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 69 ผลิตภัณฑและการผลิต
 76 โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
 122 รายการระหวางกัน
 124 ฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงาน
 138 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ดวยการใชกระดาษรีไซเคิลอนุรักษธรรมชาติ

แทนการใชกระดาษใหมที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์

ชวยใหเราลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมลงได:

ออกแบบ: บริษัท สมอลเลอร แอนด เบทเทอร ดีไซน จํากัด

กิโลกรัม การฝงกลบขยะ

กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจก

กิโลเมตร ของระยะการเดินทางโดยรถยนต

ลิตร นํ้า

กิโลวัตต พลังงานไฟฟา

กิโลกรัม ไม

89

892

10734

1166

672

403

We try our best 
to be GREEN

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่: 

http://www.arjowigginsgraphic.com/the-environmental-calculator.html
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ปรัชญา
พ�้นฐานทางธุรกิจ

ว�สัยทัศน 

เพ�่มคุณคาใหกับผูถือหุนและลูกคาอยางยั่งยืน ดวยการสรางความมั่นคงในการผลิตและจัดสงไฟฟา 

การเติบโตในดานผลการดำเนินงาน ความรูความสามารถของบุคลากร พรอมดวยความเชี่ยวชาญอยางเปนโครงขาย

ดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาและดำเนินงานโครงการดวยความรับผ�ดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม โดยใหความสำคัญ

ตอการพัฒนาคุณภาพชีว�ตของชุมชนในพ�้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

เราเปนผูนำดานธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟาและไอน้ำที่ใหความมั่นคงและยั่งยืน 

เพ�่อตอบสนองความตองการของลูกคาบนพ�้นฐานของนวัตกรรมที่สรางสรรคในการใชเชื้อเพลิงที่หลากหลาย

พันธกิจ

ความเป�นเลิศในการบร�หารจัดการ
• ใหความสำคัญตอสิ�งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย

• รักษาความพ�งพอใจของลูกคาใหอยูในระดับสูง

• พัฒนาความมั่นคงในการจัดสงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง

• พัฒนากระบวนการดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง

• พัฒนาระบบรายงาน ตลอดจนเคร�่องมือและกระบวนการในการบร�หารอยางตอเนื่อง

• ลดตนทุนการผลิตและเพ�่มประสิทธิภาพในการผลิต

• ลดตนทุนทางการเง�น   

การเติบโตในผลการดำเนินงาน
• ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังความรอนรวมระบบโคเจนเนอเรชั่นในประเทศไทย

 ใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมที่มีความตองการไฟฟาสูง และใหความสำคัญในเร�่อง

 ความมั่นคงของระบบการผลิตและจัดสงไฟฟา 

• ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาเอกชนรายใหญ (ไอพ�พ�) ในประเทศไทย 

• ขยายและแสวงหาการดำเนินธุรกิจตางๆ ในประเทศเพ�่อนบาน



ผูถือหุน

ผลประกอบการดีเย่ียม

ปนผลดี

เงินปนผล 
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง

9,668

72,991

พ�เศษ

ปนผล (บาท/หุน)

หมายเหตุ: จำนวนเง�นปนผลประจำป 2557 ไดถูกแสดงไวโดยมีวัตถุประสงคเพ�่อเปนตัวอยางประกอบเทานั้น และข�้นอยูกับการอนุมัติของผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2558 ของบร�ษัทฯ

ประจำป

ระหวางกาล
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กำไรสุทธิกอนรวมกำไร

หร�อขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน

เติบโตตอเนื่อง
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รายไดจากการขาย
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ในการ

ใหกับลูกคา

ความมั่นคง
จัดสงพลังงาน

ประสิทธิภาพเปนเลิศ

ดัชนีช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติการ

หนวย

หนวยผลิตไฟฟา

ศักยภาพสูงสุด

เปนผูประกอบการรายใหญ

ทําเลยุทธศาสตร

ตั้งอยูใจกลางนิคมอุตสาหกรรม

ขนาดใหญของประเทศ

กลุมลูกคาที่หลากหลาย

การดําเนินงานดี เปนที่เชื่อมั่น

คุณภาพในการใหบริการสูง

ดัชนี

ความพรอม

ดัชนีการหยุดซอม

ตามแผน

ดัชนีการหยุดซอม

ฉุกเฉิน

ดัชนีการหยุดซอม

เพื่อบํารุงรักษา

ความมั่นคง สูง

ดัชนีกําลังการผลิต สูง

ความมั่นคง

ในการจัดสงผลิตภัณฑสูง

ความเชี่ยวชาญ

ในการผลิตไฟฟาและไอนํ้า

จุดเดนในการดําเนินธุรกิจ 

หนวยผลิตไอนํ้า

หนวย

ประสิทธิภาพในการผลิต สูง

การเพิ่ม
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คุณภาพชีวิต
ของพนักงาน

ระเบียบดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยท่ีเครงครัด

เสนทางสูการเปน
องคกรแหงความปลอดภัย 

กลยุทธ ในการดำเนินงาน

การสรางภาวะผูนำดานความปลอดภัย

การมีสวนรวมของพนักงาน

- กำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผ�ดชอบ ดานความปลอดภัยท่ีชัดเจน

- กำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดานความปลอดภัยของบุคคล

- ชี้แจงและสื่อสารผลการดำเนินงานดานความปลอดภัย

- การยอมรับและสรางแรงจ�งใจดานความปลอดภัย

- การว�เคราะหวัฒนธรรมองคกรดานความปลอดภัย

- การประเมินความเสี่ยงของโรงไฟฟา

- การบร�หารความปลอดภัยสำหรับผูรับเหมา

- ปรับปรุงกิจกรรมที่สนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีดานความปลอดภัย

- ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติดานสิ�งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- สำรวจพ�้นที่และคุณภาพการว�เคราะหความเสี่ยงอันตรายของงาน

กิจกรรมที่สนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดี
ดานความปลอดภัย

แผนงาน 5 ป (2557-2561) สูวัฒนธรรมองคกรดานความปลอดภัย

สื่อสารใหผูเกี่ยวของรับรู

อยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาโครงสรางแผนการปองกันและจัดการดานสุขภาพ

และความปลอดภัยไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

ควบคุมความเสี่ยงจาก

อันตรายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

มีการเตรียมการและตอบสนองตอ

เหตุการณฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอยางเหมาะสม

สรางการมีสวนรวมของพนักงาน

ในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

การรายงานเหตุการณ
ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ

การพูดคุยเรื่อง
ความปลอดภัย
กอนเริ่มงาน

5ส หรือความเปนระเบียบ
เรียบรอยของพื้นที่

การเดินสํารวจ
ดานความปลอดภัย
โดย CEO / COO

การฝกประเมินอันตรายและ
ความเส่ียงกอนเร่ิมงาน

การสังเกตความปลอดภัย
ในการทํางาน

อุบัติเหตุเปน 0

การเพิ่ม

สงเสริม

วัฒนธรรมความปลอดภัย
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คูคาและสังคม

ความยั่งยืน
ใหแก

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

ระเบียบการจัดซ้ือจัดจางที่เปนธรรม
นโยบายเร่ืองของขวัญ

และการดูแลตอนรับท่ีเครงครัด

ไมใหเกิดความไดเปรียบ

ดานขอมูลภายใน

ใหความสําคัญในการเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคล

จรรยาบรรณธุรกิจที่เขมงวด 

กาวสูโรงงานเชิงนิเวศ

การใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการดานขนสงและโลจิสติกส
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมในหวงโซอุปทานสีเขียว

การจัดการพื้นที่และภูมิทัศนสีเขียว

การจัดการสารเคมีและ
วัตถุอันตรายที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการนํ้าและนํ้าเสีย

การปลอยกาซเรือนกระจก

การจัดการมลภาวะทางอากาศ

การจัดการของเสีย

ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงาน

ลดอัตราการสูญเสียแหลง
ที่อยูอาศัยและทรัพยากรธรรมชาติ

การสรางอาชีพและ
กระจายรายไดใหกับชุมชน

คุณภาพชีวิตของ
ชุมชนโดยรอบ

ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ ผลลัพธ/
พัฒนาการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

การเพิ่ม

เคารพรักษสิ่งแวดลอม

ท้ังธรรมชาติและชุมชนที่อยูรวมกัน
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จ�ดเด�นทางการเง�น

รายไดทั้งหมด

รายไดจากการขาย

     - ธุรกิจ IPP

     - ธุรกิจ Cogeneration

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา(1)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

เงินปนผลตอหุน(4) (บาท)

2554 2555 2556

(1) ทำการจัดประเภทรายการที่ไมใชเงินสด (non cash item) บางรายการใหม   
(2) กำไร (ขาดทุน) สุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (Normalized Net Profit : NNP) ตั้งแตป 2554 และ ป 2555 คือกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ    
(3)  กำไร (ขาดทุน) สุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (Normalized Net Profit : NNP) ตั้งแตป 2556 และ ป 2557 ปรับเปลี่ยนนิยามใหมเปน กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจาก
 อัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
(4) ผลประกอบการป 2555 ไดปรับเปลี่ยนสำหรับ กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
(5) 1.179 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2553, 0.772 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2554 (ระหวางกาล)   
(6) 1.238 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2554, 0.810 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2555 (ระหวางกาล)   
(7) 1.301 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2555, 0.851 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2556 (ระหวางกาล)   
(8) 1.904 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2556, 1.100 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2557 (ระหวางกาล)   
(9) รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเชาการเงินของโรงไฟฟา โกลว ไอพีพี   

ยาขรากกาจ�ดไยาร 

26,931

2554 2555 2556 2557

28,325

44,666
42,276

19,345

 37,858

11,467 

28,892

ธุรกิจ IPP ธุรกิจ Cogeneration 

(หนวย : ลานบาท)

ป

(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นรวมของบร�ษัท

หมายเหตุ:

 73,324

 72,991

 28,325

 44,666

 20,898

 9,139

9,668

 120,322

 67,751

 52,571

 3.004(8)

(3)

(9)

(7)

 69,772

 69,207

 26,931

 42,276

 18,259

 7,214

8,061

 125,006

 77,746

 47,260

 2.152

(3)

 59,073

 57,204

 19,345

 37,858

 13,070

 5,418

 5,078

 

130,039

 87,496

 42,543

 2.048

(2)

(6)

(4)

 41,085

 40,359

 11,467

 28,892

 9,954

 3,494

4,104

 120,235

 81,003

 39,232

 1.951

(2)

(5)
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กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สุทธิและรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (NNP)

2557
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(1) ทำการจัดประเภทรายการที่ไมใชเงินสด (non cash item) บางรายการใหม   
(2) กำไร (ขาดทุน) สุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (Normalized Net Profit : NNP) ตั้งแตป 2554 และ ป 2555 คือกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ    
(3)  กำไร (ขาดทุน) สุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (Normalized Net Profit : NNP) ตั้งแตป 2556 และ ป 2557 ปรับเปลี่ยนนิยามใหมเปน กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจาก
 อัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
(4) ผลประกอบการป 2555 ไดปรับเปลี่ยนสำหรับ กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
(5) 1.179 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2553, 0.772 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2554 (ระหวางกาล)   
(6) 1.238 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2554, 0.810 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2555 (ระหวางกาล)   
(7) 1.301 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2555, 0.851 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2556 (ระหวางกาล)   
(8) 1.904 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2556, 1.100 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2557 (ระหวางกาล)   
(9) รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเชาการเงินของโรงไฟฟา โกลว ไอพีพี   

2554 2555 2556 2557

120,322
125,006

130,039

120,235

(หนวย : ลานบาท)

ป

2554 2555 2556 2557

9,668
8,061

5,078
4,104

(หนวย : ลานบาท)

ป

สินทรัพย�รวม

กำไรสุทธิก�อนรวมกำไรหร�อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
สุทธิและรายได�หร�อค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี (NNP)

2554 2555 2556 2557

20,898
18,259

13,070
9,954

(หนวย : ลานบาท)

ป

กำไรก�อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค�าเสื่อมราคา
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สารจากประธานกรรมการ

กลุมบร�ษัทโกลว ไดยึดมั่นใน
ความเปนเลิศในการบร�หาร
จัดการและสรางมูลคาเพ�่ม
ผานการลงทุนอยาง
อยางตอเนื่องเสมอมา 
ซึ่งความสำเร็จจากความมุงมั่น
ดังกลาวสะทอนอยางชัดเจน
จากผลประกอบการ
ของกลุมบร�ษัท
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ในปน้ีกลุมบริษัทโกลวขอตอนรับนายเบรนดอน วอเทอรส ประธานเจาหนาท่ีบริหารทานใหม ซ่ึงมุงม่ันท่ีจะสานตอพันธกิจ
ของบริษัทในการเพ่ิมมูลคาอยางย่ังยืนใหกับผูถือหุนและลูกคาของกลุมบริษัท โดยการพัฒนาโครงการดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

เปนปท่ีสองติดตอกันท่ีกลุมบริษัทโกลวประกาศผลประกอบการประจำปสูงท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมา โดยในป  2557 ท่ีผานมาน้ัน  
EBITDA และ NNP เพิ่มขึ้นรอยละ 14.5 และ 20.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน สำหรับธุรกิจ
โคเจนเนอเรชั่นนั้น ยอดจำหนายไฟฟาและไอน้ำมีการเติบโตรอยละ 8 และ 4 ตามลำดับ สวนในดานธุรกิจไอพีพีนั้น 
ระดับความพรอมจายที่ยอดเยี่ยมของโรงไฟฟาถานหิน เก็คโค-วัน  และปริมาณการขายไฟฟาที่สูงขึ้นของโรงไฟฟา
พลังน้ำหวยเหาะ ในประเทศ สปป. ลาว ในปที่ผานมานั้นก็เปนปจจัยสำคัญตอการเติบโตของกำไรเชนกัน ทั้งนี้
กลุมบริษัทโกลวไดยึดมั่นในความเปนเลิศในการบริหารจัดการและสรางมูลคาเพิ่มผานการลงทุนอยางมีวินัยมาอยาง
ตอเนื่องเสมอมา ซึ่งความสำเร็จจากความมุงมั่นดังกลาวสะทอนอยางชัดเจนจากผลประกอบการของกลุมบริษัท

ท้ังน้ี นอกจากรายงานประจำปฉบับน้ี เรายังไดจัดทำรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Report) 
ฉบับที่สอง ซึ่งแสดงใหเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุมบริษัท โดยกลาวถึงประเด็นที่มีความสำคัญทั้ง 
6 ประการอันเปนปจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาโครงการดวยหลักความย่ังยืนของเราอันไดแก ความพรอมและความม่ันคง
ของระบบการจัดสงพลังงาน การปฏิบัติตามมาตรการดานส่ิงแวดลอม การจัดการความเส่ียงเร่ืองภัยแลง จรรยาบรรณ
และการปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมการระบายมลสาร (NOx, SO2, TSP) และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โดยรายงานที่เกี่ยวของทั้งหมดดังที่ไดระบุไวขางตนนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.glow.co.th

ความพยายามและความสำเร็จของเราน้ันไดรับการยอมรับจากการประกาศเกียรติคุณและรางวัลตางๆ จากหลากหลาย
สถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยกลุมบริษัทโกลวไดรับรางวัล CSR Recognition ประจำป 2557 จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สำหรับความมุงม่ันในการบูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการดำเนินธุรกิจและเปนแบบอยางท่ีดีสำหรับการพัฒนาองคกรสูความย่ังยืน  นอกเหนือจากน้ี The Edison 
Electric Institute (EEI) ยังไดมอบรางวัล Asian Utility Award ประจำป 2557 สำหรับการเปนอันดับที่หนึ่งในหมวด
บริษัทที่มีมูลคาตลาดขนาดเล็ก (Small Capitalization) โดยรางวัลนี้เปนเครื่องสะทอนผลประกอบการทางการเงินที่
มั่นคงและยั่งยืนอยางชัดเจน

ทายท่ีสุดน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผูถือหุน ลูกคา สถาบันการเงิน คูคาทางธุรกิจ หนวยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนชุมชนทองถ่ิน สำหรับการสนับสนุนอยางดีย่ิงท่ีมีใหตอธุรกิจของกลุมบริษัทมาโดยตลอด และขอแสดง
ความขอบคุณดวยใจจริงตอผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท สำหรับความทุมเท ความมุงม่ัน ตลอดจนการทำงาน
อยางหนัก และขอแสดงความยินดีสำหรับความสำเร็จของกลุมบริษัทโกลวตลอดปที่ผานมา

นายญาณ ฟลาเช
ประธานกรรมการ

13



สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร

ผลการดำเนินงานในป 2557
สะทอนความเปนมืออาชีพ
และความทุมเทในการทำงานเปนทีม
ของพนักงานโกลว
ซึ่งเปนรากฐานสำคัญ
ของความสำเร็จที่จะเกิดข�้น
ในอนาคตตอไป
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ป 2557 เปนอีกปที่ยอดเยี่ยมสำหรับโกลว พลังงาน

อาจกลาวไดวาป 2557 ถือเปนปแรกที่ผลประกอบการของโกลว พลังงานสะทอนผลจากการพัฒนาโครงการสวนขยาย (Expansion 
Program) อยางเต็มท่ี โดยท่ีกลุมบริษัทไดประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการสวนขยายกำลังการผลิตดังกลาวในระหวางชวงป 2552 
ถึงป 2555 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการ “ระยะที่ 5” และ “ซีเอฟบี 3” สำหรับกลุมธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น และโครงการ “เก็คโค-วัน” 
สำหรับกลุมธุรกิจไอพีพี

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของโรงไฟฟาเก็คโค-วัน ปที่ผานมาถือวามีผลการดำเนินการปรับตัวดีขึ้นอยางมากจากปกอนหนา โรงไฟฟา
เก็คโค-วันมีระดับความพรอมจายไฟฟาอยูในระดับที่นาพึงพอใจเปนอยางมาก ตลอดจนมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟาในระดับที่สูง โดย
โรงไฟฟาเก็คโค-วัน ไดมีการจัดสงพลังงานไฟฟาซึ่งมีตนทุนที่แขงขันไดเขาสูระบบสงและจำหนายของประเทศกวา 5 ลานลานหนวย
ในปที่ผานมา

ปจจัยขับเคล่ือนท่ีสำคัญอ่ืนๆ ตอผลประกอบการในป 2557 ท่ีผานมารวมถึงการผลิตและจำหนายไฟฟาท่ีสูงข้ึนของโรงไฟฟาพลังน้ำหวยเหาะ
ใน สปป. ลาว ปริมาณขายที่สูงขึ้น (เพิ่มขึ้น 8% สำหรับไฟฟา และเพิ่มขึ้น 4% สำหรับไอน้ำ) และภาวะที่อัตรากำไรจากการขายไฟฟา
และไอน้ำใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในปที่ผานมาอยูในระดับที่ดี

จากการที่ผมเคยดำรงตำแหนงกรรมการของโกลว พลังงาน ในชวงระหวางป 2547 ถึงป 2554 ผมตระหนักดีเมื่อผมเขามารวมงานกับ
บริษัทอีกครั้งในเดือนตุลาคมที่ผานมาวา โกลว ไดยึดมั่นในความเปนเลิศในการบริหารจัดการ (Operation Excellence) และ สราง
มูลคาเพิ่ม (Value Creation) ผานการลงทุนอยางมีวินัย (Disciplined Investments) อยางตอเนื่องเสมอมา

ผมเชื่อวาผลประกอบการป 2557 ไดแสดงกำไรสุทธิกอนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายได/คาใชจายภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี (NNP) จำนวน 9,700 ลานบาท (เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 20) สะทอนใหเห็นถึงความสำเร็จของ
กลยุทธในการดำเนินธุรกิจของเราไดเปนอยางดี 

และเมื่อมองไปยังอนาคตในป 2558 นี้ เราจะยังคงมุงมั่นในแนวทางดังกลาวทั้งความเปนเลิศในการบริหารจัดการ และการเติบโตใน
ผลการดำเนินงาน (Profitable Growth) ท้ังในประเทศไทยและตลาดของประเทศเพ่ือนบานอีกดวย (ท้ังน้ีในป 2557 ท่ีผานมา โกลวไดรวม
ยื่นขอเสนอประมูลโครงการไอพีพีในประเทศเมียนมาร ซึ่งถือวาเปนการประมูลครั้งแรก)

ในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เราถือวาหัวขอดังกลาวเปนหัวขอท่ีมีความสำคัญท่ีสุดเสมอมา และเรา
ก็จะมีการดำเนินการเพิ่มพูนมาตรการตางๆ ตามแผนแมบทดานความปลอดภัย (Safety Roadmap) อีกดวย สวนในดานมาตรฐาน
จริยธรรม ตลอดจนบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) นั้น เราถือวาหัวขอดังกลาวเปนสวนสำคัญในแนวปฎิบัติและการดำเนิน
ธุรกิจของกลุมบริษัทเสมอมา

เม่ือพิจารณาแนวทางท้ังหมดขางตน เราเช่ือวาแนวทางดังกลาวจะสามารถชวยใหบรรลุพันธกิจของเราในการสรางมูลคาอยางย่ังยืน ผานการ
จัดสงพลังงานที่มีความตอเนื่องและมั่นคง ใหกับผูมีสวนไดเสีย

ในนามของคณะผูบริหาร ผมขอใชโอกาสน้ีในการขอบคุณพนักงานกลุมบริษัทโกลวทุกทานดวยความจริงใจสำหรับความเปนมืออาชีพและ
ความทุมเทในการทำงานตลอดมา ผลการดำเนินการในป 2557 เปนส่ิงสะทอนท่ีชัดเจนจากในการทำงานเปนทีมของทุกคน และผมเช่ือ
เปนอยางยิ่งวาจะเปนรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป

นายเบรนดอน วอเทอรส
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเร�ย ฟลาเช
ประธานกรรมการ

นายโกว�ทย โปษยานนท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอรส
กรรมการ รองประธานกรรมการ 
และประธานเจาหนาที่บร�หาร

นายว�ทยา เวชชาชีวะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการอิสระ

นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�ษัท
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นายกี ร�ชเชล
กรรมการ

นายเอซา เฮสคาเนน
กรรมการ

นายอนุตร จาติกวณิช
กรรมการ

นายมารค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวรสเตรเตอ
กรรมการ

นายปแอร ชอง เบอรนาด กิลโลท
กรรมการ

นางชิลลา โคฮัลมี-มงฟ�ซ
กรรมการ
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1. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอรส
 ประธานเจาหนาที่บร�หาร

3. นางศร�ประภา สำรวจรวมผล
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย

2. นายเฮกกิ พ�ดาส
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต

5. นายสุทธิวงศ คงสิร� 
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเง�น

4. นายปจงว�ช  พงษศิวาภัย
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพัฒนาธุรกิจ

6. นายกนิษฐ แทงเพ็ชร
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – 
 การผลิตกลุมโรงงานระยอง

8. นายว�ศิษฎ ศร�นันทวงศ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – 
 ว�ศวกรรมและสิ�งแวดลอม

7. นายหลุยส สตีเวน โฮลับ
 ผูจัดการโรงไฟฟา –  เก็คโค – วัน

9. นายไมเคิล ดับเบิลยู. ร�ฟ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – 
 งบดุลและการบัญชี

คณะผูบร�หารบร�ษัท

2 4 1 3 5

7 6 9 8
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10. นางมัณทนา คุณากร
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
 สายทรัพยากรบุคคลและการบร�หารสำนักงาน

17. นายอนุตรชัย ณ ถลาง
 ผูอำนวยการฝายบร�หารจัดการสิ�งแวดลอม 
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต

11. นายณรงคชัย ว�สูตรชัย
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – 
 รัฐสัมพันธและประชาสัมพันธ

13. ดร.สมเกียรติ ดีกระจางเพชร
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – 
 ว�เคราะหและจัดการสินทรัพย

12. นายสุรัตนชัย บางหลวง
 ผูจัดการโรงไฟฟา – 
 โกลว ไอพ�พ� และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

15. นายอัคร�นทร ประเทืองสิทธิ์
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – 
 การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและ 
 การจัดการเชื้อเพลิง

14. นายแกรท แมรสมัน
 ผูอำนวยการประจำภูมิภาคลาว

16. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ  
 ผูอำนวยการฝายกฎหมายและประกันภัย

13 11 10 12

14 15 16 17
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18. นางสาวศิร�จันทร โชติชัยสถิตย
 ผูอำนวยการฝายขายลูกคาอุตสาหกรรม

20. นายสมชัย กลิ�นสุวรรณมาลี
 ผูอำนวยการฝายความรับผ�ดชอบตอสังคม
 และประชาสัมพันธ

19. นายประทีป พ�ทธธรรมรักษา
 ผูอำนวยการฝายจัดซื้อและ
 บร�หารสินคาคงคลัง

23. นายสุทธิ เชื้อสุข
 ผูอำนวยการฝายว�ศวกรรม

25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย
 ผูอำนวยการฝายงานตรวจสอบภายใน

24. นางสาวสุทธาสินี  เพ็งทรัพย
 ผูอำนวยการฝายบัญชี

21. นายอภิชาต แจมจันทร
 ผูจัดการโรงไฟฟากังหันกาซ
 (โครงการระยะที่ 3, 4 และ 5)

22. นายเรอโนต พ�เยิล
 ผูอำนวยการฝายลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ

19 18 20 21

23 24 25 22
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26. นายเอเรลป กุลเลป
 ผูอำนวยการฝายบร�หารคุณภาพธุรกิจ

28. นายอภิเดช ศิร�พรนพคุณ
 ผูจัดการโรงไฟฟา – โกลว เอสพ�พ� 1/  
 โกลว เดมิน วอเตอร

27. นายรุจิโรจน กสิฤกษ
 ผูจัดการโรงไฟฟาถานหิน
 (โครงการซีเอฟบี)

32. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
 ผูอำนวยการฝายการเง�นและ
 นักลงทุนสัมพันธ

30. นายศร�จันทร กณาบัณฑิต
 ผูจัดการโรงไฟฟาหวยเหาะ

33. นายอังศุธร ภูบุญเติม
 ผูอำนวยการฝายการจัดการระบบอยางมีประสิทธิภาพ

31. นางอัญชณา กิตติปยกุล 
 ผูอำนวยการฝายงบประมาณ

29. นายพ�สุทธิ บุญวงษโสภณ
 ผูจัดการโรงไฟฟา – โกลว พลังงาน 
 (โครงการระยะที่ 1 และ 2)

28 26 29 27

33 30 31 32
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การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นับตัง้แต่มกีารจดัท�ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืฉบบัแรกในปี 2556 บริษทัได้ตดิตามและปรับปรุงการด�าเนินการตามแผนการพฒันา

ทีย่ัง่ยนือย่างต่อเน่ือง ด้วยเลง็เหน็ว่ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืน้ันมส่ีวนสนับสนุนให้องค์กรเกดิความใส่ใจและผลกัดนัให้เกดิผลทางปฏิบติั

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ที่เป็นสถาบันชั้นน�าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย GRI 

ส่งเสริมให้ใช้รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น

  ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2557 ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 บริษัทได้พัฒนาการจัดท�ารายงานโดยวางแนวทางให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ GRI G4 ในแบบหลัก หรือ Core* ด้วย 

การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการติดตามความคืบหน้าและการสื่อสารเก่ียวกับการด�าเนินการ 

ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยข้อมูลจากรายงานน้ียังสามารถน�าไปใช้ประกอบการ 

ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในการจัดท�ากลยุทธ์และนโยบายขององค์กร รวมทั้งปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทต่อไป 

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงบริษัทและบริษัทในเครือทั้งในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย 

โครงร่างของรายงานจะครอบคลุมหัวข้อที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ 

• ความพร้อมและความมั่นคงของระบบการจัดส่งพลังงาน

• การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

• การจัดการความเสี่ยงเรื่องภัยแล้ง

• จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย

• การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ (NOx, SO2, TSP)

