาหกรรมได้สิ้นสุดลงและจะสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้ แต่บริษัทก็สามารถต่ออายุสัญญาท่ีจะหมดอายุ

ส่วนใหญ่ออกไปได้อีกเป็นระยะเวลา 10 -15 ปี ดังนั้นจึงมีเพียงร้อยละ 5 ของก�าลังการผลิตเทียบเท่าปัจจุบันที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั้นที่สัญญาซื้อขายจะสิ้นสุดลงในปี 2557 และปี 2558 ซึ่งบริษัทก�าลังเจรจาต่ออายุสัญญาไปอีกเป็นระยะ

เวลา 10 - 15 ปี ส�าหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน�า้เย็นในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งประมาณ 2 ใน 3 

ของสัญญาที่มีอยู่ จะสิ้นสุดลงในปี 2559 และสัญญาที่เหลือจะสิ้นสุดลงในปี 2566 

ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าส�าหรับการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทจะสิ้นสุดลงในระหว่างปี 2560 

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

บจ. เก็คโค่-วัน จะสิ้นสุดลงในปี 2580 ซ่ึงสิ่งนี้นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับธุรกิจของบริษัทและปกป้องธุรกิจ 

จากการแข่งขันได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมี 

ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าสูงและมีระดับความต้องการที่สม�่าเสมอ



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

และจ�าหน่ายน�้าสะอาด	 น�้าปราศจากแร่ธาตุ	 และน�้าเย็น	 ซึ่งเปนผลิตภัณ ์รองให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		

นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง	และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

ลักษ ะของ ลิ ั ์

(ก) ไฟฟ้ำ

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

ส่งแต่เพียงรายเดียวจะถูกส่งเข้าสู่ระบบส่งหลักของ	กฟผ.	( G s	 tio l	 s issio 	 ste )	เพื่อจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

(กฟภ).	และการไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

บรษิทัเปนเจ้าของและด�าเนนิการโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ระบบเชือ่มโยงหน่วยผลติและเครอืข่ายการจดัส่งไฟฟ้า	โดยมบีรษิทัย่อยหลายแห่ง

ภายใต้กลุม่บรษิทัเข้าท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยาม	

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	โดยโรงไฟฟ้าของ	บมจ.	โกลว์	พลังงาน	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	2	และ	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	3	จะผลิตและจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอุตสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุเปนหลกัและจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมข้างเคยีงด้วย	

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

ไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค	ทัง้นี	้ไฟฟ้าทีจ่�าหน่ายในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุจะจดั

ส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงส�าหรับลูกค้า	โดยไฟฟ้าที่จัดส่งให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจะน�าไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่าง 	โดยส่วน

ใหญ่เกีย่วข้องกบักระบวนการผลติในอตุสาหกรรมปโตรเคม	ีอตุสาหกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัปโตรเคม	ีและอตุสาหกรรมยานยนต์และจกัรยานยนต์

(ข) ไอน�้ำ

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

เอสพีพี	3	จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเปนหลัก	ขณะที่	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	1	

จ�าหน่ายใหแ้ก่ลกูค้าอุตสาหกรรมในนคิมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก	ไอน�้าทีจ่�าหน่ายที่จดัสง่ในระดับความดันต่าง 	กนั	จะถกูน�าไปใช้ใน

กิจการด้านอุตสาหกรรมต่าง 	เนื่องจากการจัดส่งไอน�้ามีข้อจ�ากัดในเรื่องระยะทางการจัดส่ง	ดังนั้น	โรงงานของลูกค้าส่วนใหญ่ที่รับซื้อไอน�้า

จะตั้งอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน	4	กิโลเมตรจากโรงงานผลิตไอน�้าของบริษัท

(ค) น�้ำเพื่อกำรอุ สำหกรรม

บริษัทจ�าหน่ายน�้าสะอาด	( l i ie 	W te )	และน�้าปราศจากแร่ธาตุ	( e i e li e 	W te )	ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน

เขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	ซึง่มิใช่ธรุกจิหลกัของบริษทั		บรษิทัประกอบธรุกจิดงักล่าวเพือ่ทีจ่ะใช้ในกระบวนการผลติไฟฟ้าและไอน�า้ของ

บริษัทเอง	ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้
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(ง) น�้ำเย็น (  )

บริษัทจ�าหน่ายน�้าเย็น	( hille 	w te )	 ให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค	 เพื่อ

ใช้ส�าหรับท�าความเย็นส�าหรับกระบวนการผลิตซึ่งแตกต่างจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยที่อุตสาหกรรมในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คไม่มีความต้องการไอน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

โรงงำน ลิ

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ้า	ไอน�้า	และน�้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ก�ำลังกำร ลิ

ชื่อโรงงำน ที่ ั้ง ไฟฟ้ำ
(เมกะวั ์)

ไอน�้ำ
( ัน ชม.)

น�้ำเย็น
( ันควำมเย็น)

น�้ำเพื่ออุ สำหกรรม
(ลูกบำ ก์เม ร ชม.)

วันเริ่มด�ำเนินกำร
เชิงพำ ิชย์ของ

โรงไฟฟ้ำ
น�้ำสะอำด น�้ำ รำ จำก

แร่ ำ ุ

โรง ลิ ไฟฟ้ำ ไอน�้ำ และ 

น�้ำเพื่ออุ สำหกรรม

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 - - - พ ศจิกายน	2553

โกลว์	พลังงาน	โซล่าร์ นิคมอุตสาหกรรม

เอเชีย

1.55 - - - - สิงหาคม	2555

โกลว์	เอสพีพี	1 นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชตะวันออก

124 90 - - 190(1) กุมภาพันธ์	2541

โกลว์	เอสพีพี	2/	โกลว์

เอสพีพี	3	(ระยะที่	3)

มาบตาพุด 513 190 - - 150 มีนาคม	2542
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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 เอสพีพี 11  

โครงการระยะที่ 1

สยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค

120 - 2,200 300(2) 60(2) ตุลาคม 2543

โกลว์ เอสพีพี 11 

โครงการระยะที่ 2

สยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค

110 - 1,200 200(2) 12(2) ธันวาคม 2555

โกลว์ เอสพีพี 11 

โครงการระยะที่ 3

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

แม้ว่าบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง แต่การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าทุกแห่งจะด�าเนินการภายใต้

โครงสร้างการบริหารจัดการเดียวกัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามและประสานงานการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งให้สอดคล้อง

กันภายใต้นโยบายหลักเดียวกันของกลุ่มบริษัท

(ก)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	ไอพีพี

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพพี ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (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�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 660 เมกะวัตต์

(ค)	 โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2542 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอัตตะปือ  

ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 152 เมกะวัตต์ โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

รายใหญ่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งจะท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวัตต์

และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (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�าเนินการเชิงพาณิชย์

ในเดือนกรกฎาคม 2537 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไอน�้า 250 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด (Clarified Water) 1,110
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ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 230 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากโรงผลิตดังกล่าวใช้เครื่อง

ผลิตไอน�้าซึ่งมีประสิทธิภาพด้อยกว่าโรงผลิตอ่ืนๆ ของบริษัท บริษัทจึงไม่ได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายไอน�้าระยะยาวส�าหรับไอน�า้ซึ่งผลิตได้จาก 

โรงผลิตดังกล่าว แต่จะน�าไปจ�าหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะสั้น ในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่องและในช่วงท่ีมีความต้องการ 

ส่วนเกินและจะน�าไปใช้เสริมระบบการผลิตโดยรวมให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น บริษัทจะจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งผลิตได้จากโรงผลิตนี้ 

ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก

(จ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	โครงการระยะที่	2

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน โครงการระยะที ่2 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (Combined Cycle  

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

ก�าลังการผลิตไอน�้า 300 ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด และจ�าหน่ายไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 

2 แห่งนี้ยังมีโรงงานบ�าบัดน�้าเสียที่สามารถผลิตน�้าสะอาด (Clarified Water) จ�านวน 900 ตันต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุจ�านวน 280 

ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อใช้ภายในโรงงานผลิตไอน�้า และน�้า โกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 1 และจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรม

มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

(ฉ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	โครงการระยะที่	4

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (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 และน�้า

ปราศจากแร่ธาตุ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. และจ�าหน่ายไอน�า้ น�้าสะอาด และน�า้ปราศจากแร่ธาตุ

ให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

(ช)	 โรงไฟฟ้าโกลว	์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�าลังการผลิตไอ

น�า้ได้สงูสดุ 160 ตนัต่อชัว่โมง ไฟฟ้าและไอน�า้ทีผ่ลติจากโรงไฟฟ้าแห่งนีจ้ะจ�าหน่ายไปตามสายส่งของโกลว์ทีม่อียูเ่ดมิ โรงไฟฟ้าแห่งนีนั้บว่าเป็น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก

ขนาดและประสิทธิภาพของโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 5 ท�าให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เดินเครื่องแบบ Base Load Unit ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วมและไอน�า้ทีม่ขีนาดเลก็อืน่ๆ จะเดนิเครือ่งเพือ่ผลติไฟฟ้าจ�าหน่ายให้ กฟผ. และท�าให้โหลดท่ีจ�าหน่ายให้บรรดาลกูค้าอุตสาหกรรม

มีความสมดุล โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554

(ซ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	ซีเอฟบี	3

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วยหม้อไอน�า้ (Circulating Fluidized 

Bed Boiler) และเครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine) โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโกลว์ 

เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิต 

ไอน�้า 79 ตันต่อชั่วโมง หรือก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 115 เมกะวัตต์เทียบเท่า (เมื่อไม่มีการผลิตไอน�า้) โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่

ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

(ฌ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	โซล่าร์

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ที่ใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 1.55 เมกะวัตต์ ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ.
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(ญ)	 โรงไฟฟ้าโกลว	์เอสพีพี	1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined 

Cycle Cogeneration Plant) โดยเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2541 ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก มกี�าลังการ

ผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ ไอน�า้ 90 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูก

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก ส่วนไอน�า้ทีผ่ลติได้จะถกูจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก โรงงานผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ โกลว์ เดมิน วอเตอร์ (Deminieralized Water plant) ตั้งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ได้โอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้กับ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 โรงงาน โกลว์ เดมิน วอเตอร์ เริ่มด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2542 โรงงาน โกลว์ เดมิน วอเตอร์ สามารถผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ได้ 120 

ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1

(ฎ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	2/	โกลว์	เอสพีพี	3	(โครงการระยะที่	3)

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี2/ โกลว์ เอสพพี ี3 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ (Hybrid 

Natural Gas and Coal-Fired Combined Cycle Cogeneration Facility) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเริ่มด�าเนินการเชิง

พาณิชย์ในเดอืนมนีาคม 2542 โดยทางเทคนคิแล้ว ถงึแม้ว่าบรษิทัจะถอืว่าโรงไฟฟ้านีเ้ป็นโรงผลติเพยีงแห่งเดียวกนั แต่โรงไฟฟ้ากงัหันก๊าซเป็น

ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 

โรงไฟฟ้านีแ้บ่งออกเป็นสองส่วนคอื (1) เครือ่งกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) ก�าลงัการผลติประมาณ 35 เมกะวตัต์ จ�านวน 2 เครือ่ง 

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

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

การอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จากโรงงานจะจ�าหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

(ฏ)	 โรงไฟฟ้า	โกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	1

โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพพี ี11 โครงการระยะที ่1 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (Natural Gas-Fired  

Cogeneration Plant) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน

ตุลาคม 2543 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 2 เครื่อง เครื่องกังหันไอน�า้ (Steam Turbine) 1 เครื่อง และ 

เครื่องท�าน�้าเย็น (Absorption Chiller) 1 เครื่อง และเครื่องท�าน�้าเย็นส�ารอง (Electric Chiller) 1 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 

120 เมกะวัตต์ และน�้าเย็น 2,200 ตันความเย็น ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และไฟฟ้าและน�้าเย็นจะจ�าหน่ายให้

ลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอินดัสเตรยีลพาร์คโดยผ่านเครอืข่ายสายส่งและท่อน�้าเยน็ของบรษิทัตามล�าดบั

(ฐ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	2

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการระยะที่ 2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตประกอบ

การอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2555 โรงไฟฟ้าประกอบด้วย  

กังหันก๊าซ 2 เครื่อง กังหันไอน�้า 1 เครื่อง ระบบท�าความเย็นแบบดูดซึม และระบบท�าความเย็นด้วยไฟฟ้าส�าหรับเพิ่มผลผลิตจากกังหันก๊าซ  

โรงไฟฟ้ามกี�าลงัการผลติไฟฟ้าขนาด 110 เมกะวตัต์ และน�า้เยน็ 1,200 ตนัความเยน็ โรงไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