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติกับรายงาน eReport

นอกจากการเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่องทางปกติแล้ว โกลว์ยังได้รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านทางเว็บไซต์ด้วย 

ทัง้น้ีเพือ่เพิม่ช่องทางการสือ่สารให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและยงัช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ การพมิพ์ และค่าใช้จ่ายในการผลติรายงาน รวม

ทัง้ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ซึง่ถอืเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมของบริษทั โดยเน้ือหาในส่วนน้ีเป็นเพยีงบทสรุปของรายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับที่ 2 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.glow.co.th

บทสรุป : รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี 2556 - 2557

*การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ GRI G4 ม ี2 แบบ คอื แบบหลกั (Core) และ แบบรวม (Comprehensive) โดยแบบหลกั ได้แก่ การเปิดเผยอย่างน้อย 1 ตวัช้ีวดัทีเ่กีย่วข้องในแต่ละ   

 ประเด็นซึ่งถูกระบุว่ามีสาระส�าคัญ ส่วนแบบรวม ได้แก่ การรายงานครบทุกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นซึ่งถูกระบุว่ามีสาระส�าคัญ

หมายเหตุ:
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ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับโกลว์
การพฒันาทีย่ัง่ยนื คอื แนวทางของบริษทัทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ต่อการจดัการความเสีย่งและโอกาสทางด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม 

และสงัคม เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการประกอบธุรกจิ และน�าเสนอแนวทางพฒันาพลงังานอย่างยัง่ยนืและมเีสถียรภาพให้กบัลกูค้าของบริษัท 

บริษัทให้ความส�าคัญต่อ

• ความเป็นเลิศด้านการด�าเนินงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ 

• การจัดหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่มีเสถียรภาพ

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• สร้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ

• การมีบรรษัทภิบาลที่เข้มแข็ง มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

• การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ซึ่งบริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่

แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(1)   บรรษัทภิบาล

โกลว์ยอมรับว่าการด�าเนินธุรกจิของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และบริษทัตระหนักถึงความส�าคญัของผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียจากการด�าเนินงานของบริษัท และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ถือเป็นฝ่ายบริหารสูงสุดของบริษัท ซึ่งมีความรับผิดชอบในการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ของ

องค์กร และประสทิธิผลของการตรวจสอบผลการด�าเนินงาน โดยคณะผูบ้ริหารได้จดัการประชุมทกุเดอืนเพือ่หารือถงึผลการด�าเนินงานตดิตาม

ประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบในการท�าธุรกิจและแผนงานในอนาคต ส่วนคณะกรรมการบริษัท ได้จัดการประชุมทุกไตรมาส รวมทั้งการ

ประชุมในวาระอื่นๆ เพื่อรับรองงบการเงินรายไตรมาสและชี้แนะกลยุทธ์การด�าเนินงาน รวมถึงการติดตามและประมวลผลงานด้านความรับ

ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารชาย 4 คน และหญิง 2 คน ส่วนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารชาย 10 คน และ 

หญิง 2 คนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และฮังการี

ในปี 2552 บริษทัได้จดัต้ังคณะท�างานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมขึน้ เพือ่ดแูลรับผดิชอบและรายงานผลการด�าเนินงานด้านความรับ

ผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการท�างานหลักขององค์กร (CSR in-process) ต่อคณะผู้บริหาร ปัจจุบันการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นประเด็น

ส�าคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมด โกลว์จึงได้ปรับกลยุทธ์ โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น ซึ่งความส�าเร็จของการผลักดัน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปรากฏผลอย่างชัดเจน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง

ประกาศนียบัตรและมาตรฐานต่างๆ ที่สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของบริษัท

คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม น�าโดยผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ และยังประกอบด้วย

ตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ในบริษัท ซึ่งตัวแทนเหล่านี้จะแสดงความคิดเห็นในนามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากการสาน

เสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

23



24



คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะรายงานและได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รัฐสัมพันธ์และ

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะรายงานตรงต่อรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการพัฒนาธุรกิจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งน้ี บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารงานด้าน CSR เพื่อให้คณะผู้บริหารสามารถท�างานร่วมกับคณะท�างานด้าน 

ความรับผดิชอบต่อสงัคมอย่างใกล้ชิดและมปีระสทิธภิาพมากข้ึน โดยเฉพาะกจิกรรมซึง่สนับสนุนการพฒันาทีย่ัง่ยนื และคาดว่ากลยุทธ์ทีม่กีาร

ทบทวนใหม่นี้จะสามารถน�ามาใช้ได้ภายในปลายปีนี้

ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท รวมถึง

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับล่าสุดของบริษัท สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.glow.co.th/index.php?op=policies-index

กรณีศึกษา: 

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

“ผมท�ำงำนกับโกลว์มำ 20 ปีแล้ว ได้พบเห็นกำรเปลี่ยนแปลงมำกมำยภำยใน

องค์กรซึ่งมีควำมยั่งยืนมำกขึ้น โดยเรำให้ควำมส�ำคัญกับ CSR ด้ำนธุรกิจเพื่อสังคม 

(CSR in-process) มำกกว่ำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after-process) เนื่องจำกสิ่งนี้ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เมื่อประเด็นสนใจของเรำเปลี่ยนไป 

วิธีกำรท�ำงำนของเรำจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเรำร่วมมือกันท�ำงำนในเชิงรุกมำกขึ้น

เพื่อลดควำมกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ กำรท�ำงำนด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนจะยัง

คงด�ำเนนิต่อไป และผมมีควำมยินดท่ีีได้ร่วมงำนกบัคณะท�ำงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อ

สังคมเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของเรำ”

(2) การปฏิบัติตามกฎหมาย

กจิกรรมและการด�าเนินงานของบริษทัมแีนวทางการปฏิบตัทิีส่อดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้กฎระเบยีบและข้อบงัคบัในแต่ละ

ประเทศที่บริษัทเข้าไปด�าเนินการ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎบัตรจริยธรรมของ GDF SUEZ ซึ่งเป็นบริษัทแม่และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

GDF SUEZ ตระหนักว่าการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนมีความส�าคัญอย่างยิ่ง และบุคลากรทุกคนที่ท�างานใน GDF SUEZ 

ได้รับการคาดหวังว่าจะด�ารงความซื่อสัตย์ด้วยมาตรฐานสูงสุด ในการด�าเนินกิจกรรมทั้งหมด โดยค�านึงถึงความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับ

หลักการ นโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการด้านจริยธรรมต่างๆ ของ GDF SUEZ 

โกลว์ได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 และบริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

เพือ่สะท้อนถงึความมุง่มัน่ในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โกลว์ได้ทบทวนนโยบายบรรษทัภบิาล โดยเน้นเป็นพเิศษในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้อง

กบัการต่อต้านการให้สนิบนในจรรยาบรรณธุรกจิ รวมทัง้เพิม่นโยบายต่อต้านการตดิสนิบนเข้าไปในนโยบายบรรษทัภบิาลด้วย นอกจากนี ้บริษทั

ยังได้จัดท�านโยบายเรื่องของขวัญและการดูแลต้อนรับ เพื่อเป็นหลักก�ากับการปฏิบัติตนของพนักงานในเรื่องดังกล่าว
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จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ช่วยวางหลักการด้านจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการท�างานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน โดยหลักการนี้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ ความโปร่งใส 

ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติด้านจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมของโกลว์มีหน้าที่ควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการน�าหลักการด้านจริยธรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและ

ด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ของบริษทั รวมทัง้คอยตอบค�าถามและให้ค�าปรึกษาทางด้านจริยธรรมและการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์แก่พนักงาน นอกจาก

น้ี ยังมีบทบาทในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน โดยการจัดอบรมและการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งระบุถึงความเสี่ยงด้าน

จริยธรรมขององค์กร

ในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการคอร์รัปช่ันและการฉ้อโกงในทุกรูปแบบ บริษัทได้น�าหมวดต่อต้านการคอร์รัปช่ันระบุไว้ในสัญญา การ

ปฏิบัติการและการบ�ารุงรักษา (O&M) ทุกฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าของบริษัทจะปฏิบัติตามหลักการด�าเนินธุรกิจของโกลว์

นอกจากนี้ โกลว์ยังได้ประกาศปฏิญญาแสดงเจตจ�านงต่อต้านการคอร์รัปช่ันต่อภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ส�าหรับ 

ผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.glow.co.th/index.php?op=policies-index

ปัจจัยส�าคัญ
(1)   ห่วงโซ่คุณค่า

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจพลังงาน ผ่านทางความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน และการเติบโตในประเทศไทยและ

ประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริษัทได้จัดท�ากลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งคลอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การพาณิชย์ การด�าเนินงาน การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ 

โดยบริษัทได้สร้างความสมดุลส�าหรับเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวโดยการจัดล�าดับความส�าคัญและวางแผนการด�าเนินงานที่เหมาะสม 

ในการหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและมั่นคง บริษัทได้ใช้แหล่งพลังงานที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงพลังน�้า ก๊าซธรรมชาติ 

และถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี ซึ่งมีสารก�ามะถันต�่ากว่า 1% นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบการขนส่ง การจัดการถ่านหินและเถ้าถ่านที่มี

ประสทิธภิาพและสอดคล้องกับระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Management System: EMS) โดยใช้ระบบสายพานล�าเลยีง

ถ่านหินแบบปิด และใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

บริษัทยังได้ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยี Supercritical Pulverized Coal Boiler ซึ่งเป็น

ระบบหม้อต้มไอน�้าที่มีประสิทธิภาพ ใช้เชื้อเพลิงต�่ากว่าหม้อต้มทั่วไป ส่งผลให้การปล่อยมลพิษลดลง

โกลว์จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทัง้จ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�า้ และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรม 

ให้กบัลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค (SEIP) และเพือ่เป็นการรับประกนั

การจดัส่งพลงังานอย่างต่อเนือ่ง โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ันของบริษทัจงึมรีะบบเช่ือมโยงถงึกนัผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสงูใต้ดนิ รวมทัง้มรีะบบ

จ่ายไฟฟ้าส�ารองจาก กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนั้นบริษัทจึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่มีความมั่นคงสูงส�าหรับลูกค้า ด้วย

ระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและเครือข่ายท่อส่งไอน�า้ที่เช่ือมโยงและครอบคลุมพื้นที่ที่ให้บริการอย่างทั่วถึง โดยหน่วยผลิตและเครือข่ายดังกล่าว

จะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าได้เป็นอย่างดี

การเข้าใจและรู้จักห่วงโซ่คุณค่า ท�าให้บริษัทสามารถปรับปรุงการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คณุค่า ซึง่จากการท�างานอย่างใกล้ชิดกับพนัธมติรในห่วงโซ่คณุค่าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคัญ ท�าให้บริษัท

ค้นพบแนวทางการพัฒนาที่ให้ประโยชน์สูงสุดและผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานที่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่
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(2)   การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โกลว์ได้จัดให้มีการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจระหว่างกัน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโกลว์ แบ่งออก

เป็น 2 กลุ่มหลักคือ

1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท และเป็น

ผู้ที่ได้รับและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของบริษัท ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน คู่ค้า และ

ผู้รับเหมา

2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่สามารถส่งอิทธิพลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งได้รับและ

ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการด�าเนินงานของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ ชุมชนและสังคม (รวมถึงโรงงานข้างเคียง) หน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานก�ากับดูแล นักวิชาการ กลุ่มเอ็นจีโอ และสื่อมวลชน

การเข้าใจและรู้จักห่วงโซ่คุณค่า ท�าให้บริษัทสามารถปรับปรุงการพัฒนาที่ยั่งยืน ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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จากการวิเคราะห์ผ่านการสานเสวนาพบว่า มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ที่บริษัทจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญอย่างมีนัย คือ พนักงาน 

ชุมชน และผู้ถือหุ้น จากการที่บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสานเสวนาจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการจัดการด้านธุรกิจและน�าไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกิจกรรมภายในและคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิด

เห็นและค�าแนะน�าจากพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสวัสดิการและความสัมพันธ์กับพนักงาน

ทีมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านและผู้น�าในชุมชนเพื่อ

กระชับความสมัพนัธ์และรับฟังเสยีงสะท้อนจากชุมชนอย่างสม�า่เสมอ ความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นระหว่างบริษทักบัชุมชนนีท้�าให้โกลว์ได้รับความ

ไว้วางใจและการยอมรับจากชุมชน และส่งผลให้บริษัทสามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

บริษัทมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงรายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน เว็บไซต์ อีเมล์ และโทรศัพท์ คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจะจัดการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่มอย่างสม�่าเสมอเพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังต่างๆ โดยการสานเสวนาที่จัดขึ้นอย่างสม�่าเสมอนี้เป็นช่องทางการสื่อสารที่

ท�าให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นสิ่งส�าคัญสูงสุด

บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจที่อาจเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมแสดงความ 

รับผิดชอบและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ 1 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการล�าเลียงถ่านหินจากท่าเทียบเรือมายังลานกองถ่านหินของโรงไฟฟ้า 

เก็คโค่-วัน และโกลว์เอสพีพี 3 ซึ่งพบว่าขณะขนถ่ายน้ัน ฝุ่นละอองจากถ่านหินฟุ้งกระจายไปยังโรงงานข้างเคียง บริษัทได้ติดตาม

สถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและพัฒนาวิธีการหรือมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้

ปี 2556

• ต่อขยายอุปกรณ์โปรยถ่านหิน (Telescopic Chute) โดยเพิ่มความยาวให้สามารถปรับระดับยืดหยุ่นติดชิดกับพื้นลาน 

กองถ่านหิน ด้วยระบบแสงเลเซอร์

• การก่อสร้างก�าแพงกั้นลมเพิ่มเติม ความสูง 15 เมตร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองถ่านหิน

• จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เก็บกวาดฝุ่นกรณีเกิดการฟุ้งกระจาย

ปี 2557

• ติดตั้งตาข่ายเพิ่มเติมบริเวณด้านหลังของก�าแพงกั้นลม

• ติดตั้งระบบสเปรย์ฉีดพ่นน�้าเพิ่มเติม

ปี 2558

• บริษัทมีโครงการที่จะฉีดน�้ายาลดฝุ่นบริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558
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(3)   การระบุประเด็นส�าคัญ

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการรายงาน GRI G4 บริษัทได้ด�าเนินการประเมินเรื่องที่มีความส�าคัญ (ก�าหนดระยะเวลาภายใน 2 วัน) โดย

มีตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระบุหัวข้อที่มีความส�าคัญมากที่สุดต่อบริษัท 

กรณีศึกษาที่ 2 บริษัทยังได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงรบกวนจากการหยุดเดินเคร่ืองกะทันหันและเสียงจากการท�างานของ

ระบบวาล์วนิรภัย ซึ่งบริษัทได้แก้ไขสถานการณ์ด้วยมาตรการต่อไปนี้

ปี 2558 

• ติดตั้งอุปกรณ์ลดความดังเสียง หรือ Steam Vent Silencer โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2559

ด้วยมาตรการต่างๆ ดังกล่าวที่ทางบริษัทด�าเนินการข้างต้น ส่งผลให้การร้องเรียนเกี่ยวกับฝุ่นละอองและเสียงลดลง ป้องกันการ

เกิดปัญหาซ�้าอีก และยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วย
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โดยที่ประชุมได้ระบุถึงหัวข้อที่มีความส�าคัญ 22 ประการ และแบ่งหัวข้อดังกล่าวออกเป็นกลุ่มๆ ตามล�าดับความส�าคัญที ่

แสดงในตารางสาระส�าคัญด้านล่างนี้ 

ตารางสาระส�าคัญนี้แสดงให้เห็นถึงหัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุด 6 ประการ ส�าหรับบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่

• ความพร้อมและความมั่นคงของระบบการจัดส่งพลังงาน

• การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

• การจัดการความเสี่ยงเรื่องภัยแล้ง

• จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย

• การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ (NOx, SO 2, TSP)

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วยความรับผิดชอบในฐานะที่โกลว์เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าใน 

ภาคอตุสาหกรรม หวัข้อทีม่คีวามส�าคญัทัง้ 6 ประการดงักล่าวจงึถอืเป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะท�าให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ความเหน็ชอบต่อการด�าเนิน

งานของบริษัท ส่วนหัวข้ออื่นๆ ยังคงถือเป็นสิ่งท้าทายส�าหรับบริษัทในการตอบสนองต่อความคาดหวังที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 

3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
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บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมอย่างสม�่าเสมอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะสามารถเข้าใจ จัดล�าดับความส�าคัญ 

และจัดการกับผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรายงานฉบับนี้ถือเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารแนวทางการจัดการหัวข้อ

ที่ส�าคัญ และวิธีการในการตอบสนองต่อหัวข้อที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้บ่งชี้ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยบริษัทจะยังคงเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและปรับปรุงกระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการประกอบกิจการที่ดี

การวิจัยและพัฒนา / กระบวนการและโครงการใหม่

โกลว์มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน โดยด�าเนินการหลายด้านควบคู่กันไป อาทิเช่น การประยุกต์ใช้นวัตกรรม

ในโครงการต่างๆ การศึกษาวิธีการปรับปรุงความมั่นคงและประสิทธิภาพโดยรวม ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการด�าเนินงานและลด 

ความเสี่ยง

โกลว์เผชิญความท้าทายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าบางโรงที่มีอายุการใช้งานมานาน ควบคู่กับการสรรหาแหล่งพลังงาน

ใหม่ๆ ที่มีความมั่นคง เพื่อที่จะสามารถจัดส่งพลังงานให้กับลูกค้าในราคาที่สามารถแข่งขันได้และมีความมั่นคง โดยบริษัทได้ลงทุน

ด้านเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการให้บริการด้านพลงังานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้ปรับปรงุสมรรถนะและเครือข่ายการจดัส่งพลงังาน

ให้มีประสิทธิภาพและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
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ระบบสังเกตการณ์ออนไลน์

ในปี 2557 ฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทได้ปรับปรุงระบบงาน 3 ระบบ โดยให้ความส�าคัญต่อการสร้างระบบออนไลน์ที่มี 

ความสะดวกมากขึ้น

1. ระบบตรวจจับแรงสั่นสะเทือนแบบออนไลน์ เป็นระบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเคร่ืองสามารถตรวจจับการสั่นที่

ผิดปกติของเครื่องจักรได้อย่างทันท่วงที

 ผลลัพธ์ สามารถด�าเนินการแก้ไขได้รวดเร็วข้ึน และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงานในกรณีที่เคร่ืองจักรเกิดความ 

เสียหายหรือไฟฟ้าดับ

2. ระบบวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน�้ามันของหม้อแปลง โกลว์ได้ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซที่ละลายอยู่ในน�้ามันของหม้อแปลง 

ขนาดใหญ่ของโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากความผิดปกติภายในตัวหม้อแปลงที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 

 ผลลัพธ์ ระบบน้ีจะช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนและเพิ่มความมั่นคงของระบบจัดส่งกระแสไฟฟ้า

ของบริษัท

3. ระบบตรวจจับการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบออนไลน์ส�าหรับสายเคเบิลใต้ดิน ระบบน้ีจะตรวจวัดการร่ัวไหลของประจุไฟฟ้า

ในเนื้อฉนวนไฟฟ้าส�าหรับระบบสายเคเบิลใต้ดินของบริษัทเป็นระยะๆ และตรวจจับความผิดปกติในระบบส่งไฟฟ้าใต้ดิน

เป็นการล่วงหน้าเพื่อท�าการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

 ผลลัพธ์ ระบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าดับและเพิ่มความมั่นคงต่อระบบส่งกระแสไฟฟ้าของบริษัท

 ระบบดังกล่าวข้างต้นจะท�าให้โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ในการก�าหนดเส้นทางการด�าเนินห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทและการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ บริษัทได้

ระบุหัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุดต่อธุรกิจ โดยหัวข้อส�าคัญเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับความใส่ใจสูงสุด

#1: ความพร้อมและความมั่นคงของระบบการจัดส่งพลังงาน

การให้ความส�าคัญอย่างต่อเน่ืองต่อความพร้อมและเสถียรภาพของระบบการจัดส่งพลังงานถือเป็นความส�าคัญพื้นฐานในเป้าหมาย

ของบริษัท เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งเพิ่มจ�านวนลูกค้าใหม่ โดยถือเป็นพันธกิจของบริษัทที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์

ที่มีเสถียรภาพให้กับลูกค้า มีการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ รวมถึงระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุด ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดและขจัดภาวะที่ไม่

ปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้า

โดยความท้าทายส�าคญัในเร่ืองของความพร้อมและความมีเสถยีรภาพของระบบจดัส่งกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การป้องกนัการเกดิข้อขัดข้อง

ในการจัดส่งกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ทีมปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา (O&M) จึงต้องท�าการตรวจสอบระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งท�า 

การบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2557 บริษัทได้ปรับปรุงความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบระบบเครือ

ข่ายเชื่อมโยงแบบต่อเนื่องตลอดเวลา หรือเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าโดยการยกระดับสมรรถนะด้านการจัดการ

ต่อภาวะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งแผนงานด้านการจัดการแบบใหม่นี้ ท�าให้บริษัทสามารถแยกเฉพาะระบบไฟฟ้าส่วนที่มีปัญหา เพื่อท�าการ

ซ่อมแซมในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถจัดล�าดับความส�าคัญของงานซ่อมแซมบ�ารุงรักษา โดยการส่งเจ้าหน้าที่ที่
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มีประสบการณ์และความสามารถ รวมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อจะสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบริเวณที่ได้รับผลกระทบภายใน

เวลาอันรวดเร็ว ซึ่งแนวทางนี้มีความส�าคัญอย่างมากในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลและการคาดการณ์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา

ส�าหรับตัวช้ีวัดความมีเสถียรภาพของระบบการจัดส่งพลังงานที่บริษัทให้ความส�าคัญได้แก่ ดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

(System Average Interruption Frequency Index: SAIFI) ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายเป็นรายปี ทั้งในส่วนของการจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้า รวมถึง

ปรับปรุงผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง

#2: การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อก�าหนดของรัฐบาลถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของบริษัท ซึ่งต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยในการด�าเนินงาน

ของบริษัทและในการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทได้ท�าตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด

บริษัทให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผน เพื่อรักษาสัมพันธภาพและ

ความเชื่อถือไว้วางใจ มีการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ก�าหนดนโยบาย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เกี่ยวกับ

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EH&S) ของบริษัทจะจัดส่งรายงานผลการด�าเนินงานตาม

แผนปฏิบตังิานด้านสิง่แวดล้อมให้กบัส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ปีละ 2 คร้ัง เพือ่พจิารณา นอกจากน้ี  

บริษัทยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรด้านอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขจัดการเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ด�าเนินงานบริษัท ซึ่งการประสานความร่วมมือนี้ท�าให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพและทันท่วงที 

บริษทัใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัยและกระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธิภาพ และทมีชุมชนสมัพนัธ์ของบริษัท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวจงัหวดัระยอง 

ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชนอย่างสม�่าเสมอ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนั้น ตัวชี้วัดของบริษัทจึงได้แก่ ค่าปรับหรือ

มาตรการลงโทษที่ไม่ใช่ตัวเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องมี “เป้าหมายที่เป็นศูนย์” กล่าวคือ ไม่มี

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลย

#3: การจัดการความเสี่ยงเร่ืองภัยแล้ง

น�า้ถือเป็นทรัพยากรส�าคญัต่อการด�าเนินงานของบริษทั เพราะบริษทัจ�าเป็นต้องใช้น�า้จดืเป็นปริมาณมากในการเดนิเคร่ืองโรงไฟฟ้าและ

ผลิตน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมในแต่ละปี บริษัทใช้น�้าในการผลิตน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมและในระบบหล่อเย็น 

จากปัจจัยดังกล่าว การจัดการความเสี่ยงเร่ืองภัยแล้งจึงเป็นความท้าทายส�าคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดัง

นั้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการน�้าภาคตะวันออกขึ้น โดยมีตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมทั้งโกลว์)  

เข้าร่วมเพื่อจัดท�า ด�าเนินการ และตรวจสอบแผนงานในการบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งมาตรการป้องกันความเสี่ยงเรื่องน�้า 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

บริษัท ได้จัดตั้งคณะท�างานด้านน�้าขึ้นมา เพื่อคอยตรวจวัดคุณภาพและปริมาณน�้าที่ใช้ใน 
กระบวนการผลิต และเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บริษัท ได้จัดต้ังคณะท�างานด้านน�้าข้ึนมา เพื่อคอยตรวจวัดคุณภาพและปริมาณน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อประเมิน 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะท�างานชุดนี้จะท�างานอย่างใกล้ชิดกับคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการน�้าภาคตะวันออก 

เรามเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนินมาตรการทีเ่หมาะสมทกุประการเพือ่หลกีเลีย่งไม่ให้เกดิภาวะขาดแคลนน�า้ทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิ

ของเรา

#4: จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินกจิกรรมทกุอย่างตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และกฎข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องในแต่ละประเทศทีบ่ริษัทเข้าไป

ด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่าจรรยาบรรณของบริษัทแม่ (GDF SUEZ), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

บริษัทได้สร้างความตระหนักเร่ืองจรรยาบรรณและการปฏบิตัติามกฎหมายให้แก่พนักงาน โดยมเีป้าหมายทีจ่ะจดัอบรมให้แก่พนักงาน

ทุกคนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในปี 2556 บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยยื่นปฏิญญา

แสดงเจตจ�านงต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตอบรับปฏิญญาดังกล่าว โดยการจัดท�านโยบายเรื่องของขวัญและการดูแลต้อนรับ ซึ่งเน้นย�้าว่า การให้และรับ

ของขวัญ รวมทั้งการเลี้ยงรับรองใดๆ ต้องกระท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความเป็นมืออาชีพ และมีส่วนเชื่อมโยงกับการส่งเสริมกิจกรรมของ

บริษทั การพฒันาธุรกจิ หรือปรับปรงุคณุภาพของความสมัพนัธ์ในการท�างานระหว่างบริษทักบัลกูค้าและพนัธมิตรทางธุรกจิ หากพบว่าพนักงาน

รายใดจงใจละเมิดนโยบายดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร หลังจากที่ได้หารือกับผู้ช่วยกรรมการผู้

จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน และ/หรือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบังคับใช้นโยบายต่อต้านการติดสินบนมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยตั้งเป้าว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะแล้วเสร็จและบริษัทจะได้รับการรับรองจากภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันภายใน

ไตรมาสแรกของปี 2559

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนโยบายต่อต้านการติดสินบนและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.glow.co.th/index.

php?op=policies-index 

บริษัทมีเป้าหมายให้พนักงาน เข้ารับการอบรมภาคบังคับเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบ 100 %  

ภายในปี 2559

บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น โดยยื่นปฏิญญาแสดงเจตจ�านงต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อภาคีเครือข่าย 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บรษัิทมเีป้าหมายให้พนกังาน เข้ารับการอบรมภาคบงัคบัเก่ียวกับหลักปฏบิติัด้านจริยธรรม
และการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบ 100 % ภายในปี 2559
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#5: การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ (NOx, SO2, TSP)

บริษัทตระหนักดว่ีามลพษิจากโรงไฟฟ้าถอืเป็นผลกระทบหลกั จงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะควบคมุการปล่อยมลพษิให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

ที่ก�าหนดไว้ หรือดีกว่ามาตรฐานในกรณีที่สามารถท�าได้ โดยบริษัทใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อวัดปริมาณ

และควบคุมการปล่อยมลพิษ นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาประเมินผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 