และขายพลังงานส่วนที่เหลือ (ทั้งในรูปของไฟฟ้าและน�้าเย็น) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัส 

เตรียลพาร์ค โดยส่งผ่านสายส่ง และท่อน�้าเย็น ตามล�าดับ

(ฑ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการระยะที่ 3 ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก (Gas-fired Engines) ท่ีใช ้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจ�านวน 4 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการระยะที่ 1 มีก�าลัง

การผลิต 23 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 4 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549
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พม่ำ

แ นที่ อ่ไ น้ีแสดงท่ี ัง้ส�ำนักงำนใหญ่ และ โรงงำน ลิ ของบรษิทั

กัมพูชำ

มำเลเ ีย

ลำว

ระเท ไทย

กรุงเทพ

ส�ำนักงำนใหญ่
โรงไฟฟ้ำโกลว์ ไอพีพี

โรงไฟฟ้ำห้วยเหำะ 

เข ระกอบกำรอุ สำหกรรม
สยำมอีสเทิร์นอินดัสเ รียลพำร์ค
- โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 1
- โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 2
- โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 3

นิคมอุ สำหกรรมมำบ ำพุด
- โรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำน 
 (โครงกำร ระยะที่ 1  2  4  5 และ ีเอฟบี 3)
- โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพีพี 1
- โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพีพี 2  โกลว์ เอสพีพี 3
- โรงไฟฟ้ำเก็คโค่-วัน
- โรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำน โ ล่ำร์

ชลบุรี

ระยอง
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีดังนี้

รำยชื่อ ู้ถือหุ้นรำยใหญ่
จ�ำนวนหุ้น

(หุ้น)

สัดส่วนกำรถือหุ้น 

(ร้อยละ)

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

2.	 G 	 	 e g 	 si 	 e 	 	 o the 	 ic 	 . .(1) 365,716,260 25.00

3.	 	( i g o e)	 o i ees	 te	Lt . 57,648,000 3.94

4.	 Little ow 	 o i ees	Li ite 53,763,139 3.68

5.	 บริษัท	ไทย	เอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 48,201,272 3.30

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

7.	 t te	 t eet	 	 o e	Li ite 31,261,140 2.14

8.	 h se	 o i ees	Li ite 	28 14,316,402 0.98

9.	 กองทุนเปดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปนผล 12,448,600 0.85

10.	 h se	 . .	 e t l	 o i ees	Li ite 	35 8,431,600 0.57

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

12.	 อื่น 177,173,649 12.10

1,462,865,035 100.00

หมำยเห ุ   (1)	จีดีเอฟ	สุเอซ	เอ็นเนอจี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และ	G 	 	 e g 	 si 	 e 	 	 o the 	 ic 	 . .	เปนบริษัทย่อย	ที่	จีดีเอฟ	สุเอซ	เอส.	เอ.	เปนเจ้าของ
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คณะกรรมการบริษทัอาจจะประกาศการจ่ายเงนิปนผลประจ�าป	เมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในระหว่างการประชมุผูถ้อืหุน้	

สามัญประจ�าป	แต่การประกาศจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลไม่จ�าเปนต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	

นโยบายการจ่ายเงินปนผลปจจุบันของคณะกรรมการบริษัทคือ	 เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปนผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	 ของก�าไร

สุทธิประจ�าป	โดยไม่รวมถึงผลก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	และหลังหักเงินส�ารอง

ต่าง 	ที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงินปนผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน	ความจ�าเปน	และความเหมาะสมอื่น 	ที่คณะ

กรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	บริษัทจะจ่ายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไรมิได้	และหากบริษัทยังมียอด

ขาดทุนสะสมอยู่	บริษัทจะจ่ายเงินปนผลมิได้	ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงบัญชีก�าไรสุทธิในปปจจุบันแล้ว	ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	

บริษัทจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปส่วนหนึ่งไว้เปนทุนส�ารองตามกฎหมาย	ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าป	จนกว่า

ทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ซึ่งอาจมีผลท�าให้ก�าไรสุทธิส่วนส�าหรับจ่ายเงินปนผลน้อยลง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	14,828.7	ล้านบาท	มีทุนที่ออกและช�าระแล้ว	14,628.7	ล้านบาท	มีเงินส�ารองตาม

กฎหมายจ�านวน	1,598.3	ล้านบาท	และมีก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมด	(เ พาะบริษัทฯ)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จ�านวน	10,310	

ล้านบาท

ปจจุบัน	บจ.	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	เปนบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียวที่มีนโยบายการจ่ายเงินปนผลเปนการเ พาะและชัดเจน	โดยนโยบาย

ของ	 บจ.	 ไฟฟ้า	 ห้วยเหาะ	 ตามที่ได้ตกลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นของ	 บจ.	 ไฟฟ้า	 ห้วยเหาะ	 สามารถใช้ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ่ายเงินปนผล	

ทุกครึ่งปได้	โดยต้องเปนไปตามเงี่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินและข้อตกลงของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอ่ืน 	 อาจพิจารณาจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลได้	 แต่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการจ่าย

เงินปนผลประจ�าป
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คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(1) ประธานกรรมการ

2. นายเอซ่า เฮสคาเน่น กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. ศาสตราจาย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ(2) กรรมการอิสระ

7. นายกี ริชเชล กรรมการ

8. นายอนุตร จาติกวณิช กรรมการ

9. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ กรรมการ

10. นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ(3) กรรมการ

11. นายดาเนียล เพลเลกรินี กรรมการ

หมายเหตุ: (1) เข้าเป็นประธานกรรมการของบริษัทแทนนายแอนโทนี่ แพททริค คอนแคนนอน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
   (2) เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแทนนางอัญชลี ชวนิชย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556
   (3) เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายมิเชล เจ.จี. กองทัวร์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

การเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 และ ปี 2557 (จนถึง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557)

รายชื่อกรรมการ หมายเหตุ

1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556

2. นายแอนโทนี่ แพททริค คอนแคนนอน เข้าเป็นประธานกรรมการของบริษัทแทนนายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ ตั้งแต่วันที่ 

5 สิงหาคม 2556 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557

3. นางอัญชลี ชวนิชย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556

4. นายมิเชล เจ.จี. กองทัวร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

5. นายเคียท พีเตอซ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนในเจ็ดคนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

นายอนุตร จาติกวณิช หรือ นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ หรือ นายเอซ่า เฮสคาเน่น หรือ นายดาเนียล เพลเลกรินี หรือ 

นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ หรือ นายกี ริชเชล และ นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ

1) ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะท�าหน้าท่ีตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น 

หรือบุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้

• คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ

- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- การกระท�าใดๆ ทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่ต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 และของกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ ซึง่ต้องปฏบัิตติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของ

 กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• คณะกรรมการบริษทัมอี�านาจในการประกาศเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นครัง้คราวหากเห็นว่าบรษิทัมกี�าไรและเงนิสดเพยีงพอที่

จะท�าเช่นนั้นได้

2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทัมีก�าหนดการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพือ่พจิารณารบัรองงบการเงนิรายไตรมาส ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 

พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากมีความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการก�าหนดวาระ 

การประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดง

ความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม

เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท แล้วจะจัดเก็บไว้พร้อมให้กรรมการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน สี่ (4) ครั้ง และตามวาระพิเศษจ�านวนสอง (2) ครั้ง โดยการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2556

รายชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การประชุมวาระปกติ
(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ
(จ�านวน 2 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมผ่าน

วีดีโอ/โทรศัพท์

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมผ่าน

วีดีโอ/โทรศัพท์

1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ(1) 11 พฤษภาคม 2554 2 - - -

2. นายแอนโทนี่ แพททริค คอนแคนนอน(2) 5 สิงหาคม 2556 2 - - -

3. นายญาณ ฟราสซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(3) 24 กุมภาพันธ์ 2557 - - - -

4. นายเอซ่า เฮสคาเน่น 29 เมษายน 2554 4 - 2 -

5. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 26 เมษายน 2553 4 - 2 -

6. นายวิทยา เวชชาชีวะ 29 เมษายน 2554 4 - 2 -

7. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 27 เมษายน 2555 4 - 2 -

8. นางอัญชลี ชวนิชย์(4) 26 เมษายน 2553 - - - -

9. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ(5) 26 เมษายน 2556 1 - 1 -

10. นายกี ริชเชล 29 เมษายน 2554 - 4 1 1

11. นายอนุตร จาติกวณิช 29 เมษายน 2554 3 - 1 -

12. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ 22 เมษายน 2552 2 - 1 -

13. นายมิเชล เจ.จี. กองทัวร์(6) 22 เมษายน 2552 2 - 1 -

14. นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ(7) 11 พฤศจิกายน 2556 1 - - -

15. นายเคียท พีเตอซ์(8) 9 พฤษภาคม 2555 - 2 - -

16. นายดาเนียล เพลเลกรินี 27 เมษายน 2555 3 - 2 -

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556
   (2) เข้าเป็นประธานกรรมการของบริษัทแทนนายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557
   (3) เข้าเป็นประธานกรรมการของบริษัทแทนนายแอนโทนี่ แพททริค คอนแคนนอน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
   (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556
   (5) เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแทนนางอัญชลี ชวนิชย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556
   (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
   (7) เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายมิเชล เจ.จี. กองทัวร์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
   (8) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557

จะมกีารเปิดเผยกระบวนการจดัท�าและประเมินวตัถปุระสงค์ทีเ่กีย่วข้องกบัการพจิารณาค่าตอบแทนของรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิใช่ค่าตอบแทนรายบุคคล) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปีและในเว็บไซต์ จ�านวนค่าตอบแทนของ

กรรมการและฝ่ายบริหารที่มีการเปิดเผยในรายงานประจ�าปีจะเป็นตัวเลขรวมและไม่เป็นรายบุคคล จะมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคลต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Diploma in Management

UCL Institute of Management and Administration

• Electro Mechanical Engineer

University of Leuven (KU Leuven)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด,

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด, และ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ 

จ�ากัด)

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จ�ากัด

• คณะกรรมการ

บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด

• คณะกรรมการ

GDF SUEZ Energy Philippines Inc. (ระหว่างด�าเนินการ)

• คณะกรรมการ

PTT Natural Gas Distribution Company Limited 

(ระหว่างด�าเนินการ)

• คณะกรรมการ

PT Supreme Energy Raja Basa

• คณะกรรมการ

PT Supreme Energy Muara Laboh

• คณะกรรมการ

PT Supreme Energy Rantau Dedap

• คณะกรรมการ

PT IPM Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI)

• คณะกรรมการ

PT. Paiton Energy

• คณะกรรมการ

Fifth Combine Heat & Power Plant LLC 

• คณะกรรมการ

Senoko Power Limited

2. นายเอซ่า เฮสคาเน่น
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Helsinki University of Technology ประเทศฟินแลนด์

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 83/2010

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• คณะกรรมการ

Senoko Service Pte. Ltd.

• คณะกรรมการ

Senoko Gas Supply Pte. Ltd.

• คณะกรรมการ

Senoko Energy Supply Pte. Ltd.

• คณะกรรมการ

Senoko Energy Pte. Ltd.

• ประธานกรรมการและคณะกรรมการ

International Power (Australia) Holdings Pty Ltd. 