อย่างสม�่าเสมอ โดยมีการประเมินการด�าเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โกลว์มุ่งต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม

ของความซื่อสัตย์ สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน

จริยธรรมทีส่งูทีส่ดุ โดยมีหลกัการ ”ไม่ประนีประนอม” 

ต่อการคอร์รัปช่ัน ซึ่งถือเป็นหน่ึงในพันธกรณีของ

บริษัท และเพือ่ส่งเสริมนโยบายต่อต้านการตดิสนิบน 

บริษัทได้ประกาศนโยบายเร่ืองของขวัญและการดูแล

ต้อนรับในปี 2557 โดยมีการก�าหนดกฎระเบียบเกี่ยว

กับการให้-รับของขวัญและการเลี้ยงรับรองไว้อย่าง

ชัดเจน ซึง่มาตรการดงักล่าวน้ีสนับสนุนเจตจ�านงของ

บริษัทที่ได้แสดงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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ในพื้นที่มาบตาพุด รัฐบาลได้ก�าหนดมาตรการ 80:20 ในการลดการปล่อยมลพิษ NOx และ SO2 จากโรงงานเดิม ตามมติของ 

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเพือ่ทีบ่ริษทัจะสามารถขยายโรงงานเดมิหรือสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ได้ โกลว์ประสบความส�าเร็จในการปฏบิตัิ

ตามมาตรการดงักล่าว โดยสามารถลดการปล่อยมลพษิทางอากาศทีโ่รงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี3 ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าเดมิทีต่ัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพุดและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันได้ 

โกลว์มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐานการปล่อยมลพษิทีก่�าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม (Environmental  

Impact Assessment: EIA) และรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (Environmental Health Impact Assessment: 

EHIA) อย่างสม�่าเสมอ โดยตารางด้านล่างนี้เป็นการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัท

โกลว์ ปี 2557 
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อีกก้าวสู่การรับมือกับภาวะโลกร้อน

โกลว์เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการจดัท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร” หรือ Carbon Footprint for Organization (CFO) จดั

โดยสถาบนัสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมเีป้าหมายเพือ่ประเมนิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การด�าเนินงานของบริษัท และจ�าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส�าคัญ (GHG) เพื่อแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

ในการจัดการกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปี 2558 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ CFO ในฐานะโครงการน�าร่อง โดยบริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนิน

งานจัดเตรียมรายงานการปล่อย GHG จากนั้นจะยื่นต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อท�าการประเมินต่อไป บริษัทคาดว่าจะ

สามารถแจ้งผลการประเมินดังกล่าวได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับต่อไป

ด้วยมาตรการน้ีจะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ GDF SUEZ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ในการรับมือกับภาวะโลกร้อน และ

สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า 

GDF SUEZ ตัง้เป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกโิลวตัต์-ช่ัวโมง ลง 10% ระหว่างปี 2555-2563 โดยถอืเป็นเป้าหมาย 

ร่วมกันของบริษัทในเครือ GDF SUEZ ด้วย ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 4 และ 5 ได้ปรับปรุง

เครื่องกรองอากาศ และสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 43,717 GJ* 

*ที่มา: GDF SUEZ, 2014 Integrated Report หน้า 40
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#6: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โกลว์มีความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินการอย่างดีที่สุดในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่พฤติกรรมความปลอดภัยที ่

ถูกต้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ 

บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้มาตรการป้องกันที่จ�าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และใช้หลักปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดผ่านทางเครือข่าย 

GDF SUEZ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุน้ันจะเน้นไปที่การป้องกันทางด้านโครงสร้าง  

การขจดัสาเหตุทีอ่าจท�าให้เกดิอบุตัเิหตุ รวมทัง้การฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมให้มกีารวเิคราะห์ด้านความปลอดภัยในทีท่�างาน นอกจากน้ี  

บริษทัยงัได้ขยายหลกัปฏบิติัดงักล่าวให้ครอบคลมุไปถงึผูรั้บเหมา โดยตัง้เป้าให้ผูรั้บเหมาทกุรายต้องปฏบิตัติามมาตรฐานเดยีวกนักบัของบริษทั

อย่างไรก็ดี หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บริษัทจะมีกระบวนการในการสอบสวนและรายงาน โดยมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น 

เพื่อสามารถระบุมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งการสื่อสารมาตรการดังกล่าวไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

บริษทัมเีป้าหมายในการลดจ�านวนอุบตัเิหตใุนทีท่�างานลง โดยการใช้แผนงาน 5 ปี สูว่ฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (2557-2561)

บริษัทมีเป้าหมายในการลดจ�านวนอุบัติเหตุในที่ท�างานลง โดยการใช้แผนงาน 5 ปี สู่
วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (2557-2561)
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บริษัทมีการประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่านตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ดัชนีชี้วัดความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 

(Frequency Rate : FR) และดัชนีชี้วัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity Rate : SR) นอกจากนี้เป้าหมายในระยะยาวของบริษัทยัง 

มีการปรับปรุงผลการด�าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างถาวร โดยการใช้แผนงาน 5 ปี สู่วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย

กิจกรรมเพื่อสังคม 

ชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชนเป็นกิจกรรมที่โกลว์เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมาก ซึ่งนอกจากสร้างการยอมรับในการด�าเนินธุรกิจ

แล้วยังช่วยให้บริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและได้รับ 

ความไว้วางใจจากชุมชนนั้นจ�าเป็นต้องมีการสื่อสารและการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย ซึ่งทีมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทได้ท�าการสื่อสารเชิงรุกกับ

ชุมชนผ่านการเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะอย่างสม�่าเสมอ 

บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในหลายด้าน ทั้งในรูปแบบของการด�าเนินการโดยบริษัทเอง และในรูปแบบของความร่วมมือกับ

คู่ค้าทางธุรกิจและพันธมิตรอื่นๆ เช่น สมาคมเพื่อนชุมชน (Community Partnership Association: CPA) บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย 

จ�ากัด ทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

ทั้งนี้ โกลว์ได้จัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์สุขต่อสังคมใน 3 ด้านหลักๆ คือ การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่นของบริษัทในปี 2557 ได้แก่ 

• โครงการปลูกป่าเขาห้วยมะหาด โกลว์ได้ร่วมมือกับ ชมรม 

คนรักษ์ป่า นักวิชาการองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน และชุมชน 

ใกล้เคยีง เพือ่จดักจิกรรมการปลกูป่า โดยได้ปลกูต้นไม้ยนืต้นกว่า 

2,500 ต้นที่เขาห้วยมะหาด โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากน้ีโครงการดังกล่าว

ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างงานและรายได้ 

ให้แก่ชุมชน โดยโกลว์จะสนับสนุนโครงการนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี 

ก่อนที่จะส่งมอบโครงการให้แก่ชุมชน 

• โครงการความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้น

มา โกลว์ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ�ากัด จัดการ

ฝึกอบรมโปรแกรม Multipoint ให้กับบุคลากรครู โดยในปี 2557 

บริษัทได้จัดฝึกอบรมในพื้นที่ 2 จังหวัด มีครูเข้ารับการอบรมกว่า 

300 คน และสามารถน�าความรู้ทีไ่ด้กลบัไปประยกุต์ใช้ในช้ันเรียน 

เพือ่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์และกระตุน้ความ

สนใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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• โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับโรงเรียนและ

การอบรมทักษะการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน โครงการน้ีได้รับการคัด

เลอืกและสนับสนุนทางการเงินจากกลุม่บริษทัโกลว์ ร่วมกบัจดีเีอฟ 

สุเอซ เอ็นเนอร์จี เอเชีย และจีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์

เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโกลว์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ

พันธสัญญาของบริษัทที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในท้อง

ถิ่นซึ่งบริษัทเข้าไปด�าเนินการ โครงการนี้เริ่มต้นในเดือนเมษายน 

2557 และจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2558 โดยมุ่งช่วยเหลือ

ให้ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ห่างไกลความเจริญและยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้

รับประโยชน์จากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งช่วยส่งเสริม

คุณภาพการด�ารงชีวิตที่ดีให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

 บริษทัได้สนับสนุนเงนิจ�านวน 3.38 ล้านบาท ให้กบัมลูนธิิพลงังาน

ไร้พรมแดน หรือ Border Green Energy Team (BGET) ซึ่งเป็น 

กลุ่มเอ็นจีโอพันธมิตรของโกลว์ เพื่อไปด�าเนินการติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวน 30 ชุด ให้กับโรงเรียนและศูนย์

ดูแลเด็กอ่อนใน 4 ต�าบลบริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า อ�าเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก นอกจากน้ี บริษัทยังได้สนับสนุนการฝึก

อบรมเกี่ยวกับการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืนและพัฒนาทักษะต่างๆ ให้

กบัผูอ้พยพซึง่เป็นเดก็ก�าพร้าและผูด้้อยโอกาสทีอ่าศยัอยูต่ามแนว

ตะเข็บชายแดนดังกล่าวอีกด้วย
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	 GLOW

เลขทะเบียนบริษัท	 010753800046

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

ทุนจดทะเบียน	 14,828,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)

ทุนช�าระแล้ว		 14,628,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอ็มไพร	์ทาวเวอร์	ชั้น	38	-	พาร์ค	วิง	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	
	 เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 5	ถนนไอสี่	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3868-4078-80
	 โทรสาร	:	66	(0)	3868-4789

Website	 www.glow.co.th

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	โธมัทส	ุไชยยศ	สอบบัญช	ีจ�ากัด	
	 183	อาคารรัจนาการ	ชั้น	25,	26,	28	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	
	 เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

ข้อมูลทั่วไป
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บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50

1.	 บริษัท	โกลว์	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	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	ให้บรกิารด้านการจัดการ	ที่ปรึกษา	และให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2.	 บริษัท	โกลว์	ไอพีพ	ีจ�ำกัด
ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9
ท่ีตั้งโรงงาน	 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	เอสพีพ	ี1	จ�ำกัด
ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670-1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670-1548-9
ท่ีตั้งโรงงาน	 10	ซอยจ	ี-	2	ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์	นคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก	(มาบตาพดุ)	ต�าบลห้วยโป่ง	

	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3868-5589		
	 โทรสาร	:	66	(0)	3868-5104
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ	 ผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า	ไอน�า้	และน�า้เพือ่อตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.

4.	 บริษัท	โกลว	์เอสพีพี	2	จ�ำกัด
ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอ็มไพร์	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.

5.	 บริษัท	โกลว	์เอสพีพี	3	จ�ำกัด
ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท	์:	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	ไอน�า้	และน�า้เพือ่อตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.

6.	 บริษัท	โกลว์	ไอพีพ	ี3	จ�ำกัด	
ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	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
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7.	 บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	2	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	
ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	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	 1	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	ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	

9.	 บริษัท	ไฟฟ้ำ	ห้วยเหำะ	จ�ำกัด	
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 อาคารเวียงวัง	ทาวเวอร์	(ยูนิต	15)	ชั้น	5	ถนนบุรีจันท์	บ้านดงประลานทุ่ง	เมืองสีสัตนาก	นครหลวงเวียงจันทน	์		

	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 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	เอสพีพ	ี11	จ�ำกัด	(เดิมชื่อ	บริษัท	ไทย	เนชั่นแนล	พำวเวอร์	จ�ำกัด)
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง		

	 จังหวัดระยอง	21140
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889-1324-8		
	 โทรสาร	:	66	(0)	3889-1330
ที่ตั้งโรงงาน	 60/19	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.

บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.	 บริษัท	ห้วยเหำะไทย	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	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	 1	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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046 - 048 = 4 c       049 - 055 =  2 c

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินงานของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 81.7 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2557 ซึ่งการท่ีบริษัทจะ

สามารถผลกัภาระทีเ่กีย่วกบัความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิให้แก่ลกูค้าผูซ้ือ้ไฟฟ้าและไอน�า้ของบรษิทัได้หรอืไม่และเพยีงใดขึน้อยูก่บัข้อก�าหนด

ในสัญญาซื้อขายแต่ละฉบับ

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

การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (หรอื “กฟผ.”) ซึง่มรีายไดค้ิดเปน็ร้อยละ 16.7 และ 20.5 ตามล�าดับ ของรายไดร้วมของบรษิทั

ในปี 2557 บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให้กับ กฟผ. ได้ตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted 

Heat Rates)

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  

ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2557 บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้ตาม

อัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) 

• ตามข้อก�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็กบั กฟผ. ส�าหรบัโรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ 2 หน่วย  

(ก�าลังผลิต 90 เมกะวัตต์ต่อสัญญา) ซ่ึงมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2557 บริษัทสามารถผลัก 

ภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้เพียงบางส่วนตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) และที่ระดับ 

ราคาอ้างอิงของถ่านหินทีก่�าหนด เนือ่งจากบรษิทัไม่สามารถผลักภาระค่าขนส่งถ่านหนิซึ่งเปน็ต้นทุนส�าคญัของต้นทนุเชือ้เพลงิให้ 

กับ กฟผ. ได้ การเพิม่ขึน้ของต้นทนุรวมของเชือ้เพลงิถ่านหนิ (รวมถงึต้นทนุค่าขนส่ง) อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญั

ต่ออัตราส่วนก�าไรของบริษัทได้

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 24.0 ของรายได้รวมของบริษัทใน 

ปี 2557 โดยส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค (หรือ “กฟภ.”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีท�าหน้าท่ีจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในพื้นท่ีท่ีบริษัทได้รับอนุญาต แม้ว่า

อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. จะสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง โดยใช้ค่าไฟฟ้ารวมสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย

อัตโนมัติ (หรือ “ค่าเอฟที”) แต่ก็เป็นการอ้างอิงกับดัชนีราคาเชื้อเพลิง ซึ่งอาจไม่สะท้อนและไม่ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนถึง

ต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทเป็นกรณีเฉพาะ ประกอบกับดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินเพียงบางส่วนเท่านั้น (บริษัทใช้

ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 185 เมกะวัตต์เทียบเท่า เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ ค่าเอฟที 

อาจไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ก�าหนดไว้เสมอไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้า

บางส่วนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทและอาจไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อน

ถึงความผันผวนต่างๆ เช่น ความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ”) 
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ปัจจัยความเสี่ยง

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2557 

บรษิทัก�าหนดราคาจ�าหน่ายไอน�า้โดยปรบัตามการเปลีย่นแปลงของราคาก๊าซธรรมชาตเิท่านัน้ มไิด้อ้างองิกบัการเปลีย่นแปลงของ

ราคาถ่านหิน (ซึ่งบริษัทใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้าด้วย)

เนือ่งจากบรษิทัไม่สามารถผลกัภาระต้นทนุเชือ้เพลิงท้ังหมดให้กบัลกูค้าได้ บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากจากความผนัผวนของราคาเชือ้เพลิง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนถ่านหิน การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งบริษัทไม่สามารถผลักภาระการเพิ่มขึ้นของต้นทุน 

เชือ้เพลงิดงักล่าวให้กบัลกูค้าได้ จะส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของอตัราส่วนก�าไรของบรษิทัและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญัต่อ 

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

บริษทัก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่ไม่สะท้อนถงึต้นทนุทีแ่ท้จรงิของบรษิทัและอาจ
ไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อนถึงความผันผวนต่างๆ ได้ เช่น ความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ

ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 24.0 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2557  

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

เป็นผู้ก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. โดยพจิารณาจากต้นทนุในการผลติ ซือ้ ส่ง และจดัจ�าหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. การไฟฟ้านครหลวง (หรือ “กฟน.”)  

และ กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้าของประเทศ แต่เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนของบริษัทมีลักษณะที่แตกต่าง

ออกไป ดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงของราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่บริษัทจ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจึงอาจไม่สะท้อนถึง

ต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัท

อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ

ปัจจัยอื่นๆ โดยผ่านสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที ท้ังนี้ต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นส่วนท่ีส�าคัญท่ีสุดของค่าเอฟทีนั้นอ้างอิง

กับดัชนีราคาเชื้อเพลิงอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่แท้จริงของบริษัทและสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินที่บริษัทใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ค่าเอฟทีก็อาจไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ก�าหนดไว้เสมอ

ไป ซึ่งปัจจุบันจะมีการพิจารณาปรับค่าเอฟทีทุกๆ 4 เดือน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นแต่การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของ 

กฟภ. ไม่มีการปรับค่าเอฟทีหรือปรับเพียงบางส่วนเท่านั้น จะท�าให้ราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทอาจไม่มีความสอดคล้องกับราคาเชื้อเพลิง

ท่ีเพิ่มสูงขึ้นได้ อันอาจเป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนอัตราก�าไรท่ีลดลง และให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันในกรณีท่ีเงื่อนไขเป็นไปในทิศทางตรงข้ามได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวการที่บริษัทต้องก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ กฟผ. อย่างมาก

กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่และส�าคัญที่สุดของบริษัท กฟผ. ตกลงซื้อไฟฟ้าจากบริษัทภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่าง

บริษัทกับ กฟผ. ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 ถึง 25 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวนับว่าเป็นสัญญาที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทโดยมี

มูลค่าคิดเป็นร้อยละ 63.5 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2557 กฟผ. มีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากเป็น 

ผู้ซื้อหลักและควบคุมการจ�าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย สัญญา

ส�าคัญหลายฉบับท่ีบริษัทท�ากับ กฟผ. มีข้อก�าหนดที่ไม่ชัดเจน ซึ่งน�าไปสู่ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันกับ กฟผ. ในเรื่องของการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างล่างในข้อ “บริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ กฟผ. ในอดีต” ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังน้ัน  

ข้อพิพาทหรือการมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันที่ส�าคัญระหว่างบริษัทกับ กฟผ. อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบ

ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นอกจาก กฟผ. แล้ว ธุรกิจของบริษัทยังขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยรายเป็นอย่างมาก รายได้ที่บริษัทได้รับจากลูกค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก (ไม่รวมรายได้จากการขายให้แก่ กฟผ. ) คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 

2557 หรือ ร้อยละ 69.5 ของยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในขณะที่ยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็น 

ร้อยละ 36.0 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2557 หากเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใดรายหนึ่งหรือ 

หลายรายก็อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได้ นอกจากนี้ กิจการของ

ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันและด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะ

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง หรือ ร้อยละ 94.7 ของลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งท�าให้บริษัทมี 

ความเสีย่งเพิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงทางข้อก�าหนดทีเ่กีย่วกบัการปฏบัิตกิารในนคิมอุตสาหกรรมฯ การเกดิอุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิความล้มเหลว 

หรือหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ของบริษัทตั้งอยู่ หรือในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ ทั่วๆ ไป

นอกจากทีต่ัง้โรงงานของลกูค้าส่วนใหญ่ซ่ึงรวมตวัอยูใ่นเขตเดียวกนัแล้ว ลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ของบรษิทัยงัเป็นผูป้ระกอบกจิการ

โรงงานอตุสาหกรรมด้านปิโตรเคมหีรอือตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัปิโตรเคมี ท�าให้ลกูค้าเหล่านีมี้ความเสีย่งโดยตรงจากสภาวะของอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยอ้อมต่อบริษัทด้วย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลายชนิดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) และอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมเีองมกีารแข่งขนัอย่างรนุแรง มคีวามผนัผวนด้านราคาและวฏัจกัรธรุกจิ (Business Cyclicality) อยูเ่สมอ ปัจจยัความเสีย่งเหล่านีอ้าจส่ง 

ผลกระทบต่อการบรรลุสัญญาฉบับใหม่กับลูกค้าเหล่านี้ หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า 

(Load Factor) ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของลูกค้า (Creditworthiness) ระยะเวลาในการด�าเนินการขยายธุรกิจของลูกค้า อันจะส่ง 

ผลกระทบต่อเง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัในสญัญาฉบบัใหม่กบัลกูค้าเหล่านี ้และด้วยเหตดุงักล่าวหรอืเหตผุลอืน่ๆ จงึอาจมผีลกระทบในทางลบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

แม้ว่า บริษัทสามารถต่อสัญญาระยะยาวส่วนใหญ่กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่หมดอายุสัญญาแล้วหรือที่เริ่มจะหมดอายุสัญญาในระยะ

เวลาอันใกล้นี ้แต่บรษัิทไม่สามารถรบัรองได้ว่าเมือ่สญัญาทีท่�าไว้กบัลกูค้าเหล่านีห้มดอายลุง บรษิทัจะสามารถรกัษาลกูค้าเหล่านีไ้ว้ได้ทัง้หมด

หรือจะสามารถแสวงหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าเหล่านี้ในเงื่อนไขทางการค้าท่ีเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทต้องคงระดับการจ�าหน่าย 

ไอน�้าขั้นต�่าไว้เพื่อท่ีบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้ (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้า 

รายเล็กระหว่างบริษัทและ กฟผ. บางสัญญาอาจถูกยกเลิกได้ หากปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวไม่ได้) และหากบริษัทไม่สามารถรักษา

ลูกค้าเดิมหรือแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนลูกค้าเดิมในเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทต้องการได้แล้ว ก็อาจมี 

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัทอาจมีภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายกรณีเกิดการหยุด

ชะงักของการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ หรือการทีค่วามพร้อมในการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ไม่เป็นไปตามการรบัประกนัขัน้ต�า่ต่อปี โดยขึน้กบัเงือ่นไข

ที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสัญญา บริษัทจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะมีภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่ หรือ

หากเกิดภาระผูกพันดังกล่าวขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญอย่างไร

บริษัทประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง 

บริษัทต้องประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration Facilities) ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง ส�าหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แม้ว่าบริษัทจะได้ท�าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้า  
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แต่บริษัทก็ต้องแข่งขันกับทั้ง กฟภ. รวมถึง บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GSPC) ซึ่ง บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ และ กฟภ. ต่าง

มีข้อได้เปรียบบางประการเหนือกว่าบริษัท โดยทั้ง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ ต่างเป็นบริษัทร่วมของ บมจ. ปตท. 

ซึง่เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตริายใหญ่ของประเทศและผูป้ระกอบการหลายรายในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุกม็คีวามสมัพนัธ์ลกัษณะ

นี้กับ ปตท. (ซึ่งหลายรายเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท) โดย บมจ. ปตท. ยังถือหุ้นในลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทหลายราย (โดยเฉพาะใน 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ซึ่งคิดเป็นยอดขายร้อยละ 7.8 ของยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่จ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และรายได้

จ�านวนร้อยละ 23.2 ของยอดจ�าหน่ายไอน�้า หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2557 ในส่วนของ กฟภ. นั้น โดยทั่วไป กฟภ.จะ

ไม่เรยีกร้องให้ลกูค้าลงนามซ้ือขายแบบระยะยาว และในส่วนของเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค จงัหวัดระยอง

นั้น บริษัทประสบภาวะการณ์แข่งขันกับ กฟภ. เพียงรายเดียว

บรษิทัเชือ่ว่าโครงการผลติไฟฟ้าเหล่านีข้องกลุม่ปตท. จะท�าให้การแข่งขนัทีบ่รษิทัจะเผชญิส�าหรบัลกูค้าอตุสาหกรรมในอนาคตจะยงัคง

ด�าเนนิต่อไป โดยเฉพาะเม่ือพจิารณาจากประเดน็ดงัต่อไปนี ้(1) ลกูค้าของบรษิทัทีส่�าคัญหลายรายเป็นบรษิทัในเครอืของ บมจ. ปตท. (2) ลกูค้า

ของบริษัทบางรายท�าธุรกิจกับ บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. และ (3) โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในนิคมอุสาหกรรม 

มาบตาพุดเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บมจ. ปตท. (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกิจ-การแข่งขัน” ส�าหรับข้อมูล 

ด้านความเสี่ยงของการแข่งขันกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ที่อาจมีต่อธุรกิจของบริษัท) 

บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่และส�าคัญที่สุดของบริษัท โดยรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทที่จัดเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 

รายเล็กให้แก่ กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 24.9 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในปี 2557 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “ธุรกิจของบริษัท

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

ข้างต้น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทเป็นสัญญามาตรฐาน ซึ่งบริษัทไม่สามารถเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ได้  

ข้อก�าหนดในสญัญามาตรฐานดงักล่าวจงึไม่มกีารปรับให้สอดคล้องกบัสภาวะการด�าเนนิงานของบรษิทัและมข้ีอสญัญาทีไ่ม่ชดัเจนบางประการ 

ท้ังนี ้เงือ่นไขบางประการทีร่ะบใุนสญัญาตัง้แต่การประมลูครัง้แรกของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ระหว่าง กฟผ. (ท่ีเริม่ด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์ก่อนปี พ.ศ. 2555) ที่บริษัทมีความเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัท ได้แก่

• คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนวันสิ้นสุดสัญญาได้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ บริษัทอาจได้รับ

การเยียวยาความเสียหายก็ต่อเมื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเท่านั้น

• แม้ว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่มีข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าเสียหายจากความล่าช้าในการด�าเนินงาน (Liquidated Damages) แต่สัญญา

ก�าหนดค่าปรับในรูปของการปรับลดเงินค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) หรือค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ที่ กฟผ.