2546

• รองประธานกรรมการ

TRACTEBEL ENERGIA S.A. (Brasil)

• ประธานกรรมการ

E. CL S.A. (Chile)

• ประธานกรรมการ

ENERSUR S.A. (Peru)

• ประธานกรรมการ

BAHIA LAS MINAS CORP. (Panama)

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ในฐานะผู้จัดการส่วน

ภูมิภาคลาตินอเมริกา)

SUEZ Energy Latin America

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทโกลว์

• ประธานกรรมการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

• รองประธานกรรมการ

บรษิทั ห้วยเหาะไทย จ�ากดั และ บรษิทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั

2547 - 2551

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี

กลุ่มบริษัทโกลว์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
อายุ 78 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ปริญญาโท และปริญญาเอก

Cornell University

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)

Cambridge University

• หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับกรรมการ (OCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด, 

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด, บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด, บริษัท 

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด และ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• ประธานกรรมการ

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ
อายุ 77 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

Gray’s-Inn ประเทศอังกฤษ

• หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 2/2001

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด, บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด,

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด และ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ 

จ�ากัด)

• ประธาน

บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• ประธาน

บริษัท Kawasaki-Dowa จ�ากัด

• กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แชงกรี-ล่า โฮเต็ล จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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5. นาง สุภาพรรณ รัตนาภรณ์
อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี

Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับกรรมการ (DCP) รุ่น 15/2002 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด,

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด, บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด, บริษัท 

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด และ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

อดีต

• กรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชี

• นายกสมาคม

สมาคมการบัญชีไทย

• กรรมการภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการในคณะอนุกรรมการก�ากับการศึกษาการปรับปรุง

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

• กรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินการบัญชี

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

6. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก)

Universite Paris de Paris (Nanterre) (mention tres bien)

• ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี)

Universite de Paris X (Nanterre) (mention bien)

• ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง

Universite de Paris II

• เนติบัณฑิตไทย

ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร DAP ปี 2547

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด,

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด, บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด, บริษัท 

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด และ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

• เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า

• รองประธานกรรมการ

ราชบัณฑิตยสถาน

• กรรมการ

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• กรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

• รองประธานกรรมการ

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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7. นายกี ริชเชล
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์

University Liege ประเทศเบลเยียม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

University of Louvain-la-Neuve ประเทศเบลเยียม

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด, 

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด, บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด, บริษัท 

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด, และ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

2550 - พฤษภาคม 2554

• ประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด, 

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด, 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 12 จ�ากัด, บริษัท. โกลว์ เอสพีพี 13 จ�ากัด 

และ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

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)

2554 - ปัจจุบัน

• Administrateur, Executive Director and

Chief Operating Officer

SUEZ-Tractebel (เบลเยียม)

ธัันวาคม 2549 - มีนาคม 2544

• กรรมการ

SGA Marafiq 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
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8. นายอนุตร จาติกวณิช
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี Lehigh University

เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้นบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด, 

บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด, บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด และ 

บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• กรรมการ

Flowrider (Thailand) Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
เป็นญาติกับผู้บริหารนางศรีประภา ส�ารวจรวมผล (ผู้บริหารบริษัท)

9. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพาณิชย์ 

Catholic University of Louvain ประเทศเบลเยียม

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด และ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด)

• กรรมการ

Avon Peaking Power (Pty) Limited

10. นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Business Administration

International University of America, San Francisco, USA

• Military Service in the Infantry

Arlon, Belgium

• Special License in Finance

Vlerick School for Management, Ghent, Belgium

• Commercial Engineer

Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• 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
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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
(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

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด, 

บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด และ บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด)

• กรรมการ

PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.

• กรรมการ

Amata Natural Gas Distribution Co.,Ltd.

• กรรมการ

จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ

จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จ�ากัด

• Commissioner

PT. Paiton Energy

• Alternate director

Senoko Energy Pte. Ltd.

2542 - 2551

• Chief Financial Officer

Tractebel Engineering, Brussels, Belgium

• Finance and Investor Relations Director

Tractebel Energia, Florianopolis, Brazil

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

11. นายดาเนียล เพลเลกรินี
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Electrical and Mechanical Engineer

• Certification Program (DCP) Class 108/2014

Thai Institute of Directors Association (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด และ

บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• Executive Vice President - Head of Operations

GDF SUEZ Energy Asia

• กรรมการ

KAPCO

• กรรมการ

Uch

2552 - 2554

• กรรมการ

Marafiq, Ras Garitas ( Ras Laffan C ), Barka II, and SOHAR

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
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คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 32 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 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

9. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายงบดุลและการบัญชี

10. นางมัณทนา คุณากร ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

11. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

12. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

13. ดร. สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

14. นายแกรท แมร์สมัน(1) ผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคลาว

15. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น และการจัดการเชื้อเพลิง

16. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์  ผู้อ�านวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย

17. นายอนุตรชัย ณ ถลาง ผูอ้�านวยการแผนกบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และคุณภาพการผลิต

18. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์ ผู้อ�านวยการแผนกขายลูกค้าอุตสาหกรรม

19. นายประทีป พุทธธรรมรักษา ผู้อ�านวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

20. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์

21. นายอภิชาต แจ่มจันทร์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 และ โกลว์ พลังงาน 

(โครงการระยะที่ 3, 4 & 5)

22. นายเรอโนต พีเยิล ผู้อ�านวยการแผนกลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

23. นายสุทธิ เชื้อสุข ผู้อ�านวยการแผนกวิศวกรรม

24. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์ ผู้อ�านวยการแผนกบัญชี

25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

26. นายเอเรล์ป กุลเลป ผู้อ�านวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ

27. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2)

28. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ เอสพีพี 1/ โกลว์ เดมิน วอเตอร์

29. นางอัญชณา กิตติปิยกุล ผู้อ�านวยการแผนกงบประมาณ

30. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผู้อ�านวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

31. นายอังศุธร ภูบุญเติม ผู้อ�านวยการแผนกการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

32. นายคริสตอฟ เดอะ สเครเวอร์(2) ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคลาว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 (2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

1. นายเอซ่า เฮสคาเน่น
(โปรดดูข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท ข้อ 2)

2. นายเฮกกิ พูดาส
อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ (เศรษฐกิจพลังงาน)

มหาวิทยาลัย Lappeenranta ประเทศฟินแลนด์

ประสบการณ์การท�างาน
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

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

Michigan Technological University มิชิแกน,

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ตุลาคม 2545 - กันยายน 2556

• กรรมการ

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิค ทรานสปอร์ต จ�ากัด

กุมภาพันธ์ 2555 - กันยายน 2556

• นายกสมาคม

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

• นายกสมาคม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
30,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นญาติกับกรรมการนายอนุตร จาติกวณิช (กรรมการบริษัท)

4. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย
อายุ 45 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 

The University of Chicago Graduate School of Business, 

Illinois, USA

3. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ

Syracuse University นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
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5. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ
อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

University of North Carolina at Chapel Hill

• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 96/2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

กลุ่มบริษัทโกลว์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 
40,000 หุ้น (0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

7. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• United States Navy Education Programs

City College of Chicago, Dundalk Community College

• American University (Tulane & Arizona State)

Degree Accreditation Pending

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

2550 - มิถุนายน 2554

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• หลักสูตร Executive Development Program รุ่น 9/2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

กลุ่มบริษัทโกลว์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2549 - 2550

• ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

กลุ่มบริษัทโกลว์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

6. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร
อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

• วุฒิวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก�าลัง

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด, 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 12 จ�ากัด 

และ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 13 จ�ากัด)

2545 - 2549

• ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดการกลุ่มโรงงานระยอง

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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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 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายงบดุลและการบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายงบดุลและการบัญชี

กลุ่มบริษัทโกลว์

2547 - 2549

• Corporate Controller

จอห์นสันอิเลคทริค ประเทศฮ่องกง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

10. นางมัณทนา คุณากร
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
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

9. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ
อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• อนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและการบัญชี

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสตุทการ์ด ประเทศเยอรมัน

(เทียบเท่าปริญญาโท)
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11. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

13. นาย แกรท แมร์สมัน
อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโททางกฎหมาย

King’s College London, University of London

• ปริญญาโททางกฎหมาย

Pantheon - Assas, Paris

• ปริญญาโททางกฎหมาย

KU Leuven, Belgium

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคลาว

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2555 - 2556

• 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

บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จ�ากัด

2549 - 2550

• Senior Legal Counsel

SUEZ-Tractebel SA

• ผู้อ�านวยการแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทโกลว์

2546 - 2549

• ผู้จัดการแผนกการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

12. ดร. สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร
อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก�าลัง) 

Iowa State University

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

Iowa State University

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Iowa State University

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

กลุ่มบริษัท โกลว์

2011

• ผู้อ�านวยการแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
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14. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์
อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและ

การจัดการเชื้อเพลิง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและ

การจัดการเชื้อเพลิง

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

16. นายอนุตรชัย ณ ถลาง
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน
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

15. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (การแปลภาษาไทย-อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกกฎหมายและประกันภัย

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2548 - 2549

• Legal Counsel

Distrigaz SA

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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18. นายประทีป พุทธธรรมรักษา
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด)

2543 - 2549

• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง โรงงานระยอง

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

20. นายอภิชาต แจ่มจันทร์
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด

และ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 3, 

4 และ 5)

2548 - 2549

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด

และบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 3 

และ 4)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

17. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกขายลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกขายลูกค้าอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด,

บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด, บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด 

และ บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

19. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

2546 - 2551

• ผู้อ�านวยการแผนกรัฐสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกรัฐสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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21. นายเรอโนต พีเยิล
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)

Grenoble Institute of Technology, ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

22. นายสุทธิ เชื้อสุข
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกวิศวกรรม

กลุ่มบริษัท โกลว์

2554

• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

23. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยครูจันทร์เกษม

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

25. นายเอเรล์ป กุลเลป
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

University of Southwestern Louisiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Certified Public Accountant (CPA)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกบัญชี

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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27. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ) เชียงใหม่

29. นางอัญชณา กิตติปยิกุล
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Certified Public Accountant (CPA)

28. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ
อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด, บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด 

(มหาชน) (โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์)

2540 - 2550

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด / โกลว์ เดมิน วอเตอร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

26. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บรษัิท โกลว์ ไอพพี ี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

2546 - 2549

• ผู้จัดการฝ่ายบ�ารุงรักษา

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน), 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2547 - 2552

• Associate Director - Performance Improvement

PricewaterhouseCoopers

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 1 และ 2)

2541 - กุมภาพันธ์ 2554

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด / บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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(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

หมายเหตุ: “กลุ่มบริษัทโกลว์” ตามเอกสารแนบนี้ ได้แก่
(1) บริษัท โกลว์ จ�ากัด 
(2) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด 
(3) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด 

30. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงิน (บริหารธุรกิจ)

University of Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

และเลขานุการบริษัท

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

และเลขานุการบริษัท

กลุ่มบริษัทโกลว์

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

32. นายคริสตอฟ เดอะ สเครเวอร์
อายุ 33 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Commercial Engineer

Solvay Business School (ULB) Brussels, Belgium

• CFA Charterholder

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2556

• ที่ปรึกษาทางการเงิน

GDF SUEZ Energy Asia Co., Ltd.

2550 - 2551

• ที่ปรึกษาทางการเงิน

SUEZ-Tractebel SA

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

31. นายอังศุธร ภูบุญเติม
อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัท โกลว์

2554

• ผู้จัดการแผนก Optimization

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

(4) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด 
(5) บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด
(6) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด 

ประสบการณ์การท�างาน
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 18 มีนาคม 2557

รายชื่อบริษัท บริษัทร่วมและบริษัทย่อย
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1. นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ(1) x x x x x x x x x x x x

2. นายแอนโทนี่ แพททริค คอนแคนนอน(2) x x x x x x x x x x x x

3. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(3) x x x x x x x x x x x x

4. นายเอซ่า เฮสคาเน่น /, //, /// / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // x /, //, /// / ,  // /, //, ///

5. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ / / / / / / / / / /

6. นายวิทยา เวชชาชีวะ / / / / / / / / / /

7. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ / / / / / / / / / /

8. นางอัญชลี ชวนิชย์(4) / / / / / / / / / /

9. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (5) / / / / / / / / / /

10. นายกี ริชเชล / / / / / / / / / /

11. นายอนุตร จาติกวณิช / / / / / / / / / / /

12. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ / / / / / / / / / / / / /

13. นายมิเชล เจ.จี. กองทัวร์(6) / / / / / / / / / / / /

14. นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ(7) / / / / / / / / / / / /

15. นายเคียท พีเตอซ์(8) / / / / / / / / / /

16. นายดาเนียล เพลเลกรินี / / / / / / / / / / / /

17. นายเฮกกิ พูดาส

18. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล

19. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย

20. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ /

21. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร

22. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ

23. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์

24. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ

25. นางมัณทนา คุณากร

26. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

27. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์

28. นายอนุตรชัย ณ ถลาง
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รายชื่อบริษัท บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
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29. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

30. นายประทีป พุทธธรรมรักษา

31. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี

32. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์

33. นายเรอโนต พีเยิล

34. นายสุทธิ เชื้อสุข

35. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์

36. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย

37. นายเอเรล์ป กุลเลป

38. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง

39. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์

40. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ

41. นางอัญชณา กิตติปิยกุล

42. ดร. สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร

43. นายแกรท แมร์สมัน(9)

44. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์

45. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

46. นายอังศุธร ภูบุญเติม

47. นายคริสตอฟ เดอะ สเครเวอร์(10)

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 /

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

   กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. เก็คโค่-วัน, บจ. โกลว์ เหมราช วินด์, บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ)
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(1) นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556
(2) นายแอนโทนี่ แพททริค คอนแคนนอน เข้าเป็นประธานกรรมการของบริษัทแทนนายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 