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

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

จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน (Thermal Energy) น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดจ�าหน่ายพลังงานทั้งหมด

• ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อ กฟผ. หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า) 

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

ส�าหรับต้นทุนคงที่ของบริษัทในการก่อสร้างและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตลอดอายุของสัญญา) ให้แก่บริษัทในระยะเวลาเพียงไม่เกิน  
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6 เดือน ทั้งนี้ในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัทจะไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล  

ดังนั้น ในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัทได้ กฟผ. จะช�าระเฉพาะค่าพลังไฟฟ้าส�าหรับก�าลัง 

การผลิตที่พร้อมจ่ายจริงและค่าพลังงานไฟฟ้าตามพลังงานไฟฟ้าที่ได้จัดส่งให้ตามจริงเท่านั้น และ

• สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทท�าขึ้นกับ กฟผ. มีเพียงข้อก�าหนดทั่วไปซึ่งก�าหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ 

ด�าเนินการเจรจาโดยสุจริตใจเพื่อแก้ไขข้อสัญญาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่ง 

ผลกระทบในทางลบต่อบริษัท ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งข้อผูกพันในลักษณะทั่วไปดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองในขอบเขตจ�ากัดแก่บริษัทและประเด็นดังกล่าวอาจจะมีนัยส�าคัญ  

หากมีการก�าหนดเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมใหม่ท่ีเข้มงวดต่อโรงไฟฟ้าของบริษัท อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  

(operational) และเงินลงทุน (capital expenditure) เพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้การด�าเนินการตามสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วกับ กฟผ. จากการประมูลครั้งที่สองของสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ในปี 2552 บรษิทัได้ท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ฉบับใหม่ขนาด 74 เมกะวตัต์ (ส�าหรบัโกลว์ พลงังาน) 

ซึ่งได้เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2555 รวมถึงสัญญา 90 เมกะวัตต์ (โกลว์ เอสพีพี 11 ระยะที่ 2) ซึ่งเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ใน

เดือนธันวาคม 2555 โดยในสัญญาดังกล่าวภายใต้กฎระเบียบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กท่ีต่างกัน นอกเหนือจากข้อก�าหนดท่ัวไปท่ีได้กล่าวไว้ 

ข้างต้นแล้ว ยังได้มีการก�าหนดเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีก เช่น

• ก�าหนดให้มีการตรวจวัดประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพปีละ 1 ครั้ง โดยมี 

หน่วยงานกลางเป็นผู้ด�าเนินการ

• ในกรณีทีป่ระสทิธภิาพของการน�าพลงังานความร้อนทีน่�ามาใช้ในกระบวนการอณุหภาพไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนด จะไม่มกีาร

ช�าระเงนิในรปูของค่าปรบั แต่บรษิทัจะไม่ได้รบัค่าไฟในส่วนของดัชนท่ีีใช้ชีว้ดัความสามารถในการใช้พลงังานปฐมภมูใินกระบวนการ

ผลติพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วมกนั (Primary Energy Savings: PES) ซึง่เป็นองค์ประกอบใหม่ท่ีถกูน�ามารวมในค่าไฟ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ 

ผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่จะสิ้นสุดอายุสัญญา

บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจ�านวน 12 สัญญา โดยมีก�าลังการผลิตตามสัญญาดังกล่าวรวม 846  

เมกะวัตต์ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในระหว่างปี 2560 (สัญญาชุดแรกจะสิ้นสุดอายุสัญญา) ถึงปี 2580 (สัญญา 

สุดท้ายจะสิ้นสุดอายุสัญญา) เม่ือสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวสิ้นสุดอายุสัญญาลง บริษัทอาจจะมีการต่ออายุสัญญา หรือเข้าท�าสัญญา 

ซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ทดแทน หรือไม่ก็เป็นได้ หากบริษัทไม่มีการต่ออายุสัญญาหรือเข้าท�าสัญญาฉบับใหม่ทดแทน หรือกระทั่งกรณีที่มี 

การต่ออายุสัญญาหรือเข้าท�าสัญญาฉบับใหม่ทดแทนที่มีก�าลังการผลิตที่ลดลงจากสัญญาที่สิ้นสุดลงนั้น อาจส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นลดลง (ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น) โดยผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดกับ 

โรงไฟฟ้าเพียงบางแห่งหรือจ�านวนมากก็เป็นได้ สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัท 

ในการสร้างสมดุลในสัดส่วนการผลิตของไฟฟ้าและไอน�้าอีกด้วย ท้ังนี้ผลกระทบดังท่ีกล่าวมาอาจมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินการ  

ตลอดจนแนวโน้มและสถานะทางการเงินของบริษัทอีกด้วย
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การประกอบการของบริษัทอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลที่เข้มงวดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

ในอดีตที่ผ่านมาแนวทางการก�ากับดูแลที่บังคับใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ และอาจจะม ี

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ในอดีตที่ผ่านมามีข้อเสนอหลากหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าซึ่งมักมีการชะลอ ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญในภายหลังก่อนที่จะน�าข้อเสนอเหล่านั้นมาใช้

รัฐบาลได้มีการพิจารณาที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ในการก�ากับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศมาเป็นเวลาหลายปี  

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กไม่ได้มีข้อก�าหนดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. หรือ

การปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแต่อย่างใด บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบจากการผ่อนคลายกฎระเบียบในการก�ากับดูแล 

กจิการไฟฟ้าหรอืการแปรรปู กฟผ. ทีจ่ะมต่ีอสัญญาซือ้ขายของบรษิทัและต่อกจิการไฟฟ้าโดยรวม ตวัอย่างเช่น หากการผอ่นคลายกฎระเบียบ

มีผลให้ยกเลกิค่าไฟฟ้าตามอตัราค่าไฟฟ้าทีก่�าหนดโดย กฟภ. ซึง่เป็นอตัราอ้างองิท่ีบรษิทัใช้ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมแล้ว 

บรษิทัอาจต้องพยายามเจรจาก�าหนดโครงสร้างราคาจ�าหน่ายไฟฟ้ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมใหม่ ซึง่บรษิทัอาจไม่สามารถเจรจาให้โครงสร้างราคา 

ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมได้

เนื่องจากบริษัทประกอบการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเลก็และจ�าหน่ายให้กบั กฟผ.) ซึง่มต้ีนทนุในการผลติไฟฟ้าแบบขายส่งสงูกว่าผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และโรงไฟฟ้าหลายแห่งของ กฟผ. 

บรษิทัจึงมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการปรบัเปลีย่นกฎระเบียบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าหรอืใช้มาตรการท่ีส่งผลทางลบต่อผูผ้ลิต

ที่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ซึ่งสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ส�าคัญของบริษัทหลายฉบับไม่มี

ข้อก�าหนดเฉพาะเพื่อให้บริษัทได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือโครงสร้างกิจการไฟฟ้าดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า

ของไทยอาจท�าให้บรษิทัต้องปรบัเปลีย่นการด�าเนนิธรุกจิอย่างมนียัส�าคัญและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคัญต่อการประกอบธรุกจิ 

สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 

บริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ กฟผ. ในอดีต

ในอดีต บริษัทได้เคยเจรจากับ กฟผ. ในเรื่องที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหลายเรื่อง แม้ว่าบริษัทมีความเห็นว่าการเจรจา

ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ส�าคัญ แต่บริษัทคาดว่าด้วยลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมการจ�าหน่ายไฟฟ้าของประเทศและลักษณะ

ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ท�าให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องท�าการเจรจากับ กฟผ. ต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องที่มี 

การเจรจาอยู่ในปัจจุบันและในเรื่องอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อสัญญาระหว่างบริษัทและ กฟผ. ในบางประการ ทั้งนี้ 

ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องจากการเจรจาตกลงในหัวข้อต่างๆ ประกอบกับ กฟผ. เป็นลูกค้ารายส�าคัญที่สุดของบริษัท

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

กฟผ. อาจท�าให้บรษิทัต้องเปลีย่นแปลงลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิอย่างมนียัส�าคัญ ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อการประกอบ

ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 



52

 
046 - 048 = 4 c       049 - 055 =  2 c

การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง

การประกอบธุรกจิของบรษิทัขึน้อยูก่บัการจดัหาเชือ้เพลงิ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ ในปี 2557 บรษิทัมต้ีนทนุก๊าซธรรมชาติ

และต้นทุนถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 65.1 และ 17.8 ของต้นทนุขายทัง้หมดของบรษิทัตามล�าดบั หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิ 

หรอืผูจ้ดัส่งเช้ือเพลงิไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลงิให้บริษทัได้ อาจท�าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งหรอืทกุแห่งของบรษิทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าหรอืไอน�า้ได้ 

ซึ่งอาจท�าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาจ�าหน่ายต่างๆ ที่มีอยู่ได้

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

ผูป้ระกอบการจดัจ�าหน่ายเชือ้เพลงิในประเทศในลกัษณะผกูขาด และเป็นผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวทีส่ามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใินปรมิาณที่

เพยีงพอต่อการประกอบธรุกจิของบริษทัได้ หาก บมจ. ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตไิด้ในปรมิาณทีก่�าหนดในสญัญาอาจท�าให้ธรุกจิของ

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

ช�าระค่าชดเชยหาก บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ก�าหนดในสัญญาได้ แต่ก็เป็นค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริมาณ

ก๊าซธรรมชาตทิีบ่รษัิทใช้ในการผลติไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายให้ กฟผ. เท่านัน้ ไม่ได้รวมถงึในส่วนของการผลติเพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม 

นอกจากนี ้แม้ว่าโรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซของบริษทัเกอืบทัง้หมดจะได้รบัการออกแบบให้สามารถใช้น�้ามนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิได้ แต่การเปลีย่นไปใช้

น�า้มันดีเซลในการผลิตจะท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพต�่าได้ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ

ไอน�า้ของบรษัิทอาจไม่สามารถใช้น�า้มนัดเีซลเป็นระยะเวลานานได้ เนือ่งจากในการผลติไฟฟ้าโดยใช้น�า้มนัดีเซลจะสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิดเีซลใน

อัตราที่สูงกว่าอัตราที่บริษัทจะสามารถจัดหาเพื่อเติมทดแทนกลับคืนในถังเก็บได้

ในส่วนความเสีย่งในเร่ืองการหยดุชะงกัของการจดัส่งก๊าซธรรมชาตเินือ่งจากข้อบกพร่องในระบบท่อส่งหรอืเมือ่มกีารปิดซ่อมบ�ารงุ รวม

ไปถงึการเปลีย่นแปลงคณุภาพของก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็นเรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของบรษิทันัน้ ข้อจ�ากดัในการจดัส่งก๊าซธรรมชาตหิรอื

การหยุดชะงักในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติไปยังเขตที่บริษัทเดินเครื่องหน่วยผลิตไฟฟ้าอาจมี

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

กลุ่มบริษัท ได้เข้าท�าสัญญาซ้ือถ่านหินระยะกลางกับผู้จัดจ�าหน่าย/ผู้ขายถ่านหินในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง ส�าหรับ

ความต้องการถ่านหินของโรงไฟฟ้าถ่านหินซีเอฟบี จ�านวน 3 แห่ง และ โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านถ่านหินของ 

โรงไฟฟ้าหน่วยซีเอฟบีของบริษัทคือ ท�าการจัดซ้ือแบบกระจายการจัดซื้อ โดยท�าสัญญาอย่างน้อย 3 ฉบับที่มีปีหมดอายุสัญญาแตกต่างกัน 

โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการตลาด บริษัทยังมีนโยบายในการตั้งเป้าการจัดหาถ่านหินอย่างน้อยร้อยละ 87 ของความต้องการถ่านหิน ส�าหรับ

ปีปัจจุบัน (N) ร้อยละ 66 ของถ่านหินที่ต้องการส�าหรับปีถัดไป (N+1) และร้อยละ 33 ของถ่านหินที่ต้องการส�าหรับปีหลังจากนั้น (N+2)

บรษิทัมคีวามเสีย่งในการจดัหาถ่านหนิจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถงึสถานการณ์ทีผู่จ้ดัจ�าหน่ายถ่านหนิตามสญัญาระยะกลางของบรษิทั

ไม่สามารถจัดหาถ่านหินได้ตามที่ตกลง และบริษัทไม่สามารถจัดหาถ่านหินจากรายอื่นจากตลาดซื้อขายทันที (Spot market) มาชดเชยได้  

ในกรณีนี้ บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าต้นทุนราคาถ่านหินที่มาทดแทนจะเป็นราคาที่เหมาะสม

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ บมจ. ปตท. อย่างมาก

ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ “การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู ่กับการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง” ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู ่กับการจัดส่ง 

ก๊าซธรรมชาติโดย บมจ. ปตท. ให้กับโรงผลิตไฟฟ้าอย่างมาก ต้นทุนก๊าซธรรมชาติซึ่งบริษัทรับซื้อก๊าซธรรมชาติเกือบท้ังหมดจาก  

บมจ. ปตท. คิดเป็นร้อยละ 65.1 ของต้นทุนขายรวมของบริษัทในปี 2557 โดยประมาณ นอกจาก บมจ. ปตท. จะเป็นผู้จัดจ�าหน่าย 

เชื้อเพลิงรายใหญ่แล้ว บมจ. ปตท. ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส�าคัญของบริษัท  

(ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในข้อ “บรษิทัประสบภาวะการแข่งขนัท่ีรนุแรง”) อีกท้ัง บมจ. ปตท. ยงัถอืหุ้นในลกูค้าอุตสาหกรรมของบรษิทับางราย  
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(โดยเฉพาะใน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ในปี 2557 บริษัท จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัททั้งสองแห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของปริมาณขาย

ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด (หน่วยเมกะวัตต์ต่อชั่วโมง) และมีรายได้จากการจ�าหน่ายไอน�า้ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.2 ของรายได้

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

แข่งขันที่รุนแรง”)

หากสถานะความเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทต่อ บมจ. ปตท. มีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือความพร้อมในการเข้าท�าสัญญาจัดส่ง 

ก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่กับบริษัท หรือหากความสัมพันธ์ระหว่าง บมจ. ปตท. กับบริษัทตกต�่าลงด้วยเหตุผลอื่น ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ บมจ. ปตท. 

บมจ. ปตท. เป็นผูจ้ดัส่งเชือ้เพลงิรายใหญ่และส�าคญัท่ีสดุของบรษิทั (โปรดพจิารณารายละเอยีดในข้อ “ธรุกจิของบรษิทัขึน้อยูก่บั บมจ. ปตท.  

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

สัญญาจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. จึงเป็นสัญญามาตรฐานที่บริษัทไม่สามารถต่อรองเงื่อนไขได้ ดังนั้น ข้อก�าหนดใน

สัญญามาตรฐานดังกล่าวไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาวะการด�าเนินงานของบริษัท และมีข้อความที่ไม่ชัดเจนบางประการ แม้ว่า 

ข้อก�าหนดในสัญญาจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. จะมีข้อแตกต่างในแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตามสัญญาหลายฉบับจะประกอบไป

ด้วยเงื่อนไขบางประการที่บริษัทเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

• คูส่ญัญามีสทิธิบอกเลกิสญัญาจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตก่ิอนวนัสิน้สดุสญัญาได้ หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา ทัง้นี ้บรษิทั

อาจได้รบัการเยยีวยาความเสยีหายกต่็อเมือ่พสิจูน์ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัอนญุาโตตลุาการเท่านัน้ (แทนทีจ่ะให้สทิธแิก่บรษัิทใน

การที่จะเรียกร้องให้ บมจ. ปตท. ยังคงจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทต่อไปในช่วงที่ยังไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้)

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

สัญญาดังกล่าวมิใช่หน้าที่โดยเด็ดขาดของ บมจ. ปตท. ในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัท 

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

สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาต ิให้กบับริษทัได้ตามคณุลกัษณะทีก่�าหนดไว้ตามสญัญานัน้ไม่ชดัเจน และไม่ว่าในกรณใีด บมจ. ปตท. 

จะจ่ายเงินชดเชยในจ�านวนเงินที่ไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้ 

• การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตามและมิได้มีการแก้ไขเยียวยาภายใน 60 วันหลังจากมีค�าบอกกล่าว

เหตุผิดสัญญา ให้ถือว่าได้เกิดเหตุผิดสัญญาและฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

• ถงึแม้ว่าบริษทัได้ออกแบบหน่วยผลติเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้กบัก๊าซทีม่คีณุสมบตัแิตกต่างกนั แต่บรษิทัไม่สามารถรบัประกนั

ได้ว่าการออกแบบในปัจจุบันจะสามารถใช้การได้ถ้า มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของก๊าซท่ีสามารถใช้ได้เกิดขึ้น หรือบริษัทจะ

สามารถได้รับการชดเชยหากมีการดัดแปลงที่จ�าเป็นเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ 

ผลประกอบการของบริษัท
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บรษิทัมคีวามเส่ียงจากการคดัค้านการขยายมาบตาพดุ การประกาศเขตควบคมุมลพษิในมาบตาพดุและค�าตดัสนิของศาลปกครอง

ในเดือนมีนาคม 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองได้ออกค�าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศให้มาบตาพุดเป็น “เขตควบคุมมลพิษ” 

ซึ่งภายหลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศแล้ว และในเดือนมิถุนายน 2552 ประชาชนและองค์กรเอกชนบางกลุ่มได ้

ยืน่ค�าร้องแก่ศาลปกครองกลางอ้างว่าการออกใบอนญุาตบางฉบบัทีไ่ด้ออกหลงัจากการแก้ไขรฐัธรรมนญูของไทย ปี 2550 ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

และร้องขอให้ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว และขอให้ศาลปกครองกลางสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว โดยให้ระงับการก่อสร้างโครงการจ�านวน 76 

โครงการเป็นการชั่วคราวในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท้ายที่สุดศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งยืนตามค�าสั่งศาลปกครองกลาง แต่

ให้ลดจ�านวนของโครงการที่ถูกระงับชั่วคราวให้เหลือ 65 โครงการนั้น ถึงแม้ว่าโรงงานของบริษัท จะได้รับใบอนุญาตที่จ�าเป็นแล้วทั้งหมดและ 

ไม่ได้รวมอยู่ในโครงการที่ถูกระงับชั่วคราว แต่มีลูกค้าบางรายอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งของศาล

ในเดอืนมถินุายน 2553 บรษิทัได้รบัแจ้งจากการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หรอื “กนอ.”) ว่าสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ยืน่

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

เป็นหนึ่งในกิจการที่มีรายชื่อแนบท้ายในค�าร้องดังกล่าวด้วยและถึงแม้ว่าโครงการทั้ง 2 จะไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ถูกฟ้อง แต่ค�าร้องดังกล่าว

ครอบคลุมถึงการขอระงับการด�าเนินการของโครงการตามรายชื่อแนบท้ายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

นอกเหนอืจากกรณข้ีางตน้ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (“โจทก์) ยื่นค�าฟอ้งตอ่ศาลปกครองระยอง เพื่อฟ้องหน่วยงานของรฐั ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (“คชก.”) , เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

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

พื้นท่ีควบคุมมลพิษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยโจทก์ได้ร้องขอให้ศาลออกค�าสั่งให้หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพิกถอนใบอนุญาตท่ีให้แก่บริษัท  

เก็คโค่-วัน จ�ากัด และการระงับการด�าเนินการของ บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด อีกด้วย ทั้งนี้ในภายหลังศาลได้มีค�าสั่งให้รวมบริษัท เก็คโค่-วัน 

จ�ากัด มาเป็นจ�าเลยร่วมในคดีดังกล่าวด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งและค�าพิพากษาของศาล ทั้งนี้ใน

เดือนตุลาคม 2556 จ�าเลยแต่ละรายได้ยื่นค�าให้การต่อศาลปกครองระยองแล้ว โดย ณ ปัจจุบัน คดีอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง

ระยองในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเราม่ันใจว่า บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด ได้ยื่นขอรับและได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามข้อก�าหนดของ

กฎหมายและการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า สอดคล้องตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health 

Impact Assessment: EHIA) และเงื่อนไขของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลายประการ ดังต่อไปนี้ ต้นทุนการด�าเนินงานหลายส่วนของบริษัทอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ หรือเงินสกุลอื่นๆ แม้ว่าต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะมีรายได้ที่ขึ้นกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

รองรับ แต่การจัดซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และต้นทุนในการซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี  

ก็อยู่ในรูปเงินยูโร เป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ ต้นทุนถ่านหินและค่าขนส่งถ่านหินส่วนใหญ่อิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทไม่สามารถ

ผลักภาระต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนขนส่งดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ท้ังหมด (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน) นอกจากนี้รายได้บางส่วนของบริษัทจะขึ้นกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าหนี้ของบริษัทจ�านวนมากเป็นเงินบาท  

ในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดจ�านวนเงินสดที่สามารถน�าไปจ่ายผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งมาจากส่วนที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือท่ี

ขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐฯ (เช่นเดียวกับก�าไรสุทธิที่ไม่รวมผลก�าไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) และหากบริษัทยังด�าเนินการเช่นนั้นต่อไป  

การปรับตัวสูงข้ึนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�าให้เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินบาทมีจ�านวนลดลงได้ 

ด้วยเหตผุลดงักล่าว หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรามคีวามผนัผวนสงูกอ็าจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคัญต่อการประกอบธรุกจิ สถานะ

ทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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การคุ้มครองของการประกนัภยัของบรษิทัอาจไม่สามารถคุม้กนับรษิทัได้อย่างเพยีงพอต่อความเสีย่งจากการสญูหายทีอ่าจเกดิข้ึน

การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า และเนื่องจากธุรกิจ

ประกนัภยัมลีกัษณะผนัผวนเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกจิ ดงันัน้ในบางขณะ บรษิทัอาจไม่สามารถท�าประกนัภยัทีใ่ห้ความคุม้ครองอย่างเพยีงพอ 

ในเงือ่นไขทีเ่หมาะสมได้ ซึง่จะท�าให้เกดิความเสีย่งจากความสญูเสยีทางการเงนิเมือ่เกดิเหตกุารณ์รนุแรงท่ีมไิด้รบัการคุ้มครองหรอืไม่สามารถ

ประกันภัยได้

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

(Third Party Liability) และการประกันภัยอื่นๆ โดยกรมธรรม์หลักจะคุ้มครองความรับผิดท่ีเกิดจากความสูญเสียทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมความสูญเสียหรือเสียหายบางประการ ดังนั้นหากบริษัทประสบกับความสูญเสียที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก

ประกันภัยหรือความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครองแต่มีมูลค่าเกินจากวงเงินเอาประกันแล้ว อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

การด�าเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทมีความเสี่ยงจากปริมาณน�้า (Hydrology Risk) ที่สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน�า้ขนาด 152 เมกะวัตต์ในจังหวัดอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 

ห้วยเหาะไทยซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นใน โรงไฟฟ้า ห้วยเหาะ ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยในปัจจุบันบริษัท ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม (ผ่าน 

การถือหุ้นผ่านห้วยเหาะไทย) ในโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สัดส่วนร้อยละ 67.25

ตามลกัษณะปกตขิองโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ทัว่ไป โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ มกีารพึง่พงิปรมิาณน�า้ฝนทีต่กในแต่ละปีเป็นอย่างมาก และโดยสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ และ กฟผ. มีเงื่อนไขซึ่งก�าหนดปริมาณไฟฟ้าขั้นต�่าที่จะต้องขายให้กับ กฟผ. (แม้ว่าจะสามารถแจ้ง 

ล่วงหน้าหากไม่สามารถจัดส่งไฟฟ้าในระดับต�่าสุดที่ก�าหนดอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง (หรือเรียกว่า “Drought Year”) ได้และในกรณีที่ 

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณขั้นต�่าที่ก�าหนดอาจต้องมีการช�าระค่าปรับให้แก่ กฟผ. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

และเหตุผลอื่นๆ ประกอบกัน โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ มีความเสี่ยงจากปริมาณน�้าฝนที่ตกในแต่ละปี โดยอาจกระทบต่อการด�าเนินงานและ 

ผลการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ อย่างมีนัยส�าคัญ

บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าดิบในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าต้องใช้น�้าดิบปริมาณมากส�าหรับระบายความร้อนอุปกรณ์ และการผลิตน�้าสะอาดและน�้าปราศจากแร่ธาตุส�าหรับ 

การอุปโภคภายในและส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ปริมาณน�้าที่ไม่เพียงพอนั้นสามารถน�าไปสู่การหยุดด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าได้ ในหลายปีที่

ผ่านมา ปริมาณน�้าฝนอยู่ในระดับต�่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2547 ปี 2555 และอาจจะมีปริมาณต�่าอีกในปี 2557 ทั้งนี้ในปี 2548 ปริมาณน�า้

ที่กักเก็บในอ่างเก็บน�า้หลักนั้นมีระดับต�่ามาก (อันเป็นผลมาจากปริมาณน�า้ฝนระดับต�่าในปี 2547) ก่อนที่ฝนจะตกอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง โดย

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดประชุมกัน เพื่อช่วยกันวางแผนการบรรเทาผลกระทบและติดตามสถานการณ์ 

ภัยแล้ง และตรวจสอบปริมาณน�้าที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าอย่างต่อเนื่อง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

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

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

ของบรษิทัจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ในเวลาต่อมา ในเดือนธนัวาคม 2547 ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัได้ด�าเนนิการปรบั

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

เดมิน วอเตอร์ เข้ามารวมอยู่ภายใต้บริษัท

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

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

ธุรกิจหลักของบริษัทเหล่านี้คือ พัฒนาและด�าเนินการในโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

ในเดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค่-วัน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

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

ถือหุ้นร้อยละ 35 ใน บจ. เก็คโค่-วัน

ในเดอืนพฤษภาคม 2552 บจ. โกลว์ ได้เข้าซือ้หุน้ร้อยละ 49 ใน บจ. ห้วยเหาะไทย (หรอื “ห้วยเหาะไทย”) และร้อยละ 55 ใน  

บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ (หรอื “ไฟฟ้า ห้วยเหาะ”) จาก จดีเีอฟ สเุอซ โดยห้วยเหาะไทย เป็นบรษิทัโฮลด้ิง ซึง่ถอืหุ้นในไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 25 

ดงัน้ัน จงึส่งผลให้บรษิทัถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในไฟฟ้า ห้วยเหาะ รวมร้อยละ 67.25 ปัจจบุนั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงัน�า้  

ก�าลงัการผลติ 152 เมกะวตัต์ อยูใ่นจงัหวดัอตัตะปือ สปป. ลาว

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

(หรอื “ไอพอีาร์”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัในขณะนัน้ (โดยในเวลาต่อมา จดีเีอฟ สเุอซ ได้เข้าถอืหุน้ร้อยละ 100 ใน ไอพอีาร์-จดีเีอฟ 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 ได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 13 ตามล�าดับ ในปี 2556 โกลว์ เอสพีพี 12 และโกลว์ เอสพีพี 13  

ได้โอนกิจการมาไว้กับ โกลว์ เอสพีพี 11 ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ภายใต้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและน�า้เย็นให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมาและล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

ตุลาคม 2536 บริษัทจัดตั้งในชื่อว่า “บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น”

กุมภาพันธ์ 2539 บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เมษายน 2539 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration Plant) ของบริษัทเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในระยะแรก

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

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

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

กุมภาพันธ์ 2541 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration Plant) ขนาด 124 เมกะวัตต์ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 เริ่ม 

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์

มีนาคม 2542 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ (Hybrid Plant) ของ บจ. โกลว์ เอสพพี ี2 และ บจ. โกลว์ เอสพพี ี3 

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

พฤษภาคม 2542 บจ. โกลว์ เข้าซื้อหุ้นที่เหลือร้อยละ 49 ใน บจ. โกลว์ ไอพีพี จาก บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เจนเนอเรตติ้ง (International 

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

มิถุนายน 2543 จีดีเอฟ สุเอซ เข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นใน บจ. โกลว์ คิดเป็นร้อยละ 75

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

คร้ัง ซ่ึงรวมถึงการขายหุ้นร้อยละ 5 ใน บจ. โกลว์ ไอพีพี ให้แก่ เหมราช โดยทางอ้อม

พฤศจิกายน 2543 จีดีเอฟ สุเอซ เข้าถือหุ้นร้อยละ 62 ของบริษัทโดยรับซื้อหุ้นท้ังหมดจากไซท์ แปซิฟิค โฮลด้ิง จ�ากัด (Sithe Pacific  

Holdings Limited)

กุมภาพันธ์/ จีดีเอฟ สุเอซ เพิ่มการถือหุ้นในบริษัทเป็นร้อยละ 99 จากการซื้อหุ้นจากบ้านปู และจากการท�าค�าเสนอซื้อหุ้นสามัญของ

มีนาคม 2544 บริษัท (Tender Offer) ที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

สิงหาคม 2545 เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

มกราคม 2546 โรงไฟฟ้าขนาด 713 เมกะวัตต์ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

พฤษภาคม 2546 บรษิทัเปลีย่นชือ่เป็น บมจ. โกลว์ เอสพพีี

ธันวาคม 2547 บริษัทเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. โกลว์ จาก จีดีเอฟ สุเอซ

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

เมษายน 2548 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กันยายน 2551 บจ. เกค็โค่-วนั ลงนามในสญัญาซือ้-ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และเริม่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเดือนตลุาคม 2551

พฤษภาคม 2552 บจ. โกลว์ เข้าถอืหุน้ใน ห้วยเหาะไทย ร้อยละ 49 และ ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 51 จากบรษิทัย่อยของ จดีีเอฟ สเุอซ เอส.เอ.