 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556
(3) นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ เข้าเป็นประธานกรรมการของบริษัทแทนนายแอนโทนนี่ แพททริค คอนแคนนอน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
(4) นางอัญชลี ชวนิชย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556
(5) ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแทนนางอัญชลี ชวนิชย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556
(6) นายมิเชล เจ.จี. กองทัวร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
(7) นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายมิเชล เจ.จี. กองทัวร์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
(8) นายเคียท พีเตอซ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557
(9) นายแกรท แมร์สมัน ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคลาว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
(10) นายคริสตอฟ เดอะ สเครเวอร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ทีจ่ดัขึน้เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2556 ทีป่ระชมุได้มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนและค่าเบีย้ประชมุส�าหรบั

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

ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรวมส�าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

• ค่าตอบแทนรายปีรวมเป็นจ�านวน 4,446,750 บาท

• ค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจ�านวน 3,511,200 บาท

ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยค�านึงถึงก�าไรของบริษัท จ�านวนปัจจัยต่างๆ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในการขยายตัวของธุรกิจบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการสรรหา โดยยึดตามค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม  

ดังต่อไปนี้
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หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนรายปี
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม
(ต่อครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ - 40,179

กรรมการ - 34,058

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน 44,520 27,825

กรรมการ 32,277 20,034

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร

ในระหว่างปีงบประมาณ 2556 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 32 ราย เท่ากับ 209,546,622 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ 

เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษิทัมพีนัธะในการปฏบิตัติามหลกัของการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏบัิตท่ีิดีส�าหรบับรษิทั

จดทะเบียน และกฎระเบยีบข้อบงัคบัและแนวทางทีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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

คณะกรรมการบรษิทัจะแจง้ข้อมลูเกีย่วกบัเวลา สถานที่ และวาระการประชมุทั้งหมดที่จะมกีารอภปิรายในระหว่างการประชมุ รวมถงึ 

ข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นจะยังได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนการที่

บังคับใช้ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะ
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนต่างๆ ซึ่งบริษัทปฏิบัติงาน

อยู่และสงัคมอย่างเตม็ที ่บรรดากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานต้องปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม ซึง่ได้มกีารจดัท�าเพือ่ให้แน่ใจว่าจะมกีารตดิต่อ

อย่างยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทั ยงัได้ก�าหนดว่าต้องมกีารรายงานข้อมลูการปฏบิตังิานต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

โดยผ่านวิธีการใช้แบบฟอร์ม 56-1 รายงานประจ�าปี เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องมีการจัดท�าช่องทางที่มีการสื่อสาร

แบบสองทางเพื่อท�าให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นค�าร้องทุกข์ได้

คณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและต้องท�าหน้าทีเ่พือ่ปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทัในทกุกรณ ีกรรมการแต่ละ

ท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ท�าให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการบรษิทัต้องอ�านวยความสะดวกให้กบับรรดาผูถ้อืหุน้รายย่อยในการเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาในการประชมุผูถ้อืหุ้นล่วงหน้า

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�ากระบวนการเพือ่ท�าให้บรรดาผูถ้อืหุน้สามารถเสนอเรือ่งดงักล่าว รวมถงึกระบวนการในการเสนอ 

ชื่อผู้รับสมัครด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายในทาง

ที่มิชอบ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทัต้องเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและไม่เกีย่วข้องกบัการเงนิทีเ่กีย่วกบัธรุกจิและการปฏบิตังิานของบรษิทัอย่างถกูต้อง 

สมบูรณ์ เพียงพอ อย่างสม�า่เสมอ และในเวลาที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัต้องท�าให้แน่ใจว่ามีการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดอย่างเคร่งครดัทีเ่กีย่วข้อง

กับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investors Relation Department) เพื่อ

เผยแพร่ข้อมลูต่อบรรดาผูถ้อืหุน้และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และเพือ่ช่วยให้บรรดานกัลงทนุและบรรดานกัวเิคราะห์ด้านหลกัทรพัย์เข้าใจบรษัิทและ

ธุรกิจของบรษิัทโดยเท่าเทียมกันและเหมาะสม ข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ แผนกสื่อสารองค์กร 

(Corporate Communications Department) ยังได้รับการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างกว้างขวางในเวลา

ที่เหมาะสมโดยผ่านสื่อหลายช่องทาง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะท�าหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น 

หรือบุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้
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• คณะกรรมการมีอ�านาจในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับ 

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- การกระท�าใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการท�าธรุกรรมตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- การได้มาหรือการก�าจัดทรัพย์สิน ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราว หากเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและเงินสดเพียง

พอที่จะท�าเช่นนั้นได้

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ใน

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจ�าเป็น อาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ 

การประชมุแต่ละครัง้ต้องมวีาระการประชมุท่ีชดัเจน พร้อมกบัเอกสารสนบัสนนุท่ีถกูต้อง สมบูรณ์และเพยีงพอ และต้อง

ส่งให้กรรมการแต่ละท่านอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อว่ากรรมการจะมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม 

กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดและ

สรุปข้อมูลจากการประชุม เลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของ

การประชุมครั้งก่อนๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะให้กรรมการ

และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

2. คุณสมบัติ องค์ประกอบ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ของโกลว์คือ กุญแจส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้  

ความช�านาญและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์กบัโกลว์ คณะกรรมการเหล่านีต้้องใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถและอทุศิเวลาในการ 

ท�าหน้าที่ของพวกตน ดังนั้น โกลว์จึงได้ก�าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ ความน่าเชื่อถือเบื้องต้น และการเลือกคณะกรรมการฯ  

ดังต่อไปนี้

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นอย่างน้อย หรือตามที่ก�าหนดโดยกฎระเบียบข้อบังคับและ

แนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการในคณะกรรมการบริษัทต้องมีการผสมผสานที่ดี รวมถึงต้องมีมืออาชีพซึ่งมีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า 

อย่างน้อยสามท่าน และผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่าน และอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี

• บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน

• การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

• ต้องมกีารจดัท�าข้อมลูผูร้บัสมคัรอย่างเพยีงพอโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

• รายละเอียดของภูมิหลังและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านต้องมีการเปิดเผยและท�าให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน หากมี 

การเปลี่ยนแปลง
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2.2 โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
• โกลว์ต้องท�าให้แน่ใจว่า บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการแบ่งแยก 

อย่างชัดเจนเพื่อว่าคณะกรรมการบริษัทภายใต้การแนะน�าของประธานกรรมการจะมีอ�านาจและสามารถควบคุมการปฏิบัติ

งานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระซึง่เป็นมอือาชพีจากภายนอก ผูซ้ึง่สามารถเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบัการเงินและ

ธรุกจิอืน่ๆ ได้อย่างเพยีงพอ เพือ่ว่าจะสามารถวนิจิฉัยได้อย่างอสิระ ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น และเข้าร่วมการประชมุ

อย่างสม�า่เสมอ การประชุมคณะกรรมการอิสระจะต้องจัดอย่างน้อยทุกๆ หกเดือน

• กรรมการต้องมีอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รวมถงึคณุสมบตัอิืน่ๆ ตามทีโ่กลว์ต้องการ เหตผุลคอืเพือ่ท�าให้กรรมการสามารถท�างานเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุท�าหรบัผูถ้อืหุน้ 

ทั้งหมดบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างโกลว์และฝ่ายบริหารของผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นๆ ที่มีฝ่ายบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างอิสระอีกด้วย

• วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ

- สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้น สมาชิกต้องลาออก

- สมาชิกที่ลาออกไปแล้วสามารถได้รับการเสนอชื่ออีกครั้ง

- ในระหว่างช่วงเวลาการสับเปลี่ยนตามวาระ ห้ามมิให้มีกรรมการเกินหนึ่งในสามที่ต้องสับเปลี่ยนออกไป ทั้งนี้เพื่อความ

ต่อเนื่อง

- ในระหว่างช่วงที่มีการด�าเนินงาน กรรมการบางท่านอาจท�าหน้าที่ต่ออีกหนึ่งปีเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการสับเปลี่ยนตาม

วาระจะสามารถน�ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กรรมการต่างๆ  ของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อท�าให้แน่ใจว่า การตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักจะเป็นไปอย่างถี่ถ้วนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทของโกลว์ได ้

แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสองคณะ ดังต่อไปนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามท่าน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่ง

ท่านต้องมคีวามรูด้้านการเงนิ/การบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีวามเป็นอสิระตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงาน หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือ การตรวจสอบ/

การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของโกลว์ รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณา 

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโกลว์ ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ

สอบจะเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

หนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเลือกผู้รับสมัครที่เหมาะสมเพื่อน�าเสนอให้

รับต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กระบวนการสรรหาต้องจัดท�าตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดและต้องโปร่งใส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาแนวทางเรื่องค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท ประธาน 

เจ้าหน้าทีบ่รหิาร และเหล่าผูบ้รหิารทีร่ายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพือ่ให้แน่ใจว่าจะมคีวามยตุธิรรมและสมเหตผุลเพือ่น�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ

เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
• ประธานของคณะกรรมการบริษัทต้องท�าให้แน่ใจว่าทุกๆ 2 ปี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจงตามเรื่อง ไม่ใช่เป็นรายกรรมการ

ใดๆ คณะกรรมการบริษัทต้องพัฒนาหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติงานเป็นรายปีภายในระยะเวลา

• ประธาน (ของคณะกรรมการบริษัท) จะปฏิบัติตามผลของการประเมินการปฏิบัติงานโดยการยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของ

คณะกรรมการบริษัท และหากเหมาะสม อาจจะเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือให้กรรมการ

ลาออกจากต�าแหน่ง

• คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเร่ืองการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการต่างๆ  

ที่ได้มีการด�าเนินในรายงานประจ�าปี จะไม่มีการเปิดเผยเรื่องการประเมิน

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

หลกัจรรยาบรรณธรุกจินีจ้ะใช้กบัทกุหน่วยงานของกลุ่มบรษิทัโกลว์ ตลอดจนถงึพนกังานทุกระดับ โดยไม่ค�านงึถงึหน้าท่ี 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 เพาเวอร์ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทโกลว์ทราบ 

ทั่วกัน

2. ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจการด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อม (ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อม

ด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วย) และจะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจจะเกิดจากการท�างานของบริษัท

ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพือ่ทีโ่กลว์จะเป็นผูน้�าทางธรุกจิทีร่บัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมทีพ่วกเราใช้ประโยชน์ร่วมกนัเพือ่การพฒันา

ธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน

 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์ จึงยึดมั่นต่อภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม

ท่ีออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความห่วงใยและเคารพรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกัน

3. ในการด�าเนินธุรกิจของโกลว์ พนักงานจะต้องแน่ใจว่าบริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียอย่างเป็นธรรม และในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลูกค้า และผู้ขายสินค้า บริษัทจะไม่ให้สินบน ผลประโยชน์ตอบแทน   

อามิสสินจ้าง หรือกระท�ากิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจถือว่าเป็นการท�าธุรกิจที่ทุจริต

4. ห้ามมิให้พนักงานน�าเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับองค์กรใดๆ หรือผู้สมัครเข้ารับเลือก

ตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกล่าวต้องห้ามตามกฎหมาย  ในกรณีที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็นเรื่องถูกต้องตาม

กฎหมายและสามารถด�าเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาด�าเนินการดังกล่าวให้น้อยที่สุด ต้องด�าเนิน

การด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีทัศนคติที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และต้องไม่

ให้การสนบัสนนุต่อองค์กร หรอืผูส้มคัรทางการเมอืงทีม่มีมุมองหวัรนุแรง และการกระท�าดงักล่าวต้องได้รบัการอนมุตัจิากผูบ้รหิาร

ระดับสูงสุดของโกลว์
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5. ตัวแทนขายและการตลาด ผู้แทน และที่ปรึกษา (“ตัวแทน”) จะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนส�าหรับการด�าเนินใดๆ ที่เป็นเอกเทศจาก

โกลว์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร และ

มีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับตัวแทนอื่นท่ีท�างานลักษณะเดียวกันส�าหรับงานท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันและสอดคล้องกับ

นโยบายที่ใช้บังคับอยู่

6. การใช้เงินทนุและสนิทรพัย์ของบรษิทัต้องเป็นการกระท�าเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัและเป็นการกระท�าท่ีถกูต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน 

การโอนหรือใช้จ่ายเงนิทนุและสนิทรัพย์จะท�าได้กต่็อเมือ่วตัถปุระสงค์ทีร่ะบไุว้นัน้เป็นวตัถปุระสงค์ทีแ่ท้จรงิ การโอนหรอืใช้จ่ายเงิน

ทนุและสินทรัพย์นัน้ต้องได้รับการอนมัุตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้โดยโกลว์ ห้ามท�าเทจ็หรอืประดิษฐ์ขึน้ซึง่บญัชี

หรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ  และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสาร

ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

7. พนกังานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ ก�าไร และใช้ข้อมลูหรอืทรพัย์สนิของบรษิทั หรอืใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีการงานในบรษิทัเพือ่แสวงหา

ประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม

8. ในหลักการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญท่ีเกี่ยวโยงหรือเป็นผลเนื่องมาจากการปฎิบัติหน้าท่ีการงานของตน อย่างไรก็ตาม 

พนักงานอาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถิ่น โดยที่ของขวัญนั้นจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและเหมาะสมตามโอกาสที่

เป็นไปตามธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้น

 พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับค�าเชิญได้หากของขวัญหรือค�าเชิญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและไม่เป็นการผิด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 หา้มพนกังานรับเงนิจากลูกค้า ผูข้ายสินคา้ หรือองค์กรธรุกิจที่มีความเกี่ยวพันกบัโกลว ์และเฉพาะของขวัญหรือ การรบัค�าเชญิใน

มูลค่าที่เหมาะสมเท่านั้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้สามารถรับได้

9. พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือต�าแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกบัผลประโยชน์ของบรษิทั ความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมถงึ การให้ 

บริการ (ไม่ว่าในฐานะลูกจ้างหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น) ขององค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือ 

ผู้ขายสินค้าของโกลว์ (การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว  

ไม่ถือว่าเป็นการกระท�าอันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท )

10. พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระท�าการใดอันเป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

บริษัท และขอรับผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี (ส�าหรับกรณีของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส

จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะกรรมการเท่านั้น และจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบรรดาผู้ถือหุ้น

ด้วย)

11. ห้ามมิให้พนักงานของโกลว์ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น หรือให้ค�าแนะน�าในลักษณะเดียวกัน หากพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล

ใดๆ ที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโกลว์หรือไม่) โดยเหตุที่ตน

มหีน้าทีใ่นปฏบิตักิารงานดงักล่าวให้กบัโกลว์ การซือ้ขายสทิธใินการซือ้หุ้นในโกลว์ของพนกังาน ให้รวมถงึการใช้สทิธิใ์นการซือ้หุน้ 

(หากม)ี อาจจะสามารถท�าได้ตามแนวทางปฏบิตัซิึง่ได้ประกาศให้ทราบเป็นครัง้คราวโดยฝ่ายกจิการบรรษทัของบรษิทั (Corporate 

Affairs) (โปรดอ่านนโยบายบริษัทเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading)) 
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12. พนักงานของโกลว์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่องขอบเขตความ

รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ท้ังหมดท่ีได้ให้กับพนักงานของ

โกลว์นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทก�าหนดและกฎหมายของประเทศไทย  

(รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องค�านึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นนั้นด้วย

13. บริษัทโกลว์ค�านงึถงึความส�าคญัในการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนกังานหรอืของบุคคลภายนอก) ไว้เป็นความลับ  

ซึง่ข้อมลูนีอ้าจได้มาหรอืถอืครองในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของข้อมลูในการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องหรอืโดยทางอืน่ และจะสนบัสนนุ

ภายในขอบเขตที่สามารถด�าเนินการได้ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ก�าหนดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ (United Nations’ Universal Declaration of Human Rights)

14. พนักงานต้องรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งลูกค้าได้เปิดเผยให้ทราบ โกลว์ตระหนักดีว่า

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัทเป็นสิ่งส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะ

ด�าเนนิการทกุๆ อย่างทีเ่หมาะสมในการทีจ่ะสงวนไว้และส่งเสรมิในเรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญาและเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา

ของผู้อื่น

15. พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของโกลว์และบริษัทในเครือมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ให้ทุกคนยึดถือ

และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ�าหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นในเรื่องนี้เพี่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและ

จะได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย

16. หากพนักงานผู้ใดมีข้อติดขัดในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยวกับ 

การฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ซึ่งกระท�าโดยพนักงานถึงผู้บังคับบัญชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่จริยธรรมของบริษัทจะได้รับ

การพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้การกระท�านั้นต้องเป็นการกระท�าโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบอย่าง

เพียงพอ และโกลว์จะไม่ด�าเนินการท�าให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว

17. เพื่อให้เป็นไปตามค�าแนะน�าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พนักงานของโกลว์จะไม่รับข้อเสนอการรับหุ้นของบริษัทใดๆ 

นอกเหนือจากโกลว์

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 770 คน ดังนี้

จ�านวนพนักงาน

บริษัท ส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้า รวม

บมจ. โกลว์ พลังงาน - 100 100

บจ. โกลว์ 133 189 322

บจ. โกลว์ ไอพีพี - 39 39

บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 - 31 31

บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 - 58 58

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 - 26 26

บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 - 38 38
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จ�านวนพนักงาน

บริษัท ส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้า รวม

บจ. เก็คโค่-วัน - 83 83

บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ 7 66 73

รวม 140 630 770

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 888,720,804.99 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา 

โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานคือ รากฐานแห่งความส�าเร็จ กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 770 คน ท�างานในประเทศไทย ณ 

ส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและชลบุรี และในโรงไฟฟ้า ห้วยเหาะ สปป. ลาว

พนักงานของบริษัทท�างานอย่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการท�างาน และกระตุ้นให้เกิดค�ามั่นสัญญาในการท�าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี การท�างานเป็นทีม และน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ  หลักการนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของ

ภาวะผู้น�าของบริษัทฯ มาตรฐานด้านเทคนิคในระดับสูง การพัฒนาบุคลากร และความเอาใจใส่ในเรื่องของความปลอดภัย

บรษิทัปฏบิัตงิานภายใต้สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและน่าพึงพอใจ เรามุง่มัน่ที่จะเปน็ผูน้�าระดับโลกในดา้นการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน

ความร้อนร่วม พร้อมกบัการด�าเนนิธรุกจิหลกัด้วยความตระหนกัและความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภัยอย่างเตม็

ที่ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชน

บรษิทัได้สร้างคณุค่าให้กบัผูถ้อืหุน้และลกูค้า โดยการสนบัสนนุ ส่งเสรมิ ตลอดจนพฒันาพนกังานให้มคีวามรูค้วามสามารถและปฏิบตัิ

หน้าที่อย่างแข็งขันให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้จัดให้มีการเขียนนโยบาย และหลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน 

เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโดยผ่านระบบสารสนเทศด้านงานทรัพยากรบุคคล บริษัทมุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงาน

ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราให้การสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนาเพื่อหา

แนวทางการปฏิบัติการอย่างดีเลิศให้แก่บริษัท

เราค้นหาวธิกีารเพือ่ดงึดดูและรกัษาไว้ซึง่ความเป็นมอือาชพีท่ีมคุีณภาพ ผูซ้ึง่สามารถยดึมัน่ต่อวฒันธรรมของโกลว์อนัได้แก่ เปิดกว้าง

สื่อสาร ยึดมั่นสัญญา ปรับทันเหตุการณ์ ความมุ่งมั่น และสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพอันเต็มที่ของตนเอง โดยเสนองานที่มีความท้าทาย การมอบหมายงานโครงการ 

การพฒันาขณะท�างาน การฝึกอบรมและการศกึษาอย่างเป็นทางการ นอกจากนีเ้รายงัเสนอผลตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ให้กบัพนักงาน

ในอัตราที่พึงพอใจอีกด้วย

ความส�าเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มี

ประสบการณ์ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในความพร้อมของเครื่องผลิตไฟฟ้าของบริษัท สิ่งเหล่านี้คือ คุณค่า

ที่ดีที่สุดที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรของเรา
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มบริษัทโกลว์ (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท โดย 

ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารบรษิทั ทัง้นีก้ารด�าเนนิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น 

การด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ จีดีเอฟ สุเอซ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของ

ระบบการควบคุมการปฏบิตักิารและการควบคมุทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอ 

และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิและลกัษณะธุรกจิในปัจจบุนั นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ได้แสดงความเหน็ว่าไม่พบข้อบกพร่อง

ที่มีนัยส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของไทย

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�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในของ GDF SUEZ

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(CEO) ของบริษัทต้องก�าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยต้องลงนามใน

จดหมายรับรองระบบการควบคุมภายในประจ�าปี (annual attestation letter) การด�าเนินการนี้ถือเป็นกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งต้องด�าเนินการโดยค�านึงถึงเงื่อนไข สภาวะแวดล้อม และข้อจ�ากัดของการควบคุมภายในที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ หมายรวมถึงการประเมินตนเองโดยผู้บริหารของบริษัท

ผ่านแบบสอบถามการประเมินระบบการควบคุมโดยทั่วไปด้วย

การบริหารความเสี่ยง

• ส�าหรับความเสี่ยงของธุรกิจ (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนัยส�าคัญต่อความสามารถในการด�าเนิน

ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บริษัทประเมินและจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน  

ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการประเมินขนาดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยง 

และการก�าหนดมาตรการและการวัดผลการจัดการความเสี่ยง 

• ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอย่างต่อเนื่อง

• มีการหารือถึงความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมรายเดือนของคณะผู้บริหาร
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การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

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

ธุรกรรมกับบุคคลภายนอก โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจและระดับการอนุมัติรายการต่างๆ ตามต�าแหน่งหน้าที่และความ 

รบัผดิชอบไว้อย่างชดัเจน และบรษิทัได้สือ่สารให้พนกังานของบรษิทัทราบอย่างทัว่ถงึ ทัง้นีบ้รษิทัได้ปรบัปรงุแก้ไขหนงัสอืมอบอ�านาจ

ทั้งสองฉบับเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเอกสารดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• ในการด�าเนินธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้

ก�าหนดแนวทางไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเป็นส�าคัญ นอกจากนี้การด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันจะด�าเนินการโดยถือเสมือนเป็น

รายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Arms’ Length Basis)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

• จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญทางธุรกิจและการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ

• บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

• กรรมการบริษทัจะได้รับหนงัสอืเชญิประชมุ วาระการประชมุ ตลอดจนเอกสารประกอบการประชมุทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประกอบ

การพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ถูกจัดท�า

ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้

• บริษัทได้จัดเก็บและรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ตลอดจนเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน เป็น

หมวดหมู่ตามข้อบังคับของกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร

• บรษิทัได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชไีทย (“TAS”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม 

กับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ระบบการติดตามและประเมินผล

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เม่ือมีการตรวจพบ 

ข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินข้อบกพร่อง ความเพียงพอ และความ

เหมาะสมของแผนการแก้ไขและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทและผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็น

ไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลัก และงบประมาณที่ก�าหนดไว้

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

• ในแต่ละปี บริษัทได้จัดท�าแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก

กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน

• ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

• เมื่อเดือนกันยายน 2546 กลุ่มจีดีเอฟ สุเอซได้เริ่มใช้โปรแกรม CODIS (Control Disclosure Program) เพื่อรองรับข้อก�าหนด 

กฎเกณฑ์ด้านการควบคมุภายในและข้อก�าหนดด้านการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ อาทิ กฎหมายของฝรัง่เศสว่าด้วยการควบคมุ

ภายใน (French Law on Internal Control - LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการรายงานด้านการเงิน 

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

การบริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

• โปรแกรมการควบคุมภายใน จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีหลัง 

กระบวนการต่างๆ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการประเมิน

จากเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) ท้ังเรื่องประสิทธิผลของการออกแบบระบบการควบคุมภายใน  

(ความครบถ้วนถูกต้องของการออกแบบระบบการควบคุม) และการด�าเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล 

(การปฏิบัตติามระบบการควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธผิล) การประเมนิกระบวนการทางธรุกจิโดยเจ้าของกระบวนการทางธรุกจิ

นี้ท�าให้เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการทางธุรกิจมากขึ้นซึ่งท�าให้

มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายใน

เพือ่ให้เข้ากับการเปลีย่นแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นไป กระบวนการทางธรุกจิทีต้่องบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในระบบได้แก่ การบญัช ีการบริหารสนิทรัพย์ การบรหิารการขาย การจดัซือ้/จดัหา การบรหิารสนิค้าคงเหลอื การบรหิารการผลิต  

หลกัธรรมาภบิาล และระบบการจดัการสารสนเทศ

• เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานการควบคุมภายใน โดย 

ผู้ประสานงานการควบคุมภายในนี้จะช่วยท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในบริษัท  

นอกจากนี้ผู้ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหน้าที่ในการเตรยีมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการผลติ (COO) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการเงนิ (CFO) และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) ของบรษิทั ในการลงนาม 

รับรองความถูกต้องของการควบคุมภายใน

• ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท�าการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญ (Key Controls) การทดสอบ 

เหล่านีจ้ะรวมถงึการประเมินประสทิธิผลของการออกแบบและการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายใน ซึง่จะท�าให้บรษิทัรบัทราบถงึ

ข้อบกพร่อง และน�าข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบ อันจะท�าให้เกิดการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท

• ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขที่จ�าเป็นเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  

ซึ่งแผนการแก้ไขนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�าแผนการแก้ไขไปปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิผล

• เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทได้ลงนามรับรองความถูกต้องด้านการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์  

(Glow Internal Control Attestation) ส�าหรับปีบัญชี 2556 และได้น�าส่งไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ GDF SUEZ ASIA Business Area

• ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโกลว์อยู่ในระหว่างการด�าเนินการสร้างรากฐานวัฒนธรรมการควบคุมภายในและระบบธุรกิจที่ดีภายในองค์กร

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

นางสาวศิริพร สุพิทยากุล เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์

• คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	21

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อย	6	แห่ง	ได้แก่	บจ.	โกลว์,	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	1,	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	2,	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	3,	และ	บจ.			