พฤศจิกายน 2553 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง (หรือ “ซีเอฟบี 3”) ขนาด 115 เมกะวัตต์เทียบเท่า 

 เริ่มด�าเนินการเชิงพาณชย์



58

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

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

กุมภาพันธ์ 2554 จีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ท�าการควบรวมกิจการในส่วนของธุรกิจเอ็นเนอจี อินเตอร์เนช่ันแนล  

(Energy International Business) กับอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ส่งผลให้ จีดีเอฟ สุเอซ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 

อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 70

กรกฎาคม 2554 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2  

และใน บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์ อีกด้วย

กรกฎาคม 2554 บริษัทลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการกับเหมราชโดยจัดตั้ง “บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด” เพื่อการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

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

พลังงาน โครงการระยะที่ 5”) เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ตุลาคม 2554 บริษัทได้เร่ิมด�าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 1.55 เมกะวัตต์ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  

อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555

พฤศจิกายน 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 

เป็น 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 โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาด 660 เมกะวัตต์ ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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

ธันวาคม 2555 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด 110 เมกะวัตต์ เริ่มด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์

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

สิงหาคม 2557 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12 และ โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 13 เสร็จสิ้นการช�าระบัญชี
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ประวัติความเป็นมา

บรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) (หรอื “บมจ. โกลว์ พลงังาน” หรอื “บรษิทั”) และบรษิทัย่อยเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและเป็น

ผูใ้ห้บรกิารด้านสาธารณปูโภคทางอตุสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศไทย ประกอบธรุกจิในประเทศไทยและสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (หรอื “สปป. ลาว”) ในฐานะผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (หรอื “IPP”) และผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

และไอน�า้ (หรอื “Cogeneration”) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนนิการในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (หรอื “SPP”) ภายใต้โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ 

ของไทย ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หรือ “กฟผ.”) รวมถึงการผลิตและ 

จ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�า้ น�า้เพือ่การอตุสาหกรรม และน�า้เยน็ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมทัง้ในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (หรอื “นคิมอตุสาหกรรม 

มาบตาพดุ”) นคิมอตุสาหกรรมอืน่ๆ ใกล้เคยีง (รวมเรยีกว่า “บรเิวณนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ”) และเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ิน 

อินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2557

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

 44.11 และ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลบอล ดีเวลอปเมนท์ บี. วี. ซึ่งได้ถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00

แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน บริษัท

ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิต 

ไอน�า้ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

โกลว์ พลังงาน

โกลว์

โกลว์ เอสพพี ี1

โกลว์ เอสพพี ี2

โกลว์ ไอพพีี

โกลว์ เอสพีพี 3

โกลว์ เหมราช วินด์ ห้วยเหาะไทย

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ

โกลว์ ไอพีพี 3 เก็คโค่-วนั

โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิง้ โกลว์ เอสพพี ี11

 30.89%

 100%

 100%  95%  49%  49%

 25% 55%

100%  100%

 100%  100%  100%  100%

 69.11%

จีดีเอฟ สุเอซ(1)
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ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหลัก

จีดเีอฟ สเุอซ ถอืหุน้ร้อยละ 69.11 ของ บจ. โกลว์ พลังงาน จดีีเอฟ สเุอซ เป็นหนึง่ในผูน้�าด้านพลงังานชัน้น�าของโลก มสี�านกังานใหญ่ 

ตัง้อยูท่ีป่ารสี ประเทศฝรัง่เศส รวมไปถงึสายธรุกจิใน อเมรกิาเหนอื ละตนิอเมรกิา สหราชอาณาจกัร-ยโุรป ออสเตรเลยี เอเชยี และตะวนัออกกลาง  

ตุรกี และแอฟริกา บริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจจีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล

จีดีเอฟ สุเอซ มีจ�านวนสายธุรกิจที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมหลักทางด้านพลังงานอยู่ 5 หน่วย 

- Energy Europe 

- Energy International

- Global Gas & LNG

- Infrastructures

- Energy Service

บริษัทถือเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญต่อ จีดีเอฟ สุเอซ ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ
บรษัิทและบรษัิทย่อยเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผูใ้ห้บรกิารด้านสาธารณปูโภคทางอตุสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีสดุแห่ง

หนึง่ของประเทศ โดยประกอบธรุกจิในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) 

โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนนิการในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ภายใต้โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทัคอื การผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�า้ น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และน�า้เย็น (chilled 

water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงไฟฟ้าหลัก (Production Facility) 6 แห่ง  

ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดระยองและชลบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน�า้ ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,188 เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตไอน�้า 1,206 ตันต่อชั่วโมง ก�าลัง

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

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้านับเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของรายได้

รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2557 และการผลิตและจ�าหน่ายไอน�า้นับเป็นธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยเช่นกัน โดย

มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2557 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและ 

ด�าเนินการในฐานการผลติหลกัจ�านวน 8 แห่ง รายละเอยีดโรงงานผลติท้ังหมดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มดัีงต่อไปน้ี

• โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 713 เมกะวัตต์ 

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

• โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 660 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน พลังความร้อนร่วมและไอน�้า (โครงการระยะที่ 1 และ 2) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มี 

ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 281 เมกะวัตต์ ไอน�้า 550 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 2,520 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
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• โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 พลังความร้อนร่วมและไอน�า้ 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�า้เพื่อการ

อุตสาหกรรม 2,050 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

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

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

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า อ�าเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 

มีดังนี้

- โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการระยะที่ 1 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11) มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ น�า้เย็น 

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 พลงังาน โซล่าร์ ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมเอเชยี มกี�าลงัการผลติตดิตัง้ 1.55 เมกะวตัต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์แบบ  

Photovoltaic

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 73,324 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิรวม 9,138 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท

และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 120,322 ล้านบาท

โครงการขยายและโครงการในอนาคต

เนือ่งด้วยปรมิาณความต้องการไฟฟ้าของลกูค้าอตุสาหกรรมมเีพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่งในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ิน 

อนิดสัเตรยีลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง บริษทัอยูร่ะหว่างการขยายก�าลงัการผลติ โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าโรงใหม่ ก�าลงัการผลติไฟฟ้า 19.12 เมกะวตัต์ 

จะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในต้นปี 2558 ส่วนต่อขยายโครงการใหม่นี้ไม่เพียงแต่รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แต่ยังจะช่วยเพิ่ม

เสถียรภาพและประสิทธิภาพของการจัดการก�าลังการผลิตในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คอีกด้วย
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โครงสร้างรายได้
รายได้ของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�า้สะอาด (Clarified Water) 

น�า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน�้าเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามช่วงที่ระบุไว้

รายได้ของบริษัท

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

     2555    2556     2557

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

ไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้ กฟผ. 19,345.6 32.7 26,930.9 38.6 27,049.6 36.9

โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

จ�าหน่ายให้ กฟผ.  15,719.4 26.6 18,262.9 26.2 18,251.9 24.9

โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  14,567.2 24.7 15,730.2 22.5 17,591.5 24.0

รวม  49,632.2 84.0 60,924.1 87.3 64,168.1 87.5

ไอน�า้  7,160.8 12.1 7,856.9 11.3 8,359.5 11.4

น�า้เพื่อการอุตสาหกรรม  410.8 0.7 426.0 0.6 463.3 0.6

รวม  57,203.8 96.8 69,207.0 99.2 72,990.9 99.5

รายได้อื่นๆ  1,869.0 3.2 564.6 0.8 332.8 0.5

รวมรายได้  59,072.8 100.0 69,771.5 100.0 73,323.7 100.0

กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรด้วยการมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการด�าเนินงานและขยายธุรกิจโดยการ

สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พื้นฐานหลัก 4 ประการ 

คือ พื้นฐานด้านพาณิชย์ การด�าเนินงาน การเงิน และบุคลากร 

บริษัทก�าหนดวัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสมดุลกันเพื่อก�าหนดล�าดับความส�าคัญในแนวทางและแผนการ 

ด�าเนินงานที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันคือเสริมสร้างและยกระดับการใช้ประโยชน์จากก�าลังการผลิต ประสิทธิภาพ และ 

ความมัน่คงในระบบการผลติ รวมทัง้ลดต้นทนุโดยรวมและปรบัปรงุอัตราก�าไร รวมถงึการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลา

และงบประมาณก�าหนด จัดหาเงนิทุนในต้นทุนที่เหมาะสมและพัฒนาระบบและขั้นตอนการรายงานภายในองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ บรษิัทได้ 

มุ่งเน้นและจะให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องในเร่ืองการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน ด้วยความสนับสนุนจากจีดีเอฟ สุเอซ  

บริษัทวางแผนในการพัฒนาทีมงานผู้บริหารคนไทยที่กระตือรือร้นและมีความสามารถ พร้อมทีมงานที่จะให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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1. กลยุทธ์เชิงพาณิชย์

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

เพลิงให้ได้ประโยชน์สงูสดุและจดัหาแหล่งเชือ้เพลงิทีม่ัน่คง และ (ง) ด�ารงและเพิม่พนูองค์ความรูแ้ละความสมัพนัธ์อันดีกบัทุกๆ ฝ่ายในประเทศ

1.1 การขยายธุรกิจหลัก

บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจหลัก โดยการเพิ่มก�าลังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและไอน�้าในภาคอุตสาหกรรมที่

เพ่ิมข้ึน พร้อมท้ังด�าเนินกลยุทธ์ให้บริษัทอยู่ในฐานะที่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพิ่มเติมได้ในอนาคตในประเทศไทยและประเทศ

เพ่ือนบ้าน

บริษัทยังพิจารณาแสวงหาโอกาสในการขยายฐานธุรกิจโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจกัรกมัพชูา รวมถงึการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในธรุกจิผลติไฟฟ้าและ 

ไอน�้าร่วมกัน ท้ังในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการขยายก�าลังการผลิตรองรับปริมาณความต้องการ

ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง 

บริษัทอยู่ระหว่างการขยายก�าลังการผลิต โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าโรงใหม่ ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 19.12 เมกะวัตต์ จะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ในต้นปี 2558 ส่วนต่อขยายโครงการใหม่นี้ไม่เพียงแต่รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แต่ยังจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพ

ของการจัดการก�าลังการผลิตในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในการรักษาและยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานในปัจจุบัน เพื่อให้บริการที่มีความมั่นคงและ

คุณภาพสูง แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ ปฏิบัติตามพันธะภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วย

งานของรฐัและเอกชนภายในประเทศ (รวมถงึหน่วยงานก�ากบัดแูลและควบคมุนโยบาย) อย่างต่อเนือ่ง บรษิทัเชือ่ว่าการด�าเนนิการทัง้หมดน้ีจะ

เอือ้หนนุให้บรษัิทประสบความส�าเร็จในการแข่งขนัประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในอนาคตทัง้ในประเทศและประเทศเพือ่นบ้านได้

1.2 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอุตสาหกรรมโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก 

ฐานลกูค้าอตุสาหกรรมคอืองค์ประกอบหลกัของธรุกจิของบรษิทั ลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าท่ีมั่นคงมีเสถียรภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนในการเริ่มเดิน

เครื่องใหม่ (start-up) หากเกิดการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต ความม่ันคงในการจ่ายไฟฟ้าท�าให้บริษัทเหนือกว่าคู่แข่งและเป็นทาง

เลือกที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการการจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง ในเขตประกอบ

การอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และ

จักรยานยนต์ ความมั่นคงทางพลังงานในการจ�าหน่ายและการให้บริการของบริษัทท�าให้โรงงานทุกแห่งเป็นลูกค้าของบริษัทเช่นกัน

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันโดยไม่เพียงแต่ให้บริการผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและมีความมั่นคง แต่ยังร่วมงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจถึง 

ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาวิธีการเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ บริษัทก�าหนดแผนการด�าเนินงานต่างๆ 

เพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงความมั่นคงในการจ�าหน่ายที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า  

การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาของลูกค้าให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื่องจากบริษัทเชื่อม่ันว่าความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงจะสามารถเพิ่มระดับความพอใจของลูกค้าได้ และ

ยังเป็นหัวใจส�าคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ รวมทั้งในการขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้ารายใหม่
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1.3 การบริหารการใช้เชื้อเพลิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคง

เช้ือเพลงิเป็นต้นทนุหลกัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และบรษิทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของราคาและแหล่งจดัหาเชือ้เพลิง  

(โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ่านหิน) การจัดหาเชื้อเพลิงในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการมีความส�าคัญต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทยัง

ต้องรักษาระดับเช้ือเพลิงส�ารองอย่างดี ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ทุ่มเททรัพยากรไปใน

การบริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิง บริษัทแสวงหาโอกาสในการจัดซื้อถ่านหิน เพื่อลดภาระต้นทุนถ่านหินและค่าขนส่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดย 

ตรงต่อผลก�าไรของบริษัท และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อบริษัทจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง บริษัทได้ลงนามในสัญญาป้องกัน

ความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของราคาสินค้า (Hedging Agreement) กับผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหิน ในปี 2556 ที่จะจัดส่งในปี 2557 และในปี 2557 

ที่จะจัดส่งในปี 2558 และในอนาคตอาจจะลงนามในสัญญา Hedging Agreement อีกเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ในส่วนของถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้า  

ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. นั้น บริษัทมีสัญญาซื้อขายถ่านหินซึ่งมีดัชนีราคาสอดคล้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (Natural 

Hedge)

1.4 การด�ารงและเสริมสร้างแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์ที่ดี

ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าในประเทศไทย และบริษัทมีปณิธานที่จะด�าเนินธุรกิจที่

มั่นคงและยาวนานในประเทศ บริษัทมุ่งที่จะแสวงหาบุคลากรหลักที่มีศักยภาพเพื่อน�ามาฝึกฝนให้ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต รวมทั้ง

การด�าเนินการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ กฟผ. รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ผู้ควบคุมนโยบาย และหน่วยงานด้านก�ากับดูแล

2. กลยุทธ์ด้านการด�าเนินงาน

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

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

ที่ก�าลังก่อสร้างของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

2.1 การด�ารงและปรับปรุงความมั่นคง ความพร้อมของหน่วยผลิตและอัตราการใช้ก�าลังการผลิต

บริษัทสามารถปรับปรุงอัตราการใช้ก�าลังผลิตของโรงงานให้ดีขึ้นด้วยมาตรการปรับปรุงก�าลังการผลิตต่างๆ และลดการหยุด

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

การด�าเนินงานในทุกๆ ด้านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามผลการปฏิบัติงาน การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลด

การหยุดชะงักของเครื่องจักรโดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุ

2.2 การปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

เชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลก�าไรของ

บริษัท บริษัทด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงการเลือกเดินเครื่องและจัดส่ง ตรวจสอบติดตาม

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

รวมไปถึงการตรวจสอบติดตามและแก้ไขการสูญเสียพลังงาน

2.3 การลดต้นทุนในการด�าเนินงาน

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

วิเคราะห์ได้ถึงลักษณะและช่วงระยะเวลาการเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อให้การ

ใช้จ่ายแต่ละครั้งมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท�าให้พันธะหน้าที่ในการท�าตามสัญญาในการจ�าหน่ายให้ลูกค้าหรือความเชื่อ

มั่นของโรงไฟฟ้าต้องลดลง โดยบริษัทเน้นการบริหารจัดการด้านรายจ่ายโดยใช้ระบบงานที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนควบคุมอย่างรัดกุมที่สุด 
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เมือ่ปี 2553 บรษิทัได้ลงนามในสญัญาด้านชิน้ส่วนระยะยาวกบับรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วน (OEM) เพือ่จดัหาและซ่อมแซมชิน้ส่วนกงัหนัก๊าซ

ส�าหรับโกลว์ ไอพีพี และโกลว์ เอสพีพี 1 ในการซ่อมบ�ารุงหลักใน 3 ครั้งถัดไปส�าหรับแต่ละหน่วยผลิต (generating unit) (ระยะเวลาประมาณ 

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

ระยะที่ 5 ในการจัดหาชิ้นส่วนกังหันก๊าซและบริการตรวจสอบส�าหรับอีก 9 ปีข้างหน้าด้วย ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายสนับสนุนด้าน

เทคนิคจาก จีดีเอฟ สุเอซ และการที่มีจ�านวนกังหันก๊าซเพิ่มมากขึ้นท�าให้บริษัทสามารถต่อรองกับผู้จ�าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดหา

อุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนในราคาที่เหมาะสมได้

ในปี 2555 เราได้ลงนามในสัญญาทางด้านชิ้นส่วนและบริการระยะยาวกับ ไอ เอช ไอ คอปอร์เรชั่น ส�าหรับการจัดหาชิ้นส่วน

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

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการระยะที่ 2

2.4 การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ด�าเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และ/หรือ ก่อสร้างเครือข่ายสายส่งและท่อส่งเพิ่มเติมไปยังลูกค้า โครงการเหล่านี้จะดูแลโดยทีมงานซึ่งจัดตั้งขึ้น

มาโดยเฉพาะอย่างมีระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือหย่อนประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด

3. กลยุทธ์ด้านการเงิน

ด�ำรงและปรับปรุงฐำนะกำรเงินให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายในการรักษาความเป็นเลศิในการด�าเนนิงานของบรษิทัยงัรวมถงึความเป็นเลศิในการจดัการฐานะทางการเงนิ บรษัิทแสวงหา

โอกาสในการลดต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ยัง

มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ บริษัทมุ่งที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจัดการให้ค่าใช้จ่ายและการช�าระ

หนี้มีความสอดคล้องด้านสกุลเงินตรา (Currency Matching) ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน (Free Cash 

Flow) บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังแต่มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง โดยได้รับความช่วยเหลือจากทีมผู้ช�านาญ

ด้านการเงินของจีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งช่วยบริษัทในการพิจารณาช่วงเวลาและปริมาณที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย รวม

ไปถึง บริษัทมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาวให้มีมูลค่ามากที่สุด โดยควบคุมการใช้กระแสเงินสดอย่างระมัดระวังเพื่อให้สอดคล้อง

กับแผนการลงทุนของบริษัท

บรษิทัด�าเนนิการปรบัปรงุระบบขัน้ตอนการบรหิารและกระบวนการ โดยปรบัปรงุความมัน่คงของระบบและพจิารณาทบทวนและบันทึก

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

Efficiency (INCOME) ของจีดีเอฟ สุเอซ มาใช้

การใช้ระเบยีบแบบแผนทีเ่หมาะสมทีพ่ฒันาภายใต้โปรแกรม INCOME ส�าหรบักลุม่บรษิทัโกลว์ ยงัคงส่งผลให้ให้ จดีีเอฟ สเุอซ สามารถ

ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัที ่จดีเีอฟ สเุอซ ด�าเนนิการ (เช่น กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุภายในต่างๆ 

ตามกฎหมายของฝรั่งเศส “Loi de S ’ ecurit ’   e Financi ‘ ere (LSF)” Turnbull Report ของสหราชอาณาจักร และ European union’s directives) 

กฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้น และปรับปรุงคุณภาพ

และความโปร่งใสของรายงานและการตรวจสอบด้านการเงิน และยังจะท�าให้บรรดาผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบด้านการจัดท�า การประเมิน 

และการเฝ้าติดตามความมปีระสทิธภิาพของโครงสร้างการควบคมุภายในของบรษิทัได้อย่างชดัแจ้งมากขึน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ

เกี่ยวกับโปรแกรม INCOME ในข้อ “การควบคุมภายใน”)
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จุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ 
บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

1. การท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และความมัน่คงในการให้บรกิาร (Critical Scale and Reliability of Operation)

บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ขยายธุรกิจจนมีฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ (Critical Scale) โดย บจ. โกลว์ ไอพีพี มีหน่วย

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

มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 23 หน่วยและเครื่องผลิตไอน�า้ 19 หน่วย และในส่วนของ 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ของบรษิทัทีต่ัง้อยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรยีลพาร์ค มีเครือ่งผลติไฟฟ้ารวม

ทั้งสิ้น 10 หน่วย ขนาดการประกอบการของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขัน

ของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ท�าการเชื่อมโยงการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้า

ด้วยกัน เพื่อให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทยังได้ก่อสร้างระบบเครือข่าย

ท่อส่งไอน�า้ซึ่งช่วยลดปัญหาหยุดชะงักและสูญเสียแรงดันไอน�้าหากหน่วยผลิตใดเกิดมีปัญหาหยุดเดินเครื่อง 

การเชื่อมโยงหน่วยผลิตเข้าด้วยกันมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ สามารถเลือกเดินเครื่องที่มีต้นทุนต�่าได้ สามารถปรับปรุงการผลิต

และจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้มคีวามมัน่คงมากยิง่ขึน้ มคีวามคล่องตวัสงูขึน้ในการหมนุเวยีนการหยดุเดนิเครือ่งเพือ่การบ�ารงุรกัษาให้สอดคล้อง

กัน และส่งผลให้ลกูค้าสามารถก�าหนดการหยดุซ่อมบ�ารงุและจดัส่งก�าลงัไฟฟ้าในช่วงความต้องการสงูสดุได้โดยสะดวก โดยสรปุแล้ว ลักษณะ

การด�าเนนิงานดงักล่าวท�าให้โรงงานผลติของบริษทัมคีวามพร้อมสงูในการผลติและจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าได้อย่างมคีวามมัน่คงด้วย

ต้นทุนที่ต�่า

การเข้าซื้อกิจการโกลว์ เอสพีพี 11 (เดิมชื่อไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์) ก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันกับโรงไฟฟ้าพลัง 

ความร้อนร่วมและไอน�า้ทีม่อียูก่่อนหน้า โดยทัง้นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค  

ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ที่สามารถเดินทางถึงได้ในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมง ซึ่งการที่ขนาดของการประกอบการขนาดใหญ่และ 

ความได้เปรียบของสถานที่ตั้งดังกล่าวท�าให้การประสานประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นร่วมกันได้ เช่นการใช้อะไหล่ร่วมกัน เพื่อเป็นการลดขนาดของ 

การเก็บชิ้นส่วนคงคลัง การใช้โรงไฟฟ้าและการบริหาร การบ�ารุงรักษา รวมทั้งการบริหารการจัดซื้อร่วมกันเพื่อให้เกิดการประหยัดของขนาด

เกิดขึ้น

บริษัทเชื่อว่าคงไม่มีผู้ประกอบการรายอ่ืนที่จะสามารถขยายขนาดการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าให้ทัดเทียมกับบริษัท

ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ขนาดก�าลังการผลิตของบริษัทยังก่อให้

เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับระบบ การเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรจากการประหยัด

ของขนาด (Economy of Scale) การบริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สร้างเสริมความช�านาญของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง

เพิ่มอ�านาจการต่อรองกับคู่ค้า

ดว้ยขนาดและประวตัขิองการประกอบธรุกจิของบรษิทั ท�าให้มบุีคลากรท่ีมคุีณภาพต้องการท่ีจะมาร่วมงานกบับรษิทั และท�าให้บรษัิท

ได้รับความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และได้รับความเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบการระยะยาวในกิจการพลังงานในประเทศ บริษัทด�าเนินการทั้ง

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และประกอบการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนิน

การในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ท�าให้เป็นผู้ประกอบการรายส�าคัญในทั้งสองภาคธุรกิจย่อยของ

กิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศ

บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลายซึ่งท�าให้ดึงดูดลูกค้าได้อย่างมากและได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐในประเทศอีกด้วย และบริษัทยัง

เป็นเจ้าของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบทั้งหมดและเป็นผู้ควบคุมการด�าเนินงานแต่เพียงผู้เดียว ท�าให้สามารถควบคุมการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นดังกล่าวจะ

เสริมฐานะของบริษัทในเชิงแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตมากขึ้น
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2. การมีสถานที่ตั้งที่ดีและมีโรงงานผลิตหลักในเขตการประกอบการเดียวกัน

2.1 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นอกจากจดุเด่นของการทีเ่ปน็ผูป้ระกอบการรายใหญ่แล้ว บรษิทัเชือ่ว่าจดุเด่นหลกัอกีประการคือท่ีตัง้ของบรษิทัและการทีโ่รงงาน

ผลิตหลักของบริษัทตั้งอยู่ในเขตประกอบการเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเอกชนหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่ง

เป็นนคิมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีส่ดุและส�าคญัทีส่ดุในอตุสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศ บรษิทัยงัเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายสาธารณูปโภคทาง

อุตสาหกรรม (Industrial Utilities Suppliers) รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การที่บริษัทมีโรงงานผลิตหลักรวมศูนย์ในเขตประกอบการเดียวกันท�าให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอันเป็นจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การที่โรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ท�าให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเทศ 

โรงงานผลิตของบริษัทตั้งอยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผู้ประกอบหลักด้านปิโตรเคมี 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้า ประกอบด้วยเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและระบบ

ท่อส่งไอน�้าเหนือพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง 

สินทรัพย์หลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเช่นกัน กล่าวคือ บริษัทมีโรงไฟฟ้าทั้งชนิดใช้พลังงานจาก 

ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน มีลูกค้าที่เป็นทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ กฟผ. จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ในปริมาณสูง และประกอบกิจการ

โรงงานที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน�้า ทั้งที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าที่มิใช่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ความ

หลากหลายทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และประเภทโรงงานผลิต ท�าให้บริษัทมีฐานะที่มั่นคงในอุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายพลังงานของ

ประเทศมาเป็นเวลานาน

2.2 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คถือเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย ข้อได้เปรียบของบริษัทอีกประการหนึ่งคือบริษัทเป็นผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมเอกชนเพียงรายเดียวในเขตประกอบการดังกล่าว และเนื่องจากบริษัทมีเครื่องผลิตไฟฟ้า สายส่ง

ไฟฟ้า และระบบท่อส่งน�า้เยน็ ดงันัน้หากมลีกูค้าอตุสาหกรรมท่ีมอียูเ่ดิมขยายโรงงานหรอืกรณกีลุม่ลกูค้ารายใหม่ บรษิทักเ็ป็นตวัเลือกแรกของ 

ความมั่นคงในการจัดส่งสาธารณูปโภค

3. ประวัติการด�าเนินงานที่ดีในฐานะผู้ให้บริการที่มีความมั่นคงและตอบสนองความพอใจลูกค้าเป็นหลัก

บรษัิทได้เริม่ด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2536 และเชือ่ว่าบรษิทัได้รบัการยอมรบัและไว้วางใจในฐานะผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และไอน�า้โดยให้บรกิารอย่างมคีณุภาพแก่ลกูค้าของบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูค้าซึง่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปิโตรเคมซีึง่ต้องพึง่พา

การจัดหาไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง (Reliability) ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงในการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สูงขึ้นให้เป็นจุดเด่นท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน จะเห็นได้จากบริษัทมีโรงงานผลิตและ 

สิง่อ�านวยความสะดวกทีด่�าเนนิการแบบรวมศนูย์และเชือ่มโยงการท�างานเข้าด้วยกนัพร้อมเครอืข่ายโครงสร้างพืน้ฐานในการจดัส่งกระแสไฟฟ้า

ท่ีพร้อมสมบูรณ์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งระบบผลิตที่มีความซ�้าซ้อนระหว่างกันในการท�างานและเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า

ใต้ดินและระบบเชื่อมต่อไอน�้าและไฟฟ้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรม ท�าให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัท

มีความมั่นคงไว้วางใจได้ 
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นอกจากนี ้บรษิทัยงัเน้นสร้างความพอใจแก่ลกูค้าท�าให้บรษิทัรกัษาและขยายฐานลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง บรษิทัเชือ่ว่าประวตักิารด�าเนิน

งานท่ีดีของบริษัทโดยเฉพาะกับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัส 

เตรียลพาร์ค ท�าให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีฐานะที่แข็งแกร่งขึ้นในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นในอนาคต

จุดเด่นอีกประการหนึ่งซ่ึงท�าให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งคือ บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าเป็นธุรกิจหลัก 

ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรด้านการบริหารในการด�าเนินธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และสามารถใช้ประโยชน์

จากการสนับสนุนของจีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ภาคอุตสาหกรรม

เช่นเดียวกันได้อย่างเต็มที่

4. ความสัมพันธ์กับจีดีเอฟ สุเอซ 

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของจีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�าระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติในตลาดหลักๆ 

ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ อันจะอ�านวยประโยชน์อย่างยิ่งในการด�าเนิน

ธุรกิจในลักษณะกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ ได้มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้สัญญา Support Service Agreement กับกลุ่มบริษัท ซึ่งไอพีอาร์ ถือหุ้น

อยู่ทั้งหมด ช่วยให้บริษัทได้รับความสนับสนุนทางเทคนิคด้านปฏิบัติการ และการให้ค�าปรึกษาด้านโครงการจากจีดีเอฟ สุเอซ และบริษัท

ได้ท�าการลงนามในสัญญาอีกสัญญาหนึ่งระหว่างบริษัทกับจีดีเอฟ สุเอซ ซึ่งจีดีเอฟ สุเอซ ตกลงที่จะไม่แข่งขันโดยทางตรงกับบริษัทในธุรกิจ 

การผลิตไฟฟ้าในประเทศ

ในฐานะที่บริษัทเป็นกิจการเดียวที่ จีดีเอฟ สุเอซ ใช้ในการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศย่อมอ�านวยประโยชน์ต่อ 

การด�าเนินงานของบริษัทและการด�าเนินการด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว

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 1 ของก�าลังการผลิตเทียบเท่าปัจจุบันที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั้น ที่สัญญาซื้อขายจะสิ้นสุดลงในปี 2558 และปี 2559 ซึ่งบริษัทก�าลังเจรจาต่ออายุสัญญาไปอีก ส�าหรับ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน�้าเย็นในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งประมาณ 2 ใน 3 ของสัญญาที่มีอยู่จะ 

สิ้นสุดลงในปี 2559 และสัญญาที่เหลือจะสิ้นสุดลงในปี 2566 

ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าส�าหรับการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทจะสิ้นสุดลงในระหว่างปี 2560 และ 

ปี 2580 และในปี 2571 ส�าหรับการซ้ือไฟฟ้าจาก บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้สัญญาซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และส�าหรับ  

บจ. เกค็โค่-วนั จะสิน้สดุลงในปี 2580 ซ่ึงสิง่นีน้บัเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่ร้างความมัน่คงด้านรายได้ให้กบัธรุกจิของบรษิทัและปกป้องธรุกจิจากการ

แข่งขันได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีค่าตัวประกอบการ

ใช้ไฟฟ้าสูงและมีระดับความต้องการที่สม�่าเสมอ
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ผลิตภัณฑ์และการผลิต

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

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

นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
(ก)	 ไฟฟ้า

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

ส่งแต่เพียงรายเดียวจะถูกส่งเข้าสู่ระบบส่งหลักของ กฟผ. (EGAT’s National Transmission System) เพื่อจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

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

บรษิทัเป็นเจ้าของและด�าเนนิการโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ระบบเชือ่มโยงหน่วยผลติและเครอืข่ายการจดัส่งไฟฟ้า โดยมบีรษิทัย่อยหลายแห่ง

ภายใต้กลุม่บรษัิทเข้าท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสี

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

ไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอุตสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุเป็นหลกัและจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมข้างเคียงด้วย 

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

ไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค ทัง้นี ้ไฟฟ้าทีจ่�าหน่ายในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุจะจดั

ส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงส�าหรับลูกค้า โดยไฟฟ้าที่จัดส่งให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจะน�าไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยส่วน

ใหญ่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์

(ข)	 ไอน�้า

บริษัท จัดส่งไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบริษัท บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และ  

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเป็นหลัก ขณะที่ บจ. โกลว์ 

เอสพพี ี1 จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก ไอน�า้ท่ีจ�าหน่ายท่ีจดัส่งในระดับความดันต่างๆ กนั จะถกูน�า

ไปใช้ในกิจการด้านอตุสาหกรรมต่างๆ เนือ่งจากการจดัส่งไอน�า้มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งระยะทางการจดัส่ง ดงันัน้ โรงงานของลกูค้าส่วนใหญ่ท่ีรบัซ้ือ 

ไอน�า้จะตั้งอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากโรงงานผลิตไอน�้าของบริษัท
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(ค)	 น�า้เพื่อการอุตสาหกรรม

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

เขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซึง่มใิช่ธรุกจิหลกัของบรษิทั บรษิทัประกอบธรุกจิดังกล่าวเพือ่ท่ีจะใช้ในกระบวนการผลติไฟฟ้าและไอน�า้ของ

บริษัทเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้

(ง)	 น�้าเย็น	(Chilled	water)

บริษัทจ�าหน่ายน�้าเย็น (Chilled water) ให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค เพื่อ

ใช้ส�าหรับท�าความเย็นส�าหรับกระบวนการผลิตซึ่งแตกต่างจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยที่อุตสาหกรรมในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คไม่มีความต้องการไอน�า้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

โรงงานผลิต

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก�าลังการผลิต

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า
(ตัน/ชม.)

น�้าเย็น
(ตันความเย็น)

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
(ลูกบาศก์เมตร/ชม.)

วันเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของ
โรงงานไฟฟ้า

น�้าสะอาด น�า้ปราศจาก

แร่ธาตุ

โรงผลิตไฟฟ้า/	ไอน�้า	และ

น�า้เพื่อการอุตสาหกรรม

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 - - - พฤศจิกายน 2553

โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ นิคมอุตสาหกรรม

เอเชีย

1.55 - - - - สิงหาคม 2555

โกลว์ เอสพีพี 1 นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชตะวนัออก

124 90 - - 190(1) กุมภาพันธ์ 2541

โกลว์ เอสพีพี 2/

โกลว์ เอสพีพี 3 (ระยะที่ 3)

มาบตาพุด 513 190 - - 150 ตุลาคม 2543
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ก�าลังการผลิต

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า
(ตัน/ชม.)

น�้าเย็น
(ตันความเย็น)

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
(ลูกบาศก์เมตร/ชม.)

วันเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของ
โรงงานไฟฟ้า

น�า้สะอาด น�้าปราศจาก

แร่ธาตุ

โรงผลิตไฟฟ้า/	ไอน�้า	และ

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

โกลว์ เอสพีพี 11 

โครงการระยะที่ 1

สยามอสีเทร์ิน

อนิดสัเตรยีลพาร์ค
120 - 2,200 300(2) 60(2) ตุลาคม 2543

โกลว์ เอสพีพี 11 

โครงการระยะที่ 2

สยามอสีเทร์ิน

อนิดสัเตรยีลพาร์ค
110 - 1,200 200(2) 12(2) ธันวาคม 2555

โกลว์ เอสพีพี 11 

โครงการระยะที่ 3

สยามอสีเทร์ิน

อนิดสัเตรยีลพาร์ค
23 - - - - ตุลาคม 2549

รวม 3,187.55 1,206 3,400 4,010 1,472

ที่มา	:	 	 	 บมจ. โกลว์ พลังงาน

หมายเหตุ	: (1) วันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงผลิตน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมอาจจะไม่ตรงกับวันเริ่มด�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�าลังผลิตไฟฟ้า 713 เมกะวัตต์

(ข)	 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้พลังงานถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้เริ่ม 

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย โรงไฟฟ้ามีก�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
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(ง)	 โรงงานผลิตไอน�า้และน�้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�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2537 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไอน�้า 250 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด (Clarified 

Water) 1,110 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 230 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากโรงผลิตดัง

กล่าวใช้เครื่องผลิตไอน�้าซ่ึงมีประสิทธิภาพด้อยกว่าโรงผลิตอ่ืนๆ ของบริษัท บริษัทจึงไม่ได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายไอน�้าระยะยาวส�าหรับไอน�้าซึ่ง

ผลิตได้จากโรงผลิตดังกล่าว แต่จะน�าไปจ�าหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะสั้น ในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่องและในช่วงที่มีความ

ต้องการส่วนเกินและจะน�าไปใช้เสริมระบบการผลิตโดยรวมให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น บริษัทจะจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งผลิตได้จากโรง

ผลิตนี้ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก

(จ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	โครงการระยะที่	2

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined  

Cycle Natural Gas-Fired Cogeneration Plant) ซึง่ไดเ้ริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในเดือนเมษายน 2539 มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 281 เมกะวตัต์ 

และมีก�าลังการผลิตไอน�้า 300 ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด และจ�าหน่ายไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน 

โครงการระยะที่ 2 แห่งนี้ยังมีโรงงานบ�าบัดน�้าเสียที่สามารถผลิตน�้าสะอาด (Clarified Water) จ�านวน 900 ตันต่อชั่วโมง และน�้าปราศจาก 

แร่ธาตุจ�านวน 280 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อใช้ภายในโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 1 และจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

(ฉ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	โครงการระยะที่	4

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน โครงการระยะที ่4 เป็นโรงไฟฟ้าแบบใช้พลงัความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (Gas-Fired 

Cogeneration Plant) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2548 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน 

โครงการระยะที่ 4 ได้เพิ่มก�าลังการผลิตน�้าสะอาดและน�้าปราศจากแร่ธาตุเมื่อปี 2553 เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าบริเวณ 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตไอน�้า 137 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ชั่วโมงและน�้าปราศจากแร่ธาตุ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. และจ�าหน่ายไอน�้า น�้าสะอาด และน�า้

ปราศจากแร่ธาตุให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

(ช)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	โครงการระยะที่	5

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 5 ตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

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

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

ได้สูงสุด 160 ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าและไอน�า้ที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายไปตามสายส่งของโกลว์ที่มีอยู่เดิม โรงไฟฟ้าแห่งนี้นับว่าเป็น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก

ขนาดและประสิทธิภาพของโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 5 ท�าให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เดินเครื่องแบบ Base Load Unit ในขณะที่โรงไฟฟ้า 

พลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่มีขนาดเล็กอ่ืนๆ จะเดินเคร่ืองเพื่อผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายให้ กฟผ. และท�าให้โหลดที่จ�าหน่ายให้บรรดาลูกค้า

อุตสาหกรรมมีความสมดุล โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554



73

(ซ)	 โรงไฟฟ้าโกลว	์พลังงาน	ซีเอฟบี	3

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วยหม้อไอน�า้ (Circulating Fluidized 

bed boiler) และเครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine) โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ 

โกลว์ เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และก�าลัง 

การผลิตไอน�้า 79 ตันต่อชั่วโมง หรือก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 115 เมกะวัตต์เทียบเท่า (เมื่อไม่มีการผลิตไอน�้า) โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า

ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

(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. 

(ญ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพ	ี1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined 

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

การผลติไฟฟ้า 124 เมกะวตัต์ ไอน�า้ 90 ตนัต่อชัว่โมง และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรม 70 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยกระแสไฟฟ้าทีผ่ลิตได้จะถกู

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก ส่วนไอน�า้ทีผ่ลติได้จะถกูจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก โรงงานผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ โกลว์ เดมิน วอเตอร์ (Demineralized Water plant) ตั้งอยู่ใน 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 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	เอสพีพ	ี2/	โกลว์	เอสพีพี	3	(โครงการระยะที่	3)

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  

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

ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในเดอืนมนีาคม 2542 โดยทางเทคนคิแล้ว ถงึแม้ว่าบรษิทัจะถอืว่าโรงไฟฟ้านีเ้ป็นโรงผลติเพยีงแห่งเดียวกนั แต่โรงไฟฟ้า 

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

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

2 เครื่อง และเครื่องผลิตไอน�า้ (Heat Recovery Unit) จ�านวน 2 เครื่อง และ (2) เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติ

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

Turbine) 1 เครือ่งและหม้อต้มน�า้ (Circulating Fluidized Bed Boiler) 1 เครือ่ง โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี2/ โกลว์ เอสพพี ี3 มกี�าลงัการผลิตไฟฟ้า 

513 เมกะวัตต์ ไอน�้า 190 ตันต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก 

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่วน 

ไอน�า้และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรมทีผ่ลติได้จากโรงงานจะจ�าหน่ายแก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและนคิมอตุสาหกรรม

ใกล้เคียง
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(ฏ)	 โรงไฟฟ้าโกลว	์เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการระยะที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural  

Gas-Fired Cogeneration Plant) ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค โดยเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณิชย์ใน 

เดือนตุลาคม 2543 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 2 เครื่อง เครื่องกังหันไอน�้า (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 เอสพพี ี11 โครงการระยะที ่2 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นเขตประกอบ

การอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค ซึง่ได้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ไปแล้วเมือ่เดอืนธนัวาคม 2555 โรงไฟฟ้าประกอบด้วย กงัหัน

ก๊าซธรรมชาติ 2 เครื่อง กังหันไอน�้า 1 เครื่อง ระบบท�าความเย็นแบบดูดซึม และระบบท�าความเย็นด้วยไฟฟ้าส�าหรับเพิ่มผลผลิตจากกังหัน

ก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้ามีก�าลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 110 เมกะวัตต์ และน�้าเย็น 1,200 ตันความเย็น โรงไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแหง่ประเทศไทย และขายพลงังานสว่นที่เหลือ (ทั้งในรปูของไฟฟา้ และน�้าเย็น) ใหก้บัลูกค้าอตุสาหกรรมในเขตประกอบการอตุสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยส่งผ่านสายส่ง และท่อน�้าเย็น ตามล�าดับ

(ฑ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการระยะที ่3 ประกอบด้วยเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าขนาดเลก็ (Gas-fired Engines) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิงจ�านวน 4 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการระยะที่ 1 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 

23 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 4 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549
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พม่า

แผนที่ต่อไปนี้แสดงที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทและโรงงานผลิตของบริษัท

กัมพูชา

มาเลเซีย

ลาว

ประเทศไทย

กรุงเทพฯ

ส�านักงานใหญ่
โรงไฟฟ้าโกลว์	ไอพีพี

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค:
-	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	1
-	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	2
-	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการระยะที่	3

ชลบุรี
ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด:
-	โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน
	 (โครงการ	ระยะที่	1,	2,	4,	5	และ	ซีเอฟบี	3)
-	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	1
-	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	2	/	โกลว์	เอสพีพี	3
-	โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
-	โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	โซล่าร์
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จ�านวนหุ้น

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

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

2. GDF SUEZ Energy International Global Developements B.V.(2) 365,716,260 25.00

3. Littledown Nominees Limited 71,675,200 4.90

4. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 47,926,647 3.28

5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 45,270,759 3.10

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

7. State Street Bank Europe Limited 19,098,470 1.31

8. Chase Nominees Limited 28 14,120,665 0.96

9. BNY Mellon Nominees Limited 13,666,043 0.93

10. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 12,828,400 0.88

11. Norbax Inc., 179 9,716,200 0.66

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

13. อื่นๆ 168,941,418 11.54

1,462,865,035 100.00

หมายเหตุ (1) จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด และ

 (2) GDF SUEZ Energy International Global Developments B.V. เป็นบริษัทย่อยที่ จีดีเอฟ สุเอซ เอส.เอ. เป็นเจ้าของ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทอาจจะประกาศการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี เม่ือได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมผู้ถือ

หุ้นสามัญประจ�าปี แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไม่จ�าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลปัจจบุนัของคณะกรรมการบริษทัคือเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิ

ประจ�าปี โดยไม่รวมถึงผลก�าไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  และหลังหักเงินส�ารอง

ต่างๆ ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะ

กรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร 

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไรมิได้ และหากบริษัทยังมียอด

ขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลมิได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงบัญชีก�าไรสุทธิในปีปัจจุบันแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด 

บริษัทจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่า

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 14,828.7 ล้านบาท มีทุนที่ออกและช�าระแล้ว 14,628.7 ล้านบาท มีเงินส�ารองตาม

กฎหมายจ�านวน 1,598.3 ล้านบาท และมีก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมด (เฉพาะบริษัทฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 10,484 

ล้านบาท 

ปัจจุบัน บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ เป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียวที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นการเฉพาะและชัดเจน โดยนโยบาย

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

ครึ่งปีได้ โดยต้องเป็นไปตามเงี่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินและข้อตกลงของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการจ่าย

เงินปันผลประจ�าปี



โครงสร้างการจัดการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากร

บุคคลและการบริหารส�านักงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการพาณิชย์

ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
ลูกค้าอุตสาหกรรม

ผู้อ�านวยการฝ่าย
ลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี 
และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
บริหารจัดการสัญญาจ้างเหมา

และงานก่อสร้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น

และการจัดการเชื้อเพลิง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
งบดุลและการบัญชี

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและ
ประกันภัย

ผู้บริหารตามนิยามที่ก�าหนดโดย กลต.
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โครงสร้างการจัดการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต

ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหาร
สินค้าคงคลัง

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคลาว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1/
โกลว์ เดมิน วอเตอร์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
(โครงการซีเอฟบี)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
(โครงการระยะที่ 3, 4 และ 5)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน
(โครงการระยะที่ 1 และ 2)

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและคุณภาพการผลิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่   ประธานกรรมการ

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส(1) กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการอิสระ

7. นายกี ริชเชล กรรมการ

8. นายอนุตร จาติกวณิช กรรมการ

9. นายเอซ่า เฮสคาเน่น(2) กรรมการ

10. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตร์เตอ กรรมการ

11. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์(3) กรรมการ

12. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ(4) กรรมการ

หมายเหตุ: (1)เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดาเนียล เพลเลกรินี ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 และเข้าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัทแทน 

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 (2)ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป .
 (3)เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายเคียท พีเตอซ์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
 (4)เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายโยฮัน เดอ เซเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

การเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557

รายชื่อกรรมการ หมายเหตุ

1. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

2. นายดาเนียล เพลเลกรินี ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนในแปดคนตามรายช่ือข้างล่างน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ หรือ นายอนุตร จาติกวณิช หรือ นายเอซ่า เฮสคาเน่น หรือ  นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส  

หรือ นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ หรือ นายกี ริเชล หรือ นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี แวร์สเตร์เตอ หรือ นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์

1) ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะท�าหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจกรรมการหน่ึงคนหรือมากกว่าน้ัน 

หรือบุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้

• คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปน้ี ซึ่งต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ

- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- การกระท�าใดๆ ทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่ต้องปฏิบติัตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

และของกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ ซึง่ต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราวหากเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและเงินสดเพียง

พอที่จะท�าเช่นนั้นได้

2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทัมีก�าหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพือ่พจิารณารับรองงบการเงินรายไตรมาส ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 

พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจกิายน และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่เติมหากมคีวามจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละคร้ัง มกีารก�าหนดวาระการ

ประชุมทีชั่ดเจน มเีอกสารประกอบการประชุมทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ โดยจดัส่งให้กบัคณะกรรมการบริษทัล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่าง

น้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความ

เห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม 

เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท แล้วจะจัดเก็บไว้พร้อมให้กรรมการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน สี่ (4) ครั้ง และตามวาระพิเศษจ�านวนหนึ่ง (1) ครั้ง โดยการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้



82

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2557

รายชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การประชุมวาระปกติ
(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ
(จ�านวน 1 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมผ่าน

วีดีโอ/โทรศัพท์

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมผ่าน

วีดีโอ/โทรศัพท์

1. นายญาณ ฟราสซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่   24 กมุภาพนัธ์ 2557 4 - 1 -

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส(1) 28 สิงหาคม 2557 1 - - -

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 26 เมษายน 2553 4 - 1 -

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ 29 เมษายน 2554 4 - 1 -

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 27 เมษายน 2555 4 - 1 -

6. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ 26 เมษายน 2556 2 - 1 -

7. นายกี ริชเชล 29 เมษายน 2554 - 3 1 -

8. นายอนุตร จาติกวณิช 29 เมษายน 2554 4 - 1 -

9. นายเอซ่า เฮสคาเน่น(2) 29 เมษายน 2554 4 - 1 -

10. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์(3) 22 เมษายน 2552 1 - - -

11. นายดาเนียล เพลเลกรินี(4) 27 เมษายน 2555 3 - 1 -

12. นายมาร์ค เจ. ซ.ี เอม็. จ.ี แวร์สเตร์เตอ 11 พฤศจกิายน 2556 3 - 1 -

13. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์(5) 23 พฤษภาคม 2557 - 1 - -

14. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ(6) 23 พฤษภาคม 2557 1 - - -

หมายเหตุ: (1)เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดาเนียล เพลเลกรินี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 และเข้าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัทแทนนายเอซ่า  

เฮสคาเน่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (มีการประชุมทั้งหมดจ�านวน 1 ครั้ง ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)

 (2)ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 

 (3)ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

 (4)ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

 (5)เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายเคียท พีเตอซ์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (มีการประชุมทั้งหมดจ�านวน 1 ครั้ง ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)

 (6)เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายโยฮัน เดอ เซเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (มีการประชุมทั้งหมดจ�านวน 1 ครั้ง ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)

จะมกีารเปิดเผยกระบวนการจดัท�าและประเมินวตัถปุระสงค์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการพจิารณาค่าตอบแทนของรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิใช่ค่าตอบแทนรายบุคคล) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปีและในเว็บไซต์ จ�านวนค่าตอบแทนของ

กรรมการและฝ่ายบริหารที่มีการเปิดเผยในรายงานประจ�าปีจะเป็นตัวเลขรวมและไม่เป็นรายบุคคล จะมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคลต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่
อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Diploma in Management, 

UCL Institute of Management and Administration

• Electro Mechanical Engineer, 

University of Leuven (KU Leuven)

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด และบริษทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั)

• 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

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master Degree in Business Administration

University of Brussels

• Commercial Engineering Degree

University of Brussels (VUB)

• Handelsingenieur (Commercial Engineer) Solvay

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• คณะกรรมการ

Senoko Power Limited

• 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

BAH’  IA LAS MINAS CORP. (Panama)

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(ในฐานะผู้จัดการส่วนภูมิภาคลาตินอเมริกา) 

SUEZ Energy Latin America 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
อายุ 79 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ปริญญาโทและปริญญาเอก 

Cornell University

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 

Cambridge University   
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 และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• ประธานกรรมการ

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

Helsinki University of Technology, ประเทศฟินแลนด์

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 83/2010 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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,

บริษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากดั และบริษทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั)

• Director - Project Development & Deputy CEO

Nugeneration Ltd

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ, รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทโกลว์

• ประธานกรรมการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

• รองประธานกรรมการ

บริษัท ห้วยเหาะไทย และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด

พฤศจิกายน 2552 - กันยายน 2557

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Senoko Energy (Singapore)

2547 - พฤศจิกายน 2554

• 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 และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2551 - กันยายน 2557

• กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทโกลว์

• ประธานกรรมการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

• รองประธานกรรมการ

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

2547 - 2551

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี

กลุ่มบริษัทโกลว์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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5. นายวิทยา เวชชาชีวะ
อายุ 78 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 และบริษัท 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

6. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์
อายุ 70 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, 

บริษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากดั และบริษทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั)

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

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

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

อดีต

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการในคณะอนุกรรมการก�ากับการศึกษาการปรับปรุง

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

• กรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินการบัญชี

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• คณะกรรมการจริยธรรม

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แชงกรี-ล่า โฮเต็ล จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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8. นายกี ริชเชล
อายุ 58 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 และบริษทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั)

2550 - พฤษภาคม 2554

• ประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด, 

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

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

และบริษัท 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)

ธันวาคม 2549 - มีนาคม 2544

• กรรมการ

SGA Marafiq Holdings W.L.L. (Bahrain)

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก)

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

• ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี)

Universite de Paris X (Nanterre) (mention bien)

• ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง

Universite de Paris II

• เนติบัณฑิตไทย

ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• นิติศาสตรบัณฑิต (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 และบริษทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั)

• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

• เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า

• รองประธานกรรมการ

ราชบัณฑิตยสถาน

• สมาชิก

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• กรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

• รองประธานกรรมการ

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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9. นายอนุตร จาติกวณิช
อายุ 48 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 (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด,

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

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด และบริษทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั)

• กรรมการ

บริษัท โฟล์ว ไรเดอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
เป็นญาติกับผู้บริหาร นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล (ผู้บริหารบริษัท)

10. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพาณิชย์ 

Catholic University of Louvain ประเทศเบลเยียม

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

Avon Peaking Power (Pty) Limited

• กรรมการ

Dedisa Peaking Power (Pty) Limited

• Commissioner in 

PT Supreme Energy Muara Laboh

• Commissioner in

PT Supreme Energy Raja Basa

• Commissioner in

PT Rantau Dedap

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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12. นายดาเนียล เพลเลกรินี
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Electrical and Mechanical Engineer

• Certificate Program (DCP) Class 108/2014

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

• กรรมการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

• กรรมการ

ESBR (Jirau)

• กรรมการ

GNLS (Uruguay)

ลาออก สิงหาคม 2557

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด 

และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

11. 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

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน 

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบรษิทัโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด 

และบริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด)

• กรรมการ

PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.

• Alternate director

Senoko Energy Pte Ltd

ลาออก พฤษภาคม 2557

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุม่บริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด 

และบริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด)

2550 - 2552

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Head of Business Development 

Southeast and East Asia, Australia and Southern Africa

จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี จ�ากัด

2548 - 2549

• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - Country Manager India

สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• 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, Floriano  ’polis, Brazil

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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13. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Sciences Po Paris (Public Service Section)
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 และบริษทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั)

• Chief Financial Officer

GDF SUEZ Energy International

กันยายน 2549 - เมษายน 2556

• VP-Group Accounting & Consolidation

GDF SUEZ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

14. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Business Administration, 1997

(SASAKAWA scholarship recipient) 

INSEAD, Fontainebleau, France

• Master Thesis in Molecular Biology, 1992

INSTITUT JACQUES MONOD Paris, France

• MSc in Bioengineering, 1991

Technical University of Budapest, Budapest Hungary
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 และบริษทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั)

• Head of Strategy, New Business & Communication

GDF SUEZ Energy Asia Pacific

2554 - มิถุนายน 2557

• Strategic Projects Director

GDF SUEZ Energy (Budaors, Hungary)

2553 - 2554

• Director of Business Development

E-STAR Alternative Plc (Budapest, Hungary)

2551 - 2552

• Director of Business Development and Construction  

Management

Greenery (Budapest, Hungary)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

หมายเหตุ: ”กลุ่มบริษัทโกลว์” ตามเอกสารแนบ 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 เหมราช วินด์ จ�ากัด

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 34 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเฮกกิ พูดาส(2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

3. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์

4. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย(3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจ

5. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

6. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

7. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - เก็คโค่ - วัน

8. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

9. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี

10. นางมัณทนา คุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

11. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

12. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

13. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

14. นายแกรท แมร์สมัน ผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคลาว

15. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น และการจัดการเชื้อเพลิง

16. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

17. นายอนุตรชัย ณ ถลาง ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต

18. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

19. นายประทีป พุทธธรรมรักษา ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

20. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี(4) ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

21. นายอภิชาต แจ่มจันทร์(5) ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (โครงการระยะที่ 3, 4 และ 5)

22. นายเรอโนต พีเยิล ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

23. นายสุทธิ เชื้อสุข ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

24. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย(6) ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

26. นายเอเรล์ป กุลเลป ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

27. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์(7) ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน (โครงการซีเอฟบี)

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

29. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ(8)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 และ 2)

30. นายศรีจันทร์ กณาบัณฑิต ผู้จัดการโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ
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1. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส
(โปรดดูข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท ข้อ 2)

31. นางอัญชณา กิตติปิยกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

32. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 

33. นายอังศุธร ภูบุญเติม ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

34. นายคริสตอฟ เดอะ สเครเวอร์(9) ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 (2) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 (3) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 (4) ได้เปลี่ยนชื่อต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 (5) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (โครงการระยะที่ 3, 4 และ 5) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 (6) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
 (7) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน (โครงการซีเอฟบี) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 (8) ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 และ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 (9) ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

2. นายเฮกกิ  พูดาส
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ (เศรษฐกิจพลังงาน)

มหาวิทยาลัย Lappeenranta ประเทศฟินแลนด์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

กลุ่มบริษัทโกลว์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2551 - 2556

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโกลว์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

3. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล
อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ

Syracuse University นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

Michigan Technological University มชิิแกน, 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
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4. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย
อายุ 46 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

The University of Chicago Graduate School of Business, 

Illinois, USA

• หลักสูตร Executive Development Program รุ่น 9/2012 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโกลว์

2550-2556

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

กลุ่มบริษัทโกลว์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

5. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ
อายุ 44 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)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

6. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

• วุฒิวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก�าลัง

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด และ

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

กุมภาพันธ์ 2555 - กันยายน 2556

• นายกสมาคม

สายงานสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 
30,000 หุ้น (0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
เป็นญาติกับกรรมการ นายอนุตร จาติกวณิช (กรรมการบริษัท)
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7. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ
อายุ 53 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

8. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

9. นายไมเคิล ดับเบิลยู  รีฟ
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• อนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและการบัญชี 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสตุทการ์ด ประเทศเยอรมัน 

(เทียบเท่าปริญญาโท)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี 

กลุ่มบริษัทโกลว์

2547-2549

• Corporate Controller

จอห์นสันอิเลคทริค ประเทศฮ่องกง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

10. นางมัณทนา คุณากร
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหาร

ส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหาร

ส�านักงาน

กลุ่มบริษัทโกลว์

2550 - มิถุนายน 2554

• ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

11. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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12. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร 
อายุ 41 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

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทโกลว์

2554

• ผู้อ�านวยการแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์ 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

13. นายแกรท แมร์สมัน
อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโททางกฎหมาย

King’s College London, University of London

14. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์
อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น

และการจัดการเชื้อเพลิง

• 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

2548-2549

• Legal Counsel

Distrigaz SA

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น

และการจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัทโกลว์

2554

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและการ

จัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัทโกลว์

2547 - 2550

• ผู้อ�านวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น 

กลุ่มบริษัทโกลว์

• ผู้อ�านวยการแผนกการตลาดและวางแผนธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกการตลาดและวางแผนธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

15. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (การแปลภาษาไทย-อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

• ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

16. นายอนุตรชัย ณ ถลาง
อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 

 อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 

 อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต

กลุ่มบริษัทโกลว์

2549 - 2553

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 และ 2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

17. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

• ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

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

18. นายประทีป พุทธธรรมรักษา
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขารัฐประสาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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19. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551- 2556

• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

20. นายอภิชาต แจ่มจันทร์
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (โครงการระยะที่ 3, 4 และ 5)

21. นายเรอโนต พีเยิล
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) 

Grenoble Institute of Technology, ฝรั่งเศส
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

22. นายสุทธิ เชื้อสุข
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทบริหาร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

กลุ่มบริษัทโกลว์

2554

• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2549 - 2556

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

บริษทั โกลว์ พลงังาน จ�ากัด (มหาชน) (โครงการระยะที ่3, 4 และ 5 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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23. นายศรีจันทร์ กณาบัณฑิต
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor Degree in Hydro-Electrical Engineering 

Polytechnic Institute of Tashkent  (USSR)
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้าและผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2557

• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

2548 - มิถุนายน 2555

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

24. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Certified Public Accountant (CPA)
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

26. นายเอเรล์ป กุลเลป
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

University of Southwestern Louisiana, USA
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยครูจันทร์เกษม
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริษัทโกลว์

มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557

• ผู้อ�านวยการ Strategic Initiatives

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการ Strategic Initiatives

กลุ่มบริษัทโกลว์

2546 - 2556

• ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

27. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพ
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28. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ) เชียงใหม่
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าถ่านหิน (โครงการซีเอฟบี)

มีนาคม 2554 - 2556

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

2541-กุมภาพันธ์ 2554

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

29.นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ
อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตภาคกลาง) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

30.นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ
อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิต 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) 

สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษทั โกลว์ เอสพพี ี1 จ�ากดั, บริษทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) 

(โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

31.นางอัญชณา กิตติปิยกุล
อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Certified Public Accountant (CPA)
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษทั โกลว์ ไอพพี ีจ�ากดั และ โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ัน ปลวกแดง

2554

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด และบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด

2549-2550

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

2549-2556

• ผู้จัดการฝ่ายงานซ่อมบ�ารุง

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

2546-2549

• ผู้จัดการฝ่ายงานซ่อมบ�ารุง

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

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

32.นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงิน (บริหารธุรกิจ)

University of Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิและนักลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานุการบริษทั

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิและนักลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานุการบริษทั

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

33.นายอังศุธร ภูบุญเติม
อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทโกลว์

34.นายคริสตอฟ เดอะ สเครเวอร์
อายุ 34 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Commercial Engineer

Solvay Business School (ULB), Brussels, Belgium

• CFA Charterholder
ประสบการณ์การท�างาน
ลาออก กรกฎาคม 2557

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551-2556

• ที่ปรึกษาทางการเงิน

GDF SUEZ Energy Asia Co., Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

(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 โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด

(10)บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2551 - 2555

• ผู้จัดการแผนก Optimization

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อบริษัท บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
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1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ x x x x x x x x x x

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส(1) / , //, /// / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // / ,  // x /, //, /// / ,  // /, //, ///

3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น(2) / / / / / / / /

4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ / / / / / / / /

5. นายวิทยา เวชชาชีวะ / / / / / / / /

6. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ / / / / / / / /

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ / / / / / / / /

8. นายกี ริชเชล / / / / / / / /

9. นายอนุตร จาติกวณิช / / / / / / / / /

10. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์(3) / / / / / / / / / / /

11. นางชิลล่า โคฮัลมี มงฟิซ(4) / / / / / / / /

12. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์(5) / / / / / / / /

13. นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี.แวร์สเตร์เตอ / / / / / / / / / /

14. นายดาเนียล เพลเลกรินี(6) / / / / / / / / / /

15. นายเฮกกิ พูดาส(7) 

16. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล 

17. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย(8) 

18. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ(9) / / /

19. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร

20. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ

21. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์

22. นายไมเคิล ดับเบิลยู  รีฟ

23. นางมัณทนา คุณากร

24. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

25. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์

26. นายอนุตรชัย ณ ถลาง

27. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

28. นายประทีป พุทธธรรมรักษา

29. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี(10)

30. นายอภิชาต แจ่มจันทร์(11)
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รายชื่อบริษัท บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

บม
จ.
 โ
กล

ว์ 
พ
ลัง

งา
น

บจ
. 
โก

ลว
์ เ
อส

พ
ีพ
ี 2

บจ
. 
โก

ลว
์ เ
อส

พ
ีพ
ี 3

บจ
. 
โก

ลว
์

บจ
. 
โก

ลว
์ เ
อส

พ
ีพ
ี 1

บจ
. 
โก

ลว
์ ไ

อพ
ีพ
ี

บจ
. 
โก

ลว
์ ไ

อพ
ีพ
ี 2
 โ
ฮล

ดิ้ง
 

บจ
. 
โก

ลว
์ ไ

อพ
ีพ
ี 3

บจ
. 
โก

ลว
์ เ
อส

พ
ีพ
ี 1
1

บจ
. 
ไฟ

ฟ
้า 

ห้ว
ยเ
หา

ะ

บจ
. 
ห้ว

ยเ
หา

ะไ
ทย

บจ
. 
เก

็คโ
ค่ 

- 
วัน

บจ
. 
โก

ลว
์ เ
หม

รา
ช 

วิน
ด์*

*

31. นายเรอโนต หลุยส์ อัลเบิรต์ พีเยิล

32. นายสุทธิ เชื้อสุข

33. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์

34. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย(12)

35. นายเอเรล์ป กุลเลป

36. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง

37. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์(13)

38. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ

39. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ(14)

40. นางอัญชณา กิตติปิยกุล 

41. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร

42. นายแกรท แมร์สมัน

43. นายศรีจันทร์ กณาบัณฑิต

44. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์

45. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

46. นายอังศุธร ภูบุญเติม

47. นายคริสตอฟ เดอะ สเครเวอร์(15)

48. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน / x /,/// x

49. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล(16) / / / /

50. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง / / /

51. นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน(17) /

52. นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล(18) /

53. นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง(19) /

54. นายมาริโอ้ พี.เอส. ซาวาสตาโน(20) /

55. นายศิริศักดิ์ กิจรักษา(21) /

56. นายบุญมา มณีวงศ์ /

57. นายวิระพันธ์ นันดาวงศ์ /

58. 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) นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดาเนียล เพลเลกรินี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 และเข้าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธาน

กรรมการของบริษัทแทนนายเอซ่า เฮสคาเน่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

 (2) นายเอซ่า เฮสคาเน่นลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 

 (3) นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

 (4) นางชิลล่า โคฮัลมี มงฟิซ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายโยฮัน เดอ เซเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

 (5) นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายเคียท พีเตอซ์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

 (6) นายดาเนียล เพลเลกรินี ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557

 (7) นายเฮกกิ พูดาส ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 (8) นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 (9) นายสุทธิวงศ์ คงสิริ เข้าเป็นกรรมการของ บจ. เก็คโค่-วัน แทนนายโยฮัน เดอ เซเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557.

 (10) นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ได้เปลี่ยนชื่อต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 (11) นายอภิชาต แจ่มจันทร์ ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (โครงการระยะที่ 3, 4 และ 5) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 (12) นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย ได้รับการเปลี่ยนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม 2557 

 (13) นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน (โครงการซีเอฟบี) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 (14) นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 และ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 (15) นายคริสตอฟ เดอะ สเครเวอร์ ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2557

 (16) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ และ บจ. ห้วยเหาะไทย และเปลี่ยนเป็นกรรมการผู้ไม่มีอ�านาจลงนาม (จากกรรมการผู้มี

อ�านาจลงนาม) ของ บจ. เก็คโค่-วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557

 (17) นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน เข้าเป็นกรรมการผู้ไม่มีอ�านาจลงนามของ บจ. ห้วยเหาะ ไทย แทนที่นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557

 (18) นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557

 (19) นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง เข้าเป็นกรรมการของ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ แทนที่นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557

 (20) นายมาริโอ้ พี.เอ. ซาวาสตาโน เข้าเป็นกรรมการของ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ แทนที่นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557

 (21) นายศิริศักดิ์ กิจรักษา เข้าเป็นกรรมการผู้ไม่มีอ�านาจลงนามของ บจ. ห้วยเหาะไทย แทนที่นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมอี�านาจในการบรหิารกจิการตามปกติของบริษทั ยกเว้นกจิการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีซึง่ต้องได้รับอนุมตัจิากคณะ

กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอ�านาจภายใน

• การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

• การควบรวมกิจการ แบ่งแยกกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท

• การเลิกบริษัท

• การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท

• การก่อภาระติดพันหรือก่อหลักประกันแก่ทรัพย์สินของบริษัท

• การแก้ไขเปลีย่นแปลงในสาระส�าคญัซึง่สญัญาส�าคัญ ได้แก่ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟผ. สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาต ิสญัญา

ซื้อขายถ่านหิน และสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาโครงการ

• การเจรจาลงนามกับธนาคารในการเปิดวงเงินสนิเช่ือในนามของบริษทัฯ เกนิกว่าวงเงนิทีค่ณะกรรมการบริษัทอนุมตัใิห้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการลงนามอนุมัติได้ในการบริหารกิจการประจ�าวัน

• การเริ่มด�าเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการด�าเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม

• การถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากต�าแหน่งและแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน

• การอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะยาว

• การอนุมัติงบประมาณประจ�าปี
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก เป็นเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ทีจ่ดัข้ึนเม่ือวนัที ่21 เมษายน 2557 ทีป่ระชุมได้มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมส�าหรับ

ประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยค�านึงถึงผลก�าไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนรายปี 
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(ต่อครั้ง)

ประธานกรรมการ 445,000 102,000

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 445,000 102,000

ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรวมส�าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้:

• ค่าตอบแทนรายปีรวมเป็นจ�านวน 4,895,000 บาท

• ค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจ�านวน 3,953,617 บาท 

ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ที่จัดข้ึนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการตรวจ

สอบ โดยค�านึงถึงก�าไรของบริษัท จ�านวนปัจจัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในการขยายตัวของธุรกิจบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการสรรหา โดยยึดตามค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม 

ดังต่อไปน้ี 

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนรายปี 
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(ต่อครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 150,000 40,000

กรรมการ 100,000 34,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน 50,000 28,000

กรรมการ 50,000 20,000
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ค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร

ในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 33 ราย เท่ากับ 252,703,803 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงิน

เดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 789 คน ดังนี้

บริษัท ส�านักงานใหญ่
จ�านวนพนักงาน

โรงไฟฟ้า รวม

บมจ. โกลว์ พลังงาน - 101 101

บจ. โกลว์ 135 192 327

บจ. โกลว์ ไอพีพี - 39 39

บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 - 33 33

บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 - 59 59

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 - 28 28

บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 - 38 38

บจ. เก็คโค่-วัน - 84 84

บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ 5 75 80

รวม 140 649 789

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 972,281,698 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา 

โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย 

กลุม่บริษัทโกลว์ มคีวามเช่ือมัน่ว่า พนักงานคอื รากฐานแห่งความส�าเร็จ กลุม่บริษทัมพีนักงาน 789 คน ท�างานในประเทศไทย ณ ส�านักงาน

ใหญ่กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจงัหวดัระยองและชลบรีุ และในโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว

พนักงานของบริษทัท�างานอย่างมคีวามสขุ สนุกสนานกับบรรยากาศของการท�างาน และกระตุน้ให้เกดิค�ามัน่สญัญาในการท�าหน้าทีท่ีไ่ด้รับ

มอบหมายให้ส�าเร็จลลุ่วงด้วยด ีการท�างานเป็นทมี และน�าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ หลกัการน้ีได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของภาวะผูน้�า

ของบริษทั มาตรฐานด้านเทคนิคในระดบัสงู การพฒันาบคุลากร และ ความเอาใจใส่ในเร่ืองของความปลอดภยั

บริษัทปฏิบตังิานภายใต้สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัและน่าพงึพอใจ เรามุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�าระดบัโลกในด้านการผลติไฟฟ้าและพลังงาน 

ความร้อนร่วม พร้อมกับการด�าเนินธุรกจิหลกัด้วยความตระหนักและความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภัยอย่างเต็มที่ 

ซึง่ล้วนมผีลกระทบต่อพนกังาน ลกูค้าและชุมชน
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บริษัทได้สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้า โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้จัดให้มีการเขียนนโยบาย และหลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและ

ชัดเจน เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโดยผ่านระบบสารสนเทศด้านงานทรัพยากรบุคคล บริษัทมุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถของ

พนักงานให้แข็งแกร่งข้ึนเพือ่เพิม่พนูประสทิธิภาพขององค์กรโดยรวม โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของเราให้การสนับสนุนและให้แนวทางในการพฒันา

เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติการอย่างดีเลิศให้แก่บริษัท

เราค้นหาวธีิการเพือ่ดงึดดูและรักษาไว้ซึง่ความเป็นมอือาชพีทีม่คีณุภาพ ผูซ้ึง่สามารถยดึมัน่ต่อค่านิยมองค์กรของโกลว์ อนัได้แก่ เปิดกว้าง

สือ่สาร ปรับทนัเหตกุารณ์ ความมุง่มัน่ ยดึมัน่สญัญา และสมัพนัธภาพอย่างยัง่ยนื  

บริษทัส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถงึศกัยภาพอนัเต็มทีข่องตนเอง โดยเสนองานทีมี่ความท้าทาย การมอบหมายงานโครงการ การพฒันา

ขณะท�างาน การฝึกอบรมและการศกึษาอย่างเป็นทางการ นอกจากน้ีเรายงัเสนอผลตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานในอตัราทีพ่งึ

พอใจอกีด้วย

ความส�าเร็จของบริษทัเกดิมาจากพนักงาน อนัได้แก่ ความเป็นเลศิทางด้านปฏบิตักิาร ทมีงานทีด่ ี และความสามารถของทมีงานทีม่ี

ประสบการณ์ ในการส่งมอบผลติภัณฑ์ทีส่ร้างความมัน่ใจและความเช่ือถอืในความพร้อมของหน่วยผลติไฟฟ้าของบริษัท สิง่เหล่าน้ีคอื คุณค่าทีด่ี

ทีส่ดุทีส่ร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กรของเรา

การก�ากับดูแลกิจการ

หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีพันธะในการปฏิบัติตามหลักของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน และกฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และมาตรฐานการปฏิบัติ

ที่ดีของจีดีเอฟ สุเอซ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

ผูถ้อืหุน้ของบริษทัจะมสีทิธิข้ันพืน้ฐานดงัต่อไปน้ี

• สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

• สิทธิในการได้รับแบ่งผลก�าไรของบริษัท

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและตามระเบียบ

• สิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้

- เลือกหรือถอดถอนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

- เสนอและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

- เข้าร่วมในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อบริษัทและ/หรือต่อบรรดาผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบริษทัจะแจ้งข้อมลูเกีย่วกบัเวลา สถานทีแ่ละวาระการประชุมทัง้หมดทีจ่ะมีการอภปิรายในระหว่างการประชุม รวมถงึข้อมลู

สนับสนุนอย่างเพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ผูถ้อืหุน้จะยงัได้รับการแจ้งให้ทราบถงึเร่ืองหลกัเกณฑ์และกระบวนการทีบ่งัคบัใช้ส�าหรับ

การประชุมผูถื้อหุน้ รวมถงึกระบวนการลงคะแนนเสยีงและการมอบฉนัทะ
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และดังน้ันจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสีย ตลอดจนฝ่ายที่เก่ียวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหน้ี หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนต่างๆ ซึ่งบริษัท

ปฏิบัติงานอยู่และสังคมอย่างเต็มที่ บรรดากรรมการและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ซึ่งได้มีการจัดท�าเพื่อให้แน่ใจว่าจะม ี

การติดต่ออย่างยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ยังได้ก�าหนดว่าต้องมีการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายต่างๆที่

เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิธีการใช้แบบฟอร์ม 56-1 รายงานประจ�าปี เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางที่เก่ียวข้องอื่นๆ ต้องมีการจัดท�าช่องทางที่มี

การสื่อสารแบบสองทางเพื่อท�าให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นค�าร้องทุกข์ได้

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องท�าหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในทุกกรณี กรรมการ

แต่ละท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ท�าให้ผู้ถือหุ้นส่วนหน่ึงหรือประเภทหน่ึงได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทต้องอ�านวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น  

ล่วงหน้าก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ากระบวนการเพื่อท�าให้บรรดาผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองดังกล่าว รวมถึงกระบวนการ

ในการเสนอช่ือผู้รับสมัครด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและมอบหมายให้ผู้บริหารประกาศใช้นโยบายดังต่อไปน้ี

• นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานไม่กระท�าผิดกฏหมายเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

• นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นในทางที่มิชอบ

• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อท�าให้แน่ใจว่าการพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ท�าอันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ในอนาคต

• นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้บริษัทให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส่งผล

ต่อเหล่าพนักงานของเรา คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทัต้องเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องและไม่เกีย่วข้องกบัการเงินทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและการปฏิบตังิานของบริษทัอย่างถกูต้อง 

สมบูรณ์ เพียงพอ อย่างสม�่าเสมอและในเวลาที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัต้องท�าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดอย่างเคร่งครัดทีเ่กีย่วข้อง

กับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investors Relation Department) เพื่อ 

เผยแพร่ข้อมลูทางการเงนิต่อบรรดาผูถื้อหุน้และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และเพือ่ช่วยให้บรรดานักลงทนุและบรรดานักวเิคราะห์ด้านหลกัทรัพย์เข้าใจ

บริษัทและธุรกิจของบริษัทโดยเท่าเทียมกันและเหมาะสม ข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี แผนก 

การสือ่สารองค์กร (Corporate Communications Department) ยงัไดร้บัการมอบหมายใหเ้ผยแพร่ข้อมลูและการปฏบิตังิานขององค์กรอย่าง

กว้างขวางในเวลาที่เหมาะสมโดยผ่านสื่อหลายช่องทาง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบ

• คณะกรรมการบริษทัจะท�าหน้าทีต่ามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ระเบยีบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจ

จะให้อ�านาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้

• คณะกรรมการมีอ�านาจในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- การกระท�าใดๆ ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของส�านักงาน

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- การได้มาหรือการก�าจัดทรัพย์สิน ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของส�านักงานกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นคร้ังคราว หากเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและเงินสดเพียงพอที่

จะท�าเช่นนั้นได้

2. การประชุม
ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ในระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจ�าเป็น อาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ 

การประชุมแต่ละคร้ังต้องมวีาระการประชุมทีชั่ดเจน พร้อมกบัเอกสารสนับสนุนทีถ่กูต้อง สมบรูณ์และเพยีงพอ และต้องส่งให้กรรมการ

แต่ละท่านอย่างน้อย 7 วนัล่วงหน้าก่อนการประชมุ เพือ่ว่ากรรมการจะมเีวลาศกึษาข้อมลูก่อนเข้าประชุม กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปราย

และแสดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผย ประธานจะรวบรวมความคดิเหน็ทัง้หมดและสรุปข้อมลูจากการประชุม เลขานุการบริษทัจะบนัทกึรายงาน

การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของการประชุมครั้งก่อนๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องเก็บ

รักษาไว้และพร้อมที่จะให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

3. คุณสมบัติ องค์ประกอบ และโครงสร้าง

 3.1 คุณสมบัติและองค์ประกอบ
คณะกรรมการบริษัทคือกุญแจส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้  

ความช�านาญและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์กบัโกลว์ คณะกรรมการเหล่าน้ีต้องใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถและอทุศิเวลาในการท�า

หน้าทีข่องพวกตน ดงัน้ัน โกลว์จงึได้ก�าหนดรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัองค์ประกอบ ความน่าเช่ือถอืเบือ้งต้น และการเลอืกคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วน หรือตามที่ก�าหนดโดยกฎ ระเบียบข้อ

บังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

• กรรมการในคณะกรรมการบริษทัต้องมกีารผสมผสานทีด่ ีรวมถงึต้องมมีอือาชีพซึง่มคีวามรู้ด้านธุรกจิพลงังานและไฟฟ้า

อย่างน้อย 3 ท่าน และผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่านและอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี

• บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการ ต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้าม ตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชน

• การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

• ต้องมีการจัดท�าข้อมูลผู้รับสมัครอย่างเพียงพอโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน�า

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

• รายละเอียดของภูมิหลังและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านต้องมีการเปิดเผยและท�าให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน หากมี 

การเปลี่ยนแปลง
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 3.2 โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
• บริษทัต้องท�าให้แน่ใจว่า บทบาทและความรับผดิชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมกีารแบ่งแยก

อย่างชัดเจนเพื่อว่าคณะกรรมการบริษัทภายใต้การแนะน�าของประธานกรรมการจะมีอ�านาจและสามารถควบคุมการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระซึง่เป็นมืออาชีพจากภายนอก ผูซ้ึง่สามารถเข้าถงึข้อมูลเกีย่วกับการเงิน

และธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ เพื่อว่าจะสามารถวินิจฉัยได้อย่างอิสระ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเข้าร่วม 

การประชุมอย่างสม�่าเสมอ 

• กรรมการต้องมอีสิระตามประกาศของ ก.ล.ต. ในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัคณุสมบตัแิละขอบเขตของงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โกลว์ต้องการ เหตุผลคือเพื่อท�าให้กรรมการสามารถท�างานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดท�า 

หรับผูถื้อหุน้ทัง้หมดบนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนั และเพือ่ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและฝ่าย

บริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นๆ ที่มีฝ่ายบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถ

แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระอีกด้วย

3.3 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ
• สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้น สมาชิกต้องลาออก

• สมาชิกที่ลาออกไปแล้วสามารถได้รับการเสนอชื่ออีกครั้ง

4. กรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท 

 (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

เพือ่ท�าให้แน่ใจว่า การตรวจสอบการปฏิบตังิานหลกัจะเป็นไปอย่างถีถ้่วนและมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบริษทัของโกลว์ได้แต่ง

ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสองคณะ ดังต่อไปนี้

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามท่าน ซึ่งอย่างน้อยหน่ึง

ท่านต้องมคีวามรู้ด้านการเงิน/การบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีวามเป็นอสิระตามประกาศของคณะกรรมการหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงาน หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการตรวจสอบ/ 

การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของโกลว์ รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณา

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการระหว่างกันและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ขอบเขตและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

หน่ึงในน้ันต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเลือกผู้รับสมัครที่เหมาะสมเพื่อน�าเสนอ

ให้รับต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กระบวนการสรรหาต้องจัดท�าตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดและต้องโปร่งใส  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาแนวทางเร่ืองค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้า

หน้าทีบ่ริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพือ่ให้แน่ใจว่าจะมคีวามยตุธิรรมและสมเหตผุลเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตั ิขอบเขตและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นไปตาม

ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
• ประธานของคณะกรรมการบริษทัต้องท�าให้แน่ใจว่าอย่างน้อยทกุๆ ปี สมาชิกของคณะกรรมการบริษทัจะประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจงตามเรื่อง 

• ประธาน (ของคณะกรรมการบริษัท) จะปฏิบัติตามผลของการประเมินการปฏิบัติงานโดยการยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของ 

คณะกรรมการบริษัท และหากเหมาะสม อาจจะเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือให้กรรมการ 

ลาออกจากต�าแหน่ง

• คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการต่างๆ ที่

ได้มีการด�าเนินในรายงานประจ�าปี จะไม่มีการเปิดเผยเรื่องการประเมิน 

คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับที่ บจ/ร 01-07 วันที่ 22 มกราคม 2544 เร่ืองการด�ารงสถานะเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านที่เป็นกรรมการของบริษัท โดยหนึ่งในนั้นต้องท�าหน้าที่เป็น

ประธาน

คุณสมบตัขิองสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ึง

ในนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ทางการบัญชีหรือการเงิน  

การแต่งตั้งเลขานุการต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการตรวจสอบ

3. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 

5 ครั้ง 
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3. ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดที่ส�าคัญได้แก่

• สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงนิทีมี่ความเพยีงพอ ความน่าเช่ือถอื และความเทีย่งธรรมโดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี

• สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยประสานงานกับ 

ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศไทย

• พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความ 

น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานที่ต้องกระท�า ประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

• สอบทานการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มิใช่งานตรวจสอบบัญชี (Non-audit services) เพื่อมิให้ผู้สอบบัญชี 

ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

• พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไป

ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านี้อย่างเหมาะสม 

• จัดท�ารายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

• ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้มีและปฏิบัติตามกรอบการก�ากับการดูแลกิจการที่ดี

อย่างมีประสิทธิผล เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

• ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างแรกคือการเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผู้ซึ่งเป็นหรือไม่เป็น 

ผูบ้ริหารต่อคณะกรรมการบริษทั และเสนอแนะผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เมือ่เหน็ว่าสมควร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนจะสอบทานสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วาระการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการต่างๆ การอุทิศตนในการท�างานของคณะกรรมการบริษัท และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังรับผิดชอบในการเสนอความคิดเห็นเรื่องการจัดการค่าตอบแทนส�าหรับ

กรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

ในการปฏิบัติหน้าที่น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรักษาสัมพันธภาพในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพกับ 

คณะกรรมการบริษทั และกรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบความเข้าใจเร่ืองความรับผดิชอบในรายละเอยีดของสมาชิกภาพของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดในกฎบัตรนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องก�าหนดนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนของโกลว์ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และก�าหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์และเงื่อนไขการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสิทธิในเรื่องเบี้ยบ�านาญ และ