โกลว์	ไอพีพี	ได้ร่วมลงนามในสัญญา	 o t	 e ices	 g ee e t	และ	 gi ee i g	 e ices	 g ee e t	เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2552	

(แทน บับเก่าลงวันที่	3	พ ษภาคม	2548)	กับ	สุเอซ-แทรกเตอเบล	 เอส.	 เอ.	(สุเอซ)	 โดยสุเอซตกลงให้บริการให้ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรม		

การด�าเนินงาน	ระบบควบคุมด้านการเงินและการตรวจสอบ	การลงทุน	การจัดหาเงินทุนส�าหรับโครงการ	การประกันภัย	เปนต้น	โดยเรียก

เก็บค่าบริการเปนเงินสกุลยูโร	 สัญญาดังกล่าวได้ก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งแบ่งตามประเภทของลักษณะงาน	

ที่จะให้บริการ	สัญญาดังกล่าวมีอายุ	2	ปนับจากวันที่	11	กรกฎาคม	2551	และจะต่ออายุไปอีกทุก 	1	ป	หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดย

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	อย่างไรก็ตาม	สัญญาจะถูกยกเลิกหาก	จีดีเอฟ	สุเอซ	เอส.	เอ.	ซึ่งเปนผู้ถือหุ้นล�าดับสูงสุดถือหุ้นในกลุ่มบริษัทโกลว์	ถือหุ้น

น้อยกว่าร้อยละ	25	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเปนการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม	สัญญาทั้งสอง บับข้างต้นใช้แทนสัญญา บับเดิมซึ่ง

ลงวันที่	3	พ ษภาคม	2548

 

การท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในป	2552	เปนการท�ารายการทีเ่กดิขึน้เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท	

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเปนการท�ารายการที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไปและไม่มีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	 การก�าหนดราคา	อัตราค่าธรรมเนียม	และอัตราดอกเบี้ยของรายการต่าง 	

เปนไปตามเงือ่นไขทางการค้าปกต	ิโดยการก�าหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและกลไกการแข่งขนัหรอืเปนราคาท่ีมคีวามสมเหตสุมผล	และ

มีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก		

 

ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเปนรายการธุรกิจปกติ	ขั้นตอนการอนุมัติเปนไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท	บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	เช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		ส�าหรับการท�ารายการระหว่างกันอื่น 	บริษัท

มีมาตรการควบคุมเปนไปตามข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ทั้งนี้ในการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้ส่วนเสียและเปนผู้ถือหุ้น

หรือผู้บริหารของบริษัทนั้น	ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
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นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บรษิทัคาดว่าในอนาคตจะมีการท�ารายการระหว่างกนัเกดิขึน้อกี เนือ่งจากการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิ

การค้าปกตขิองบรษัิท ซึง่บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด�าเนนิการให้การท�ารายการระหว่างกนัดังกล่าวเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั การเข้าท�า

โดยรายการระหว่างกันทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ บรษิทัจะปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั 

ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�า

รายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมนัก

บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ท้ังนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ 

ขัดแย้งในอนาคต บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�า

รายการ และความเหมาะสมของการก�าหนดราคาของรายการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตก

ต่างจากบุคคลภายนอกหรือราคาทุน ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท
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บริษัท โกลว์ พลังงำน จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดง ำนะกำรเงิน
 วันที่ 31 ันวำคม 2556

หน่วย  ล้ำนบำท

รับ รุงใหม่ รับ รุงใหม่

31 ันวำคม 2556 % 31 ันวำคม 2555 % 31 ันวำคม 2554 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,871 4% 11,861 9% 4,889 4%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 12,999 10% 8,781 7% 6,444 5%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,576 6% 6,773 5% 9,190 8%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 25 446 20 27 415 21 20 523 17

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 97,301 78% 100,770 77% 98,230 81%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,259 2% 1,854 1% 1,900 2%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 99,560 80% 102,624 79% 100,130 83%

รวมสินทรัพย์ 125 006 100 130 039 100 120 653 100

หนี้สินและส่วนของ ู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 9,858 8% 10,389 8% 6,312 5%

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระ 9,269 7% 8,671 7% 4 640 4%

ภายในหนึง่ป

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,433 1% 1,433 1% - 0%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 988 1% 3,382 3% 1,871 2%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 21 548 17 23 875 18 12 823 11   
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : ล้านบาท

“ปรับปรุงใหม่“ “ปรับปรุงใหม่“

31 ธันวาคม 2556 % 31 ธันวาคม 2555 % 31 ธันวาคม 2554 %

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 53,035 42% 60,557 47% 66,139 55%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,162 3% 3,064 2% 2,702 2%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56,198 45% 63,621 49% 68,841 57%

รวมหนี้สิน 77,746 62% 87,496 67% 81,664 68%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 47,260 38% 42,543 33% 38,989 32%

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 125,006 100% 130,039 100% 120,653 100%

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : ล้านบาท

“ปรับปรุงใหม่“

2556 % 2555 % 2554 %

รายได้จากการขาย 69,207 100% 57,204 100% 40,359 100%

ต้นทุนขาย (55,693) -80% (48,303) -84% (33,738) -84%

ก�าไรขั้นต้น 13,514 20% 8,901 16% 6,621 16%

รายได้อื่น 565 1% 1,869 3% 726 2%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (761) -1% (667) -1% (531) -1%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (1,011) -1% (642) -1% (863) -2%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,307 18% 9,460 17% 5,952 15%

ต้นทุนทางการเงิน (3,389) -5% (2,354) -4% (1,679) -4%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,031) -1% (866) -2% (925) -2%

ก�าไรหลังภาษี 7,887 11% 6,241 11% 3,349 8%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (672) -1% (823) -1% 146 0%

ก�าไรสุทธิ 7,214 10% 5,418 9% 3,494 9%
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555 2554

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 9,042 8,849 5,400 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,402) (1,323) (13,481)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (14,622) (556) 3,889

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (6,991) 6,973 (3,816)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 11,861 4,889 8,704

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,871 11,861 4,889

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2556 2555 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

• อัตราส่วนสภาพคล่อง

• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

• อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

เท่า

เท่า

1.18

0.87

0.40

1.14

0.91

0.48

1.59

1.06

0.48

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

(Profitability Ratio)

• อัตราก�าไรขั้นต้น

• อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน

• อัตราก�าไรสุทธิ

• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

%

%

%

19.53

17.78

10.42

16.07

15.56

16.54

9.47

13.29

16.40

14.75

8.66

9.05

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

(Efficiency Ratio)

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

• อัตราหมุนของสินทรัพย์

%

%

เท่า

5.66

12.20

0.54

4.32

9.71

0.46

3.07

7.09

0.35

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financial Ratio)

• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

• อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย

• อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล

เท่า

เท่า

%

1.62

3.98 

n/a(1)

2.06

5.13

55.52

2.06

4.77

84.15

หมายเหตุ  (1) การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2556 จะอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
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ภาพรวม

บรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผูใ้ห้บรกิารด้านสาธารณปูโภคทางอตุสาหกรรม

ในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และโรง

ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration Facilities) (โดยโรงไฟฟ้าเกือบทั้งหมดด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า และไอน�า้

แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขต MIE(1) และ SEIP(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,188 เมกะวัตต์ และ

มีก�าลังการผลิตไอน�้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 69,771.5 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 จากจ�านวน 59,072.8 ล้านบาทในปี 2555 โดยในปี 2556 

บริษัทมีก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(3) (Normalized Net 

Profit) ซึ่งใช้เป็นแนวทางก�าหนดการจ่ายเงินปันผล จ�านวน 8,060.6(4)ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.7 จากจ�านวน 5,078.2 ล้านบาทในปี 

2555 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 125,005.9 ล้านบาท และหนี้สินรวม 77,746.2 ล้านบาท

รายได้

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

น�า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน�้าเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน MIE และ SEIP ตารางต่อไปนี้แสดง

รายได้ของบริษัทแบ่งตามแหล่งรายได้

รายได้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 ผลต่าง

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

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 26,930.9 38.6 19,345.5 32.7 7,585.4 39.2

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 18,262.9 26.2 15,719.5 26.6 2,543.4 16.2

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 15,730.2 22.5 14,567.2 24.7 1,163.1 8.0

รวม 60,924.1 87.3 49,632.2 84.0 11,291.9 22.8

ไอน�า้ 7,856.9 11.3 7,160.8 12.1 696.1 9.7

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 426.0 0.6 410.8 0.7 15.2 3.7

รวม 69,207.0 99.2 57,203.8 96.8 12,003.1 21.0

รายได้อื่นๆ 564.6 0.8 1,869.0 3.2 (1,304.5) (69.8)

รวมรายได้ 69,771.5 100.0 59,072.8 100.0 10,698.7 18.1

หมายเหตุ: (1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province)

   (2) เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทริน์อินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (Siam Eastern Industrial Park, Rayong Province)

   (3) ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตั้งแต่

   ไตรมาส 1 ปี 2556

   (4) ไม่รวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
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หมายเหตุ: (1) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ค่าไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลังงาน

   ไฟฟ้า (Energy Payment) ในขณะที่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประกอบด้วยค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)

รายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่ผลิตและจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมใน 

MIE และ SEIP ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่บริษัทจ�าหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ปริมาณขาย

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 ผลต่าง ร้อยละ

การจัดส่งไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่(1) 9,549.9 7,176.7 2,373.1 33.1

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 5,627.5 5,008.3 619.1 12.4

จัดส่งให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 4,718.9 4,639.9 79.0 1.7

รวม 19,896.3 16,825.0 3,071.3 18.3

ไอน�า้ (พันตัน) 7,118.9 7,008.4 110.5 1.6

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (พันลูกบาศก์เมตร) 12,111.1 12,240.4 (129.3) (1.1)

น�้าเย็น (พันตันความเย็น) 13,759.4 13,663.7 95.8 0.7

หมายเหตุ:  (1) รวมการจ�าหน่ายไฟฟ้าของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ปี 2556 จ�านวน 328 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ ปี 2555 จ�านวน 542 กิกะวัตต์ชั่วโมง และรวมถึงการจ�าหน่ายไฟฟ้าของ 

   โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ปี 2556 จ�านวน 4,121 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ ปี 2555 จ�านวน 1,826 กิกะวัตต์ชั่วโมง (เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555)

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ.

บรษิทัจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า(1) โดยปัจจบุนับรษิทัเป็นคู่สญัญากบั กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติ

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทีด่�าเนนิการเชงิพาณิชย์แล้วรวม 3 ฉบบั โดยมกี�าลงัผลติรวมตามสญัญาเท่ากบั 1,373 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นประเทศไทย และ

อกี 128 เมกะวัตต์ อยูใ่นประเทศลาว ซึง่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวตัต์ และรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะวัตต์ 

รวมถงึโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิขนาด 660 เมกะวตัต์ ทีไ่ด้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์เมือ่เดอืนสงิหาคม 2555 และบรษิทัยงัมี 

คู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก รวม 12 ฉบับ รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 846 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กล่าสุดขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

บรษัิทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมภายใต้สญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัได้ท�าสญัญาจ�าหน่าย

ไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 74 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 58 ราย รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 751 เมกะวัตต์

การจ�าหน่ายไอน�้า

บริษัทจ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไอน�า้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาจ�าหน่าย

ไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 30 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 21 ราย รวมเป็นปริมาณไอน�้าทั้งสิ้น 1,179 ตันต่อชั่วโมง
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การจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

บรษัิทจ�าหน่ายน�า้สะอาด (Clarified Water) และน�า้ปราศจากแร่ธาต ุ(Demineralized Water) ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมภายใต้สัญญา

จ�าหน่ายน�า้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม 15 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 9 ราย

รวมเป็นปริมาณน�า้ทั้งสิ้น 1,639 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

การจ�าหน่ายน�้าเย็น

บริษัทจ�าหน่ายน�้าเย็น (Chilled Water) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายน�้าเย็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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

2556 2555 ผลต่าง

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

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ 36,451.3 63.4 33,075.4 66.7 3,376.0 10.2

ถ่านหิน 9,783.8 17.0 6,868.2 13.8 2,915.5 42.4

น�้ามันดีเซล 120.1 0.2 35.2 0.1 84.9 >100

ค่าบ�ารุงรักษา 1,290.8 2.2 1,285.9 2.6 4.9 0.4

ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 4,914.7 8.6 4,288.9 8.6 625.8 14.6

อื่นๆ 3,132.3 5.5 2,749.5 5.5 382.8 13.9

รวมต้นทุนขาย 55,693.0 96.9 48,303.2 97.4 7,389.8 15.3

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 33.7 0.1 31.7 0.1 2.1 6.5

ค่าใช้จ่ายทั่วไป 727.0 1.3 635.8 1.3 91.3 14.4

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 760.8 1.3 667.4 1.3 93.3 14.0

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,010.9 1.8 641.9 1.3 369.1 57.5

รวมค่าใช้จ่าย 57,464.7 100.0 49,612.5 100.0 7,852.2 15.8
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดต้นทุนของโรงไฟฟ้าของธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับต้นทุนขายของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และไอน�้า (Cogeneration)(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 ผลต่าง

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

ธุรกิจไอพีพี

ก๊าซธรรมชาติ 11,106.1 53.7 10,135.6 65.2 970.4 9.6

ถ่านหิน 6,152.3 29.8 3,039.2 19.6 3,113.1 -

น�า้มันดีเซล 115.5 0.6 30.2 0.2 85.3 >100

ค่าบ�ารุงรักษา 259.1 1.3 147.8 1.0 111.4 75.3

ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 2,156.6 10.4 1,637.9 10.5 518.6 31.7

อื่นๆ 886.4 4.3 554.4 3.6 332.0 59.9

รวมต้นทุนขาย 20,675.9 100.0 15,545.1 100.0 5,130.8 33.0

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้

ก๊าซธรรมชาติ 25,345.3 72.4 22,939.7 70.0 2,405.5 10.5

ถ่านหิน 3,631.5 10.4 3,829.1 11.7 (197.6) (5.2)

น�้ามันดีเซล 4.7 -  5.0 0.0 - -

ค่าบ�ารุงรักษา 1,031.7 2.9 1,138.1 3.5 (106.4) (9.3)

ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 2,758.1 7.9 2,651.0 8.1 107.1 4.0

อื่นๆ 2,245.9 6.4 2,195.2 6.7 50.7 2.3

รวมต้นทุนขาย 35,017.1 100.0 32,758.1 100.0 2,259.0 6.9

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

  ห้วยเหาะ และ บจ. เกค็โค่-วนั ดงันัน้ ข้อมลูบางส่วนในตารางจงึเป็นผลจากการด�าเนนิธุรกจิซ่ึงมิใช่จากการประกอบโรงผลติไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้โดยตรง อย่างไร

  ก็ดี จ�านวนเงินซึ่งมาจากการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวมีจ�านวนไม่มากนัก

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

บริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ ต้นทุนก๊าซธรรมชาตินับเป็นต้นทุนขายในการด�าเนิน

งานหลักของบริษัท โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 63.4 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2556
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ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 ผลต่าง

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

ต้นทุนเฉลี่ย

ของโกลว์ ไอพีพี 313.3 303.2 10.1 3.3

ของโรงผลิตไฟฟ้าและไอน�้าร่วมกัน(2) 323.0 310.7 12.4 4.0

หมายเหตุ: (1) ต้นทุนเฉลี่ยไม่ใช่ราคาก๊าซจริงของบริษัท แต่ค�านวณโดยน�าต้นทุนก๊าซธรรมชาติทั้งหมดหารด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้

  (2) ต้นทนุเกลีย่ (Blended Rate) โดยหลักแสดงถงึราคาก๊าซธรรมชาตทิีช่�าระให้กบั บมจ. ปตท. (1) โดยโรงผลติไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�้าของบรษิทัส�าหรบัก๊าซธรรมชาติ

   ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม (2) ส�าหรับก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับหม้อต้มผลิตไอน�า้ (Boilers) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ทั้งนี้

   ราคาก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราต่างกัน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 17.0 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2556

ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยในการจัดซื้อถ่านหินส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost)(1) ของถ่านหิน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 ผลต่าง

(เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน) (เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน) (เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน) (ร้อยละ)

ธุรกิจไอพีพี

ราคาถ่านหินอ้างอิง(2)

(6,322 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม)(AR)
114.8 129.3 (14.5) (11.2)

ค่าขนส่ง(3) 13.9 14.4 (0.5) (3.2)

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

ราคาถ่านหินอ้างอิง(2) 

(6,700 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม)(AD)
98.5 112.1 (13.6) (12.1)

ค่าขนส่ง(3) 8.4 10.1 (1.7) (16.5)

หมายเหตุ: (1) ต้นทุนเฉลี่ยไม่รวมต้นทุนของ Biomass

  (2) ไม่ใช่ราคาถ่านหินจริง แต่เป็นราคาอ้างอิงเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้ ส่วนราคาถ่านหินจริงเปลี่ยนแปลงตามกลไกการปรับราคาตาม

   ข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายถ่านหิน

  (3) รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของบริษัทคือ ปริมาณไฟฟ้าและไอน�้าที่บริษัทผลิตได้และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

และไอน�า้ดังกล่าว
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ตารางต่อไปนี้แสดงระดับพลังงานการผลิต (Energy Production Levels) และอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rates) ของโรงไฟฟ้าของ

บริษัทส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ปริมาณการผลิตและอัตราการใช้ความร้อน(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 5,106 4,835

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 35,464,742 33,507,830

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 6,946 6,930

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 4,121 1,826

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 37,842,567 16,600,756

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 9,183 9,094

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (MIE)(1)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้าที่จัดสรร (กิกะวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า)(2)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,035 8,184

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 2,713 2,521

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 64,736,280 65,712,165

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 28,519,243 26,183,442

อัตราการใช้ความร้อนจัดสรร (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,057 8,029

โรงไฟฟ้าถ่านหิน(3) 10,541 10,420

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน�้า (SEIP)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)(2) 1,646 948

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 13,487,758 7,935,106

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 8,194 8,372

หมายเหตุ: (1)  แสดงถึงอัตราการใช้ความร้อน “จัดสรร” ซึ่งถือเป็นอัตราการใช้ความร้อนรวมของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ของบริษัท โดยค�านวณจากปริมาณพลังงานจาก

   เชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดของโรงงานในระยะเวลาหนึ่งหารด้วยพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถค�านวณค่าได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีโรง

   ไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิของโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 ซ่ึงบรษิทัถวัเฉลีย่พลงังานไอน�า้และพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติโดยโรงไฟฟ้าโกลว์

   เอสพีพี 3 โดยนับเป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน การค�านวณเช่นนี้ยึดหลักปริมาณพลังงานท่ีผลิตได้จากแหล่งพลังงานแต่ละชนิดต่อพลังงานที่ใช้ส�าหรับ 

  โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ทั้งหมด ซึ่งบริษัทจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานที่ตั้งขึ้นประกอบในการค�านวณ อย่างไรก็ตาม ตารางข้างต้นนี้มีการรวมปริมาณการผลิตและ 

  อัตราการใช้ความร้อนของโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่ (CFB 3) ด้วย
  (2) รวมถึงการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้และน�้าเย็น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไอน�า้และน�้าเย็น (ถ้ามี) ถูกปรับใช้หน่วยเมกะวัตต์ ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า
  (3) อัตราการใช้ความร้อนที่แสดงในตารางส่วนนี้มีการรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เริ่มเดินเครื่องและส่วนผสมของชีวมวล (Biomass) เข้าไว้ในอัตราการใช้ความร้อนจาก

   ถ่านหินด้วย
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ผลประกอบการเปรียบเทียบ

ระหว่างปี 2556 กับปี 2555

รายได้

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าและการให้บริการ (รวมรายได้อื่นๆ) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 เป็นจ�านวน 69,771.5 ล้านบาทใน 

ปี 2556 จากจ�านวน 59,072.8 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 หรือ

จากจ�านวน 13,121.4 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 14,423.9 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการจ�าหน่าย

ไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยในปี 2556 ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 หรือจากจ�านวน 4,809 กิกะวัตต์ชั่วโมง

เป็นจ�านวน 5,101 กิกะวัตต์ชั่วโมง

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ของโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ ภายใต้สญัญาผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ขนาด 

660 เมกะวัตต์ ในปี 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 11,969.6 ล้านบาท จากจ�านวน 5,336.4 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการที่โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน

จะได้มีการหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2556 ก็ตาม โดยในปี 2556 ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้

แก่ กฟผ. เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 4,121 กิกะวัตต์ชั่วโมง จากจ�านวน 1,826 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2555

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ.และรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาวของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ภายใต้สญัญาผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ปรบั

ตัวลดลงร้อยละ 39.5 หรือจากจ�านวน 887.7 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 537.4 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากที่

ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่ลดลง เนื่องจากปัญหาเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหายตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 

ท�าให้ไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าให้กับ กฝผ. ได้ โดยในปี 2556 มีปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นจ�านวน 328 กิกะวัตต์ชั่วโมง  

ลดลง 214 กิกะวัตต์ชั่วโมง จาก 542 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2555

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 หรือจากจ�านวน 15,719.5 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 18,262.9 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากปริมาณจ�าหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้น (รวมถึงยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ผลิตขนาดเล็กขนาด 90 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2555) และค่าพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่ม

ขึ้น เนื่องมาจากราคาก๊าซที่สูงขึ้น ทั้งนี้ค่าพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 เนื่องมาจากราคาค่าก๊าซที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และ

ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 ในปี 2556

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 หรือจาก

จ�านวน 14,567.2 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 15,730.2 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟ 

แม้ว่าปริมาณจ�าหน่ายจะสูงขึ้นเพียงร้อยละ 2.2 ก็ตาม (รวมถึงปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก บ.จ. โกลว์ เอสพีพี 12 ที่ได้เริ่ม

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2555) โดยอัตราค่าไฟที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมมีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 

7.5 ในปี 2556 ซึ่งมีผลมาจากการปรับขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) จ�านวน 0.04 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในเดือนมกราคม 

ปี 2556 ปรับลดลงจ�านวน 0.05 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในเดือนพฤษภาคมปี 2556 และปรับขึ้นอีกครั้งจ�านวน 0.07 บาทต่อ 

กิโลวัตต์ชั่วโมงในเดือนกันยายนปี 2556 ตามล�าดับ
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• ยอดจ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 หรือจาก

จ�านวน 7,160.8 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 7,856.9 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสาเหตุจากอัตราค่าไอน�้าที่สูงขึ้นร้อยละ 8.0 

เนื่องมาจากราคาค่าก๊าซที่สูงขึ้น

• รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 หรือจากจ�านวน 410.8 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 426.0 

ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสาเหตุจากปริมาณการจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้น

รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ

บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยรับลดลงจ�านวนร้อยละ 25.0 ในปี 2556 โดยลดลงจากจ�านวน 90.3 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 67.8 

ล้านบาทในปี 2556 โดยดอกเบีย้รบัส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย้จากเงนิสดท่ีอยูใ่นรปูของเงนิฝากตราสาร และบัญชสี�ารองตามสญัญาเงนิกูโ้ครงการ

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้อื่นๆ จ�านวน 496.8 ล้านบาท หรือลดลงจ�านวน 1,281.9 ล้านบาท จากปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก

ในปี 2555 มีการบันทึกเงินชดเชยจากความล่าช้าของโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน จ�านวน 1,046.3 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสแรก และก�าไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 661.4 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 รายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากการบันทึกเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของ 

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จ�านวน 296.9 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รายได้ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 จากจ�านวน 59,072.8 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 69,771.5 

ล้านบาทในปี 2556

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 หรือจากจ�านวน 48,303.2 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 55,693.0 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่ง

เป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพี

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี จาก บจ. โกลว์ ไอพีพี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 หรือจากจ�านวน 10,135.6 ล้าน

บาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 11,106.1 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาค่าก๊าซปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.3 และปริมาณ

การจ�าหน่ายไฟฟ้าที่สูงขึ้น เนื่องมาจากการซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนในไตรมาสแรกของปี 2555

• ต้นทุนถ่านหนิของธรุกจิไอพพี ีจาก บจ. เกค็โค่-วนั มจี�านวน 6,152.3 ล้านบาทในปี 2556 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จ�านวน 3,113.1 ล้านบาท 

จากจ�านวน 3,039.2 ล้านบาท ในปี 2555 จากการทีโ่รงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ได้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม ปี 2555

• ต้นทุนเชื้อเพลิงน�้ามันดีเซลของธุรกิจไอพีพี มีจ�านวน 115.5 ล้านบาท ในปี 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�านวน 85.3 ล้านบาท จาก

จ�านวน 30.2 ล้านบาท ในปี 2555 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนน�้ามันดีเซลมีสาเหตุหลักจากการเริ่มด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

เก็คโค่-วัน ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้น�้ามันดีเซลในช่วงแรกของการเริ่มเดินเครื่อง

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุงมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 111.4 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 147.8 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 259.1 ล้านบาทใน 

ปี 2556 โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการซ่อมบ�ารุงตามแผนของ บจ. เก็คโค่-วัน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2556

• ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ปรบัตวัเพิม่ขึน้จ�านวน 518.6 ล้านบาท หรอืจากจ�านวน 1,637.9 ล้านบาทในปี 2555 เป็น

จ�านวน 2,156.6 ล้านบาทในปี 2556 สาเหตุหลักของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากการบันทึกค่าเสื่อมของโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน เป็น

จ�านวน 1,048.3 ล้านบาทในปี 2556

• ต้นทุนขายอืน่ปรบัตวัเพิม่ขึน้จ�านวน 332.0 ล้านบาท หรอืจากจ�านวน 554.4 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 886.4 ล้านบาทในปี 2556 

โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ท่ีเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์เมือ่เดือนสงิหาคม 2555 ท้ังน้ีต้นทนุขาย 

อืน่ๆ ทีใ่ช้ในการผลติส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนน�า้ สารเคมี และค่าใช้จ่ายประจ�าท่ัวไป รวมไปถงึเงนิจ่ายเข้ากองทุนพฒันาไฟฟ้า
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หมายเหตุ: (1) งบการเงินของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ถูกจัดท�าในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และได้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration)

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 หรือจากจ�านวน 22,939.7 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 25,345.3  

ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.0 และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่ 

เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า รวมถึงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นของ บจ. โกลว์ 

เอสพีพี 12 ที่ได้เริ่มด�าเนินงานเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ทีผ่านมา

• ต้นทุนเชือ้เพลงิถ่านหนิปรับตวัลดลงร้อยละ 5.2 หรอืจากจ�านวน 3,829.1 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 3,631.5 ล้านบาทในปี 2556 

โดยมสีาเหตมุาจากราคาค่าถ่านหนิเฉลีย่ (FOB) ลดลงร้อยละ 12.1 หรอืจาก 112.1 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนัเป็น 98.5 ดอลลาร์สหรฐัฯ 

ต่อตัน ในขณะที่ราคาถ่านหินอ้างอิงลดลงร้อยละ 15.4 หรือจาก 118.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเป็น 100.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุงปรับตัวลดลงร้อยละ 9.3 หรือจากจ�านวน 1,138.1 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 1,031.7 ล้านบาทในปี 2556

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 หรือจากจ�านวน 2,651.0 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 

2,758.1 ล้านบาทในปี 2556

• ต้นทุนขายอื่นปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 หรือจากจ�านวน 2,195.2 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 2,245.9 ล้านบาทในปี 2556

ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 หรือจากจ�านวน 667.4 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 760.8 

ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 หรือจากจ�านวน 31.7 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 33.7 

ล้านบาทในปี 2556

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 หรือจากจ�านวน 635.8 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 727.0 

ล้านบาทในปี 2556

ในปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ�านวน 1,002.7 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 บริษัทมีผลก�าไรจากอัตราแลก

เปลี่ยนเป็นจ�านวน 661.4 ล้านบาท โดยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐฯ ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี, 

บจ. เก็คโค่-วัน และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ(1) ซึ่งจะช�าระคืนโดยอาศัยรายได้จากยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่อยู่ในสกุลเหรียญสหรัฐฯ

และที่มีการอ้างอิงกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รายจ่ายทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 หรือจากจ�านวน 49,612.8 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 

57,464.7 ล้านบาทในปี 2556

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 หรือจากจ�านวน 9,460.4 ล้านบาท

ในปี 2555 เป็นจ�านวน 12,306.8 ล้านบาทในปี 2556

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 หรือจากจ�านวน 2,354.2 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 3,388.7 ล้านบาทในปี 2556 

โดยต้นทุนทางการเงินหลักประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 หรือจากจ�านวน 2,240.0 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 3,259.7 ล้านบาทในปี 2556 โดย

มีสาเหตุมาจากการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเต็มปีของโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน และโกลว์ เอสพีพี 12 หลังจากได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน

สิงหาคม 2555 และเดือนธันวาคม 2555 ตามล�าดับ
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หมายเหตุ: (1) ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตั้งแต่

  ไตรมาส 1 ปี 2556

 (2) ไม่รวมก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

 (3) ไม่รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

ค่าธรรมเนียมทางการเงินในปี 2556 มีจ�านวน 129.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.9 ล้านบาท จากจ�านวน 114.2 ล้านบาทในปี 2555

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 จากจ�านวน 865.7 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 1,031.3 ล้านบาทในปี 2556

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบการเงิน 2556 เป็นต้นไป มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสมาคมนักบัญชี (Thai GAAP) ได้น�าหลักของภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีมาปฏิบัติใช้ ส�าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�าเนินการนี้ ภาษีเงินได้จึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (ก) ภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบัน และ (ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

(ก) ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันในปี 2556 จ�านวน 887.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 จากจ�านวน 703.6 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าอัตราภาษีจะลดลงก็ตาม

(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ในปี 2556 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 162.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 (งบปรับปรุงใหม่) ที่จะต้อง

มีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 144.2 ล้านบาท

ซึง่จากการน�าหลกัภาษเีงนิได้รอการตดับญัชมีาใช้ในครัง้แรกนี ้ท�าให้ต้องมกีารปรบัปรงุส่วนของผูถ้อืหุ้นส�าหรบังบการเงนิปี 2554 และ 

2555 จากการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 242.7 ล้านบาท และ 404.7 ล้านบาท ตามล�าดับ

ก�าไรหลังหักภาษี

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรหลังหักภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.4 จากจ�านวน 6,240.5 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 

7,886.8 ล้านบาทในปี 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลก�าไรจ�านวน 672.4 ล้านบาทในปี 2556 ในขณะที่ปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลก�าไรจ�านวน  

823.0 ล้านบาท ผลก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีองค์ประกอบหลักคือก�าไรสุทธิของ บจ. เก็คโค่-วัน ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

จ�านวนร้อยละ 35 โดยในปี 2556 บจ. เก็คโค่-วัน มีก�าไรสุทธิเป็นจ�านวน 1,623.1 ล้านบาท นับรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

จ�านวน 848.7 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 บจ. เก็คโค่-วัน มีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,837.8 ล้านบาท รวมถึงผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

จ�านวน 508.3 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรสุทธิมีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2 หรือจากจ�านวน 5,417.6 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจ�านวน 7,214.4 

ล้านบาทในปี 2556

Normalized Net Profit (1)

ส�าหรับปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 703.4(2) ล้านบาท และผลต่างสุทธิของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชี จ�านวน 142.8(3) ล้านบาท ท�าให้บริษัทมี NNP จ�านวน 8,060.6 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.7 จากจ�านวน 5,078.2 ล้านบาท

ในปี 2555 ซึ่ง NNP ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดการจ่ายเงินปันผล
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ดังนี้	

	 นายโกวิทย์	โปษยานนท์		 ประธานกรรมการ

	 นายวิทยา	เวชชาชีวะ		 กรรมการ	

	 นางสุภาพรรณ	รัตนาภรณ์		กรรมการ

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท	ท�าหน้าที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่	1	มกราคมถึงวันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมดสี่	(4)	ครั้ง	และได้ป ิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้	

1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปแล้วน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให้ความเหน็ชอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมคีวาม

เหน็สอดคล้องกับผู้สอบบญัชภีายนอกว่างบการเงนิของบริษทัแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานโดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั	

และมีการเปดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป		

2.	 สอบทานความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในตามรายงานทีผู่จ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในน�าเสนอ	แล้วไม่

พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบต่อการด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัท

3.	 สอบทานการป ิบัติงานว่าเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 รวมทั้งกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทได้ป ิบัติตามข้อก�าหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

4.	 พิจารณาคุณสมบัติและความเปนอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก	รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะ

กรรมการบริษัท

5.	 สอบทานและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจ�าป	 สอบทานและรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในรายไตรมาส	 และประเมิน

ผลการป ิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

6.	 สอบทานความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้	ตามที่ผูจ้ัดการแผนกตรวจสอบภายในและผูบ้รหิารคาดการณ์หรอืประเมินไว้	รวมถงึสอบทาน

ว่าได้มีการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

7.	 สอบทานรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง	 รวมท้ังการเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้น	 คณะกรรมการตรวจสอบมี	

ความเห็นว่ารายการดังกล่าวของบริษัท	 เปนไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน์

ต่อบริษัท
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8.	 สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงินและเสนอแนะให้มีมาตรการเพิ่มเติมในการ

ควบคุมเรื่องนี้

9.	 สอบทานและเห็นชอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่บริษัทแปลเปนภาษาอังก ษ	(ตามคู่มือการจัดท�า	

”แบบ	56-1”	ที่ออกโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนสิงหาคม	2556)

10.	รับทราบว่ามีข้อพิพาทระหว่างบริษัท	เก็คโค่-วัน	จ�ากัด	กับ	กรมสรรพากร	เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงการก่อสร้างโรงงาน

11.	รับทราบถึงการน�าระบบการควบคุมภายในและระเบียบป ิบัติของกลุ่มบริษัทโกลว์ไปใช้ในบริษัท	 ไฟฟ้าห้วยเหาะ	 จ�ากัด	 ทั้งที่

ส�านักงานและโรงไฟฟ้า

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รบัรายงานเกีย่วกบัข้อบกพร่องท่ีส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั	นอกจากนีจ้ากการทีบ่รษิทั

เปนบริษัทย่อยของบริษัท	G 	 	(จีดีเอฟ	สุเอซ)	บริษัทจึงต้องป ิบัติตามข้อก�าหนดของระบบการควบคุมภายในของ	G 	 	อีกด้วย

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	3356	หรือนายมนูญ		มนูสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4292	หรือนายชูพงษ์	สุรชุติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

เลขที่	4325	เปนผู้สอบบัญชีประจ�าปสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	ของบริษัท	พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายโกวิทย์	โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	โกลว์	พลังงาน	จ�ากัด	(มหาชน)
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ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โกลว พลังงาน จากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ของบริษัท โกลว พลังงาน จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และเฉพาะกิจการ สาหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจาเปนเพื่อใหสามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสาคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดป ิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กาหนดใหขาพเจาป บิตัติามขอกาหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและป บิตังิานตรวจสอบ

เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน 

งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชขึน้อยูกบัดลุยพนิจิของผูสอบบัญช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูท่ีขดัตอขอเทจ็

จริงอันเปนสาระสาคญัของงบการเงนิไมวาจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลาว ผูสอบบญัชพีจิารณาการ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกบัการจดัทาและการนาเสนองบการเงนิโดยถกูตองตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม 

กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง 

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผูบริหาร  

รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โกลว พลังงาน จากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอยและของบริษัท โกลว พลังงาน จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด 

สาหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิใชเปนการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1 บริษัท โกลว พลังงาน 

จากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได” มาใชเปนครั้งแรกและไดทาการปรับปรุงและเปดเผย

ยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีใหมแลว 

ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557



































































































































บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
195 เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 38 - พารควิง
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท: 66 (0) 2670 1500-33
โทรสาร: 66 (0) 2670 1548-9
www.glow.co.th
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