การจ่ายเงินตอบแทนใดๆ และตรวจสอบการจัดท�าวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์ในนามของคณะกรรมการบริษัท

และผู้ถือหุ้น
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2. อ�านาจ

คณะกรรมการบริษัทมอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษัท และตัดสินใจเร่ืองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรน้ี (นอกเหนือจากเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเป็นการเฉพาะ

เจาะจง)

คณะกรรมการบริษัทมอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรน้ี  

(นอกเหนือจากเร่ืองทีค่ณะกรรมการบริษทัต้องอนุมัตเิป็นการเฉพาะเจาะจง) และให้สอบถามข้อมลูค�าแนะน�าทางวชิาชีพทัง้ภายในและภายนอก

ของโกลว์ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้โดยต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

3. องค์กร

3.1 สมาชิกภาพ

• คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการสามท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน่ึงในน้ี

ต้องเป็นกรรมการอิสระ การครบองค์ประชุมของการประชุมใดๆ ต้องประกอบด้วยกรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนสองในสาม

• กรรมการแต่ละท่านควรอุทิศตนอย่างมีคุณค่าต่อคณะกรรมการ

• ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคือประธานของคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็น 

ผู้บริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

• กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งวาระละสามปีเพื่อความต่อเนื่อง กรรมการสามารถได้รับเลือกอีกครั้งเพื่อ 

ท�าหน้าที่อีกวาระหนึ่ง หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

• คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• สมาชิกทุกท่านต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากเป็นผู้ถือหุ้นในเร่ืองที่ได้มี

การพิจารณาตัดสิน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์แบบข้ามกัน และไม่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารในแต่ละวันของโกลว์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายกี ริชเชล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.2 การเข้าร่วมการประชุม
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจจะเชิญบุคคลอื่น (อาทิ บรรดาผู้แทนของฝ่ายบริหาร และ/หรือที่ปรึกษา

ภายนอก) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ หากเห็นว่าจ�าเป็น

• ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกปี อาจมีการประชุมเพิ่มเติม หากเห็นว่าจ�าเป็น
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• สมาชิกของคณะกรรมการทั้งหมดควรต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองวาระการประชุม โดยได้รับข้อมลูจากบรรดาสมาชิก

ของคณะกรรมการ ต้องมกีารส่งมอบวาระการประชุมพร้อมกบัเอกสารทีม่กีารสรุปอย่างเหมาะสมต่อสมาชกิของคณะกรรมการ 

ล่วงหน้าก่อนการประชุม

• เลขานุการจะเป็นผูเ้ตรียมรายงานการประชุมและจ่ายแจกให้แก่สมาชิกทกุท่านภายใน 48 ช่ัวโมงของการประชุมแต่ละคร้ัง จะมี

การรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคร้ังถดัไป

4 บทบาทและความรับผิดชอบ

4.1 การสรรหา:

บทบาทและความรับผิดชอบในการสรรหามีดังต่อไปนี้

• สอบทานและเสนอแนะกฎเกณฑ์ส�าหรับสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติที่ต้องการ

• สอบทานองค์ประกอบ ขนาดและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงข้อก�าหนดในปัจจุบันและใน

อนาคต โดยต้องพิจารณาเรื่องข้อจ�ากัดด้านข้อก�าหนด

• จัดท�าข้อเสนอแนะผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี

• แสวงหาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหาร

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการรายใหม่

• สอบทานและเสนอแนะการด�าเนินการเร่ืองค่าตอบแทนส�าหรับบรรดาสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะ

กรรมการบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของพวกเขาต่อกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อขอ

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

• เสนอแนะผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อเห็นว่าเหมาะสม

• พฒันาแผนการสบืทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร โดยพจิารณาผูรั้บสมคัรทัง้จากภายในและภายนอกทีม่ศีกัยภาพ

4.2 ค่าตอบแทน:

บทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

• สอบทานกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของบริษัทประจ�าปีและเสนอแนะกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอการรับรอง

• จัดท�าแนวทางด้านค่าตอบแทนในเรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบการจ่ายเงินชดเชยระยะยาวและระยะสั้นที่เหมาะสมเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายบริหาร

• ตรวจสอบการน�าวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์มาใช้ รวมถึงโครงการพัฒนาการบริหารจัดการส�าหรับ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

• ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยึดตามแผนการพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งได้รวมวัตถุประสงค์ระยะสั้น

และระยะยาวเข้ากับเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัท ก�าหนดเงินเดือนและผลประโยชน์ประจ�าปี 

เมื่อสิ้นสุดปีการเงินแต่ละปี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการผลตอบแทนของโกลว์สามารถแข่งขันได้ในทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาว่า

โกลว์อยู่ในต�าแหน่งใดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกัน ทั้งเรื่องเงินเดือนและศักยภาพของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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• จัดท�านโยบายด้านค่าตอบแทนและเงินชดเชยที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นและมีคุณภาพ 

แต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่มากกว่าความจ�าเป็นส�าหรับวัตถุประสงค์น้ี 

หากสามารถท�าได้

• ส�าหรับเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับการเกษยีณก่อนครบวาระของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทบควรหลกีเลีย่งการให้รางวัลส�าหรับการปฏบิตังิานทีไ่ม่ด ีในขณะทีค่วรมกีารตกลงอย่างยตุธิรรม

ในกรณีที่มีการลาออกที่ไม่ได้เนื่องมาจากการปฏิบัติการที่ไม่ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามกีารสอบทานแผนการสบืทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

โดยการประเมินต�าแหน่งจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่จ�าเพาะและผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งแทนที่มีคุณสมบัติที่มีศักยภาพ

4.2.1 เงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- สอบทานเงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สอบทานเงินเดือน และผลประโยชน์ของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคล เป็นรายปี เมื่อสิ้นสุดปีการเงิน

แต่ละปี

4.2.2 โบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
- ด�าเนินการเร่ืองแผนงานโบนัสที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ�าปีส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

- อนุมัติเป้าหมายและเงินค่าตอบแทน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้เสนอส�าหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่) 

- โบนัสส�าหรับการปฏบิตังิานประจ�าปีควรเป็นร้อยละของฐานเงนิเดอืนและข้ึนอยูก่บัการปฏบิตังิานรายบคุคลทีท่�าได้

บรรลุผลส�าเร็จ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการอุทิศตนเป็นรายบุคคลเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่านั้น 

- โบนสัควรปรับให้เป็นแนวเดยีวกนัเพือ่เป็นแรงจงูใจส�าหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ในการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด 

4.2.3 แผนแรงจูงใจในระยะยาว

- ประเมินและอนุมัติแผนแรงจูงใจในระยะยาวของพนักงานบริษัท.

4.2.4 เงินบ�านาญและการประกันชีวิต
- ประเมินความสมเหตุผลของผลประโยชน์เรื่องเงินบ�านาญและการประกันชีวิตส�าหรับพนักงานบริษัท โดยหลักการ

แล้ว เงินเดือนที่เป็นเงินบ�านาญไม่ควรรวมอยู่ในโบนัสประจ�าปีหรือมูลค่าของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อื่นๆ

4.2.5 เงินเดือนสะสมและโบนัส 
- สอบทานเงินเดือนสะสม ผลประโยชน์และโบนัสรวม (bonus packages) ของพนักงานบริษัท พร้อมกับสอบทาน

เรื่องแพ็คเกจรายบุคคลที่เกินระดับสูงสุดภายใต้ระบบการให้คะแนนของบริษัท.

4.2.6 ระยะเวลาการแจ้งส�าหรับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จดัท�าระยะเวลาการแจ้งส�าหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในระหว่างการแต่งตัง้เบือ้ง

ต้น ช่วงระยะเวลาการแจ้งไม่ควรน้อยกว่า 3 เดือน

- อนมุตัข้ิอความและเง่ือนไขของการเกษยีณอายกุ่อนครบวาระ (early retirement) ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่



114

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้มีนโยบายที่จะด�าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทโกลว์ด�าเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานความเป็นสถานประกอบการทีด่ ีและได้มาตรฐานอนัเป็นทีย่อมรับของไทยเพือ่ให้มกีารปฏิบตัติามหลกัการด้านจริยธรรม

ตามนโยบายของกลุม่จดีเีอฟ สเุอซ ทีจ่ะมปีระกาศออกมาเป็นระยะๆ และเพือ่ให้ม่ันใจว่า ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้จะได้รับการดแูลอย่างดทีีส่ดุ 

1. บริษัทจะด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศ

ที่โกลว์ด�าเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการด�าเนินธุรกิจและกระท�ากิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยม

และกฏบัตรจริยธรรมของกลุ่มจีดีเอฟ สุเอซ และแถลงการณ์ในเร่ืองการต่อต้านการให้สินบนของกลุ่มบริษัทโกลว์

2. ทุกคร้ังที่จะมีการตัดสินใจการด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อม (ซึ่งหมายถึง 

สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วย) และจะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจจะเกิดจาก

การท�างานของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อที่โกลว์จะเป็นผู้น�าทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่พวกเรา

ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน 

 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์ จึงยึดมั่นต่อภาระกิจที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนโยบาย 

สิ่งแวดล้อมที่ออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความห่วงใย

และเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติและชุมชนที่อยู่ร่วมกัน

3. ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานจะต้องแน่ใจว่าบริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลูกค้า และผู้ขายสินค้า บริษัทจะไม่ให้สินบน ผลประโยชน์

ตอบแทน อามิสสินจ้าง หรือกระท�ากิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจถือว่าเป็นการท�าธุรกิจที่ทุจริต 

4. ห้ามมิให้พนักงานน�าเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับองค์กรใดๆ หรือผู้สมัครเข้า

รับเลือกตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกล่าวต้องห้ามตามกฎหมาย ในกรณีที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็น

เร่ืองถูกต้องตามกฎหมายและสามารถด�าเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาด�าเนินการดังกล่าว

ให้น้อยที่สุด ต้องด�าเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือมีทัศนคติที่เอียง

ไปด้านใดด้านหน่ึง และต้องไม่ให้การสนับสนุนต่อองค์กร หรือผู้สมัครทางการเมืองที่มีมุมมองหัวรุนแรง และการกระท�า

ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดของโกลว์ 

5. ตัวแทนขายและการตลาด ผู้แทน และที่ปรึกษา (“ตัวแทน”) จะมีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนส�าหรับการด�าเนินใดๆ ที่เป็น

เอกเทศจากโกลว์และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดท�าเป็น 

ลายลักษณ์อักษร และมีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับตัวแทนอื่นที่ท�างานลักษณะเดียวกันส�าหรับงานที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่ 

6. การใช้เงินทุนและสินทรัพย์ของบริษัทต้องเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นการกระท�าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เท่าน้ัน การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์จะท�าได้ก็ต่อเม่ือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้น้ันเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง  

การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์น้ันต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้ันตอนที่ก�าหนดไว้โดยโกลว์  

ห้ามท�าเท็จหรือประดิษฐ์ข้ึนซึ่งบัญชีหรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้อง

ได้รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

7. พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ ก�าไร และใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้ต�าแหน่งหน้าที่การงานในบริษัท 

เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม 
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8. ในหลักการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญที่เก่ียวโยงหรือเป็นผลเน่ืองมาจากการปฎิบัติหน้าที่การงานของตน อย่างไร

ก็ตาม พนักงานอาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถิ่น โดยที่ของขวัญน้ันจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและเหมาะสม

ตามโอกาสที่เป็นไปตามธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้น ห้ามพนักงานรับเงินจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือองค์กรธุรกิจที่มีความ

เกี่ยวพันกับบริษัท พนักงานสามารถรับของขวัญหรือ รับค�าเชิญในมูลค่าที่เหมาะสมเท่าน้ันบริษัทฯ จะอนุญาตให้สามารถ

รับได้ พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับค�าเชิญได้หากของขวัญหรือค�าเชิญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและ

ไม่เป็นการผิดกฎหมายที่ใช้บังคับ

9. พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือต�าแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รวมถึง การให้บริการ (ไม่ว่าในฐานะลูกจ้างหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธ์ิในการซื้อหุ้น) ขององค์กรธุรกิจ

ที่เป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้ขายสินค้าของโกลว์ (การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการกระท�าอันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท) 

10. พนักงานของโกลว์จะไม่รับข้อเสนอการรับหุ้นของบริษัทอื่นใด นอกเหนือจากของบริษัท

11. พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระท�าการใดอันเป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ของบริษัท และขอรับผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี (ส�าหรับกรณีของกรรมการหรือ 

เจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหน่ึงในคณะกรรมการเท่าน้ัน และจะต้อง 

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบรรดาผู้ถือหุ้นด้วย) 

12. ห้ามมิให้พนักงานของโกลว์ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น หรือให้ค�าแนะน�าในลักษณะเดียวกัน หากพนักงานสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษัทโกลว์  

หรือไม่) โดยเหตุที่ตนมีหน้าที่ในปฏิบัติการงานดังกล่าวให้กับโกลว์ การซื้อขายสิทธิในการซื้อหุ้นในโกลว์ของพนักงาน 

ให้รวมถึงการใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น (หากมี) อาจจะสามารถท�าได้ตามแนวทางปฏิบัติซึ่งได้ประกาศให้ทราบเป็นคร้ังคราว

โดยฝ่ายกิจการบรรษัทของบริษัท (Corporate Affairs) (โปรดอ่านนโยบายบริษัทเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ใน 

การซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading)) 

13. พนักงานของโกลว์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเร่ือง

ขอบเขตความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้

ให้กับพนักงานของโกลว์นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทก�าหนดและ

กฎหมายของประเทศไทย (รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องค�านึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นนั้นด้วย 

14. บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไว้เป็น

ความลับ ซึ่งข้อมูลน้ีอาจได้มาหรือถือครองในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลในการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือโดย

ทางอื่น และจะสนับสนุนภายในขอบเขตที่สามารถด�าเนินการได้ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ก�าหนดตามปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations’ Universal Declaration of Human Rights)

15. พนักงานต้องรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งลูกค้าได้เปิดเผยให้ทราบ บริษัท

ตระหนักดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีช้ันสูงของบริษัทเป็นสิ่งส�าคัญ

ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะด�าเนินการทุกๆ อย่างที่เหมาะสมในการที่จะสงวนไว้และส่งเสริมในเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาและ

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

16. พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจน้ีให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ

ตามอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจ�าหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นในเร่ืองน้ีเพี่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและจะ

ได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย 
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17. หากพนักงานผู้ใดมีข้อติดขัดในการปฏิบัติตามนโยบายน้ี โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยว

กับการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ซึ่งกระท�าโดยพนักงานถึงผู้บังคับบัญชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่จริยธรรมของ

บริษัทจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งน้ีการกระท�านั้นต้องเป็นการกระท�าโดยสุจริตและ

มีเอกสารประกอบอย่างเพียงพอ และโกลว์จะไม่ด�าเนินการท�าให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ  

ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว

หลกัจริยธรรมนีถ้อืเป็นส่วนหนึง่ของกฎและระเบยีบของกลุม่บริษทัโกลว์ ซึง่กรรมการและพนักงานทกุคนต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครัด

นโยบายต่อต้านการติดสินบน

บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการติดสินบนหรือพฤติกรรมทุจริตในการท�าธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

1. นโยบายนี้ใช้บังคับกับการกระท�ากิจกรรมและการด�าเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

2. การติดสินบนเป็นเร่ืองที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และเป็นเร่ืองที่ขัดกับหลักการที่กลุ่มบริษัทโกลว์ยึดม่ัน สิ่งที่ 

กลุ่มบริษัทโกลว์ต้องการคือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมข้ันสูงสุด ตลอดจนบรรดากฎหมาย/กฎระเบียบที่

บงัคบัใช้กบัธุรกจิของกลุม่บริษทัโกลว์ กลุม่บริษทัโกลว์ให้ความส�าคัญกบัความซือ่สตัย์และความโปร่งใส และห้ามพนกังานของ 

กลุ่มบริษัทโกลว์ หรือบุคคลอื่นใดที่กระท�าการแทนหรือในนามของ กลุ่มบริษัทโกลว์ กระท�าการที่เป็นการทุจริตไม่ว่าใน

ลักษณะใด

3. นโยบายการต่อต้านการตดิสนิบนน้ีเป็นการสะท้อนถงึคณุค่าและหลกัจริยธรรมของกฎบตัรของจดีเีอฟ สเุอซ และจรรยาบรรณ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์

4. การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการติดสินบนน้ีนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงซึ่งอาจถึงข้ันเป็นคดีอาญาไม่เพียง 

ต่อตัวบุคคลเท่านั้น แต่อาจต่อกลุ่มบริษัทโกลว์ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ และบุคคลใดๆ ที่กระท�า

การในนามหรือกระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการติดสินบนน้ี บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้รับ 

ผิดชอบผลของการกระท�าเอง 

5. คณะกรรมการของกลุม่บริษทัโกลว์ ควบคมุดแูลตดิตามนโยบาย ระเบยีบการ และกระบวนการด้านการป้องกนัการตดิสนิบน

ของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างใกล้ชิด คณะบริหารของกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความตั้งมั่นอย่างแข็งขันให้นโยบาย ระเบียบการ และ

กระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในกลุ่มบริษัทโกลว์ รวมถึงการด�าเนินธุรกิจต่างๆ โดย

มีผู้จัดการสายงานและส่วนงานเจ้าของกระบวนการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายน้ี  

เจ้าหน้าที่จริยธรรมของกลุ่มบริษัทโกลว์ จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายนี้

6. กลุ่มบริษัทโกลว์ มีพันธกิจที่จะต้องด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองการต่อต้านการติดสินบนและ

กฎบัตรจริยธรรมของจีดีเอฟ สุเอซ อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทโกลว์ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับ 

เรื่องการต่อต้านการติดสินบนเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง และกลุ่มบริษัทโกลว์คาดหวังว่าบุคคลใดก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่ม

บริษัทโกลว์จะต้องใช้มาตรฐานความซ่ือสัตย์สูงสุดในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมตลอดถึงปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย 

ระเบยีบการ และกระบวนการด้านจริยธรรมของ กลุม่บริษทัโกลว์อย่างเคร่งครัด มาตรการดงักล่าวมข้ึีนเพือ่ให้แน่ใจว่ากจิกรรม

หรือการด�าเนินธุรกจิใดๆ ของกลุม่บริษทัโกลว์น้ันสอดคล้องกบัความรับผดิชอบด้านจริยธรรม และทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมความ

ยั่งยืนของธุรกิจและชุมชนที่เราไปด�าเนินธุรกิจในระยะยาว
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7. ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปเงินหรือในรูปแบบอื่นใดให้

แก่บุคคลหรือบริษัทใดเพื่อจูงใจให้บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ชอบหรือไม่ซื่อสัตย์ หรือมุ่งหมายที่

จะได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และห้ามมิให้บุคคลใดท�าการร้องขอ ตกลงรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านการตดิสนิบนนีถ้อืเป็นส่วนหน่ึงของกฎและระเบยีบของกลุม่บริษทัโกลว์ ซึง่กรรมการแลพนักงานทกุคนต้องปฏบิตัิ

ตามอย่างเคร่งครัด

นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น

บริษัทเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2548

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ (“แนวทาง”)” บริษทัใคร่ขอแจ้งให้พนักงาน

ของบริษัททุกท่านทราบถึงนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น ดังต่อไปนี้

1. กรรมการและพนักงานทุกคนที่มีต�าแหน่งสูงกว่าระดับผู้อ�านวยการต้องรายงานต่อผู้อ�านวยการ - แผนกการเงินและนักลงทุน

สัมพันธ์ เรื่องการซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมด ภายใน 3 วันท�าการหลังจากเสร็จสิ้นการท�าธุรกรรมดังกล่าว

2. พนักงานทกุคนต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างสมเหตผุลเกีย่วกับข้อมลูทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมลูทีม่วัีตถปุระสงค์

เพือ่ใช้ส�าหรับบริษทัเท่าน้ัน หรือข้อมลูทีบ่ริษัทได้ระงบัไว้เป็นการช่ัวคราว และจะต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวเพือ่ผลประโยชน์ส่วน

ตัว หรือเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลใดเป็นการส่วนตัว

3. ผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง กรรมการ คณะผู้บริหารระดับสูง (EMC) พนักงานฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่าย

งบประมาณ ซึ่งเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท จะถูกห้ามมิให้ท�าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทในช่วงระยะ

เวลา 30 วันปฏิทิน ก่อนการประกาศงบการเงินรวมและงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท

นโยบายเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นน้ี ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกฎและข้อก�าหนดของบริษัท และพนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตาม

การควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย /บริษัทในเครือ

บริษัทได้แต่งตั้ง และ เสนอช่ือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและ / หรือ ผู้บริหาร ให้เป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ

บริษัทในเครือ ส�าหรับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่า 90% ซึ่งได้แก่ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. โกลว์ เอสพีพี 1, บจ. โกลว์ เอสพีพี 2,  

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3, บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, บจ. โกลว์, บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง และ บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 โดยที่คณะกรรมการทั้งหมด

จะได้รับการแต่งตั้งและเป็นตัวแทนของบริษัท ส�าหรับบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่นๆ คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และเป็นตัวแทน

ของบริษัท มีสัดส่วนดังนี้

• บจ. เก็คโค่ - วัน (ถือหุ้น 65%) : 5 จาก 8 ของคณะกรรมการทั้งหมด

• HHPC (ถือหุ้น 67.25 %) : โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อม) : 4 จาก 9 ของคณะกรรมการทั้งหมด

• HHTC (ถือหุ้น 49%) : 2 จาก 5 ของคณะกรรมการทั้งหมด

• บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ (ถือหุ้น 49%) : 2 จาก 4 ของคณะกรรมการทั้งหมด
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แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน บริษัท

ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหน่ึงเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิต 

ไอน�้าต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยในปจัจุบันบรษิัทใช้โครงสร้างการบรหิารงานดังกลา่วข้างต้นกับทุกบรษิัทย่อยที่มีสินทรพัย์หลักที่มีการด�าเนนิ

การ (operating assets)

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชี
ส�าหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

บริษัท บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,719,763.00 7,908,329.00

ค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอืน่ (Non-audit fee) 

- การตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน 400,000.00           -

- การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท�าขึ้นตาม

มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ

545,985.00 295,918.00

- การตรวจสอบสถานะของกิจการ 1,820,000.00           -

- อื่นๆ 500,000.00 771,205.00

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งน้ีการด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจ

สอบภายในเป็นการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ จีดีเอฟ สุเอซ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมการปฏิบัติการและการควบคุมทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

ที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงความเห็นว่า

ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของไทย

องค์กรและสภาพแวดล้อม

• โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมี การก�าหนด

บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน 

• ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

• บริษทัได้มกีารก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัสิ�าหรับกระบวนการทางธรุกจิทีส่�าคญัๆ โดยพนักงานทกุคนของบริษทัต้องปฏิบตัิ

ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน

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

และได้สื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึงแก่พนักงานของบริษัท 
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• หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์รายงานการด�าเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี 

• บริษัทค�านึงถึงความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ GDF SUEZ ซึ่งด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผล การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ

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 ทั้งน้ีกระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ หมายรวมถึงการประเมินตนเองโดยผู้บริหารของบริษัท

ผ่านแบบสอบถามการประเมินระบบการควบคุมโดยทั่วไปด้วย 

การบริหารความเสี่ยง

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

ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน บริษัทประเมินและจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้าน 

การปฏิบัติงาน และ ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการประเมินขนาดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยง และ

การก�าหนดมาตรการและการวัดผลการจัดการความเสี่ยง 

• ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอย่างต่อเนื่อง

• มีการหารือถึงความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมรายเดือนของคณะผู้บริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

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

ธุรกรรมกับบุคคลภายนอก โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจและระดับการอนุมัติรายการต่างๆ ตามต�าแหน่งหน้าที่และความรับ

ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของบริษัททราบอย่างทั่วถึง ทั้งน้ีบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขหนังสือมอบ

อ�านาจทั้งสองฉบับเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเอกสารดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

• ในการด�าเนินธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้

ก�าหนดแนวทางไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและ

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเป็นส�าคัญ นอกจากน้ีการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันจะด�าเนินการโดยถือ

เสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Arms’ Length Basis)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

• จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญทางธุรกิจและการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ

• บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

• กรรมการบริษทัจะได้รับหนังสอืเชิญประชุม วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชมุทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประกอบ

การพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ถูกจัดท�า

ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้

• บริษัทได้จัดเก็บและรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ตลอดจนเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน เป็น

หมวดหมู่ตามข้อบังคับของกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร
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• บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“TAS”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) อื่นๆ ที ่

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ระบบการติดตามและประเมินผล

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เม่ือมีการตรวจพบ 

ข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินข้อบกพร่อง ความเพียงพอและความ

เหมาะสมของแผนการแก้ไขและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทและผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็น

ไปตามเป้าหมาย ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินการหลักและงบประมาณที่ก�าหนดไว้

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง 

• ในแต่ละปี บริษัทได้จัดท�าแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก 

กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน

• ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

• เมื่อเดือนกันยายน 2546 กลุ่มสุเอซได้เริ่มใช้โปรแกรม CODIS (Control Disclosure Program) เพื่อรองรับข้อก�าหนดกฎเกณฑ์

ด้านการควบคุมภายในและข้อก�าหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อาทิ กฎหมายของฝร่ังเศสว่าด้วยการควบคุมภายใน 

(French Law on Internal Control - LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการรายงานด้านการเงิน ตลอดจน

ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น 

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

การบริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

• โปรแกรมการควบคุมภายใน จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีหลัง 

กระบวนการต่างๆ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการประเมิน

จากเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) ทั้งเรื่อง ประสิทธิผลของการออกแบบระบบการควบคุมภายใน 

(ความครบถ้วนถูกต้องของการออกแบบระบบการควบคุม) และการด�าเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล  

(การปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธิผล) การประเมนิกระบวนการทางธุรกจิโดยเจ้าของกระบวนการทางธรุกจินี้

ท�าให้เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจเกดิความรู้สกึเป็นเจ้าของและมคีวามรับผดิชอบต่อกระบวนการทางธุรกิจมากข้ึนซึง่ท�าให้มัน่ใจ

ว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองและมีการปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้

เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป กระบวนการทางธุรกิจที่ต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรใน

ระบบได้แก่ การบัญชี การบริหารสินทรัพย์ การบริหารการขาย การจัดซื้อ/จัดหา การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารการผลิต  

หลักธรรมาภิบาลและระบบการจัดการสารสนเทศ 

• เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานการควบคุมภายใน โดย 

ผู้ประสานงานการควบคุมภายในนี้จะช่วยท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในบริษัท 

นอกจากนี้ผู้ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหน้าที่ในการเตรยีมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท ในการ 

ลงนามรับรองความถูกต้องของการควบคุมภายในประจ�าปี

• ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท�าการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญ (Key Controls) การทดสอบ 

เหล่าน้ีจะรวมถึงการประเมินประสทิธิผลของการออกแบบและการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายใน ซึง่จะท�าให้บริษทัรับทราบถงึ

ข้อบกพร่อง และน�าข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบ อันจะท�าให้เกิดการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท



121

• ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขที่จ�าเป็นเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง

แผนการแก้ไขน้ีจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�าแผนการแก้ไขไปปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิผล

• เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทได้ลงนามรับรองความถูกต้องด้านการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ (Glow  

Internal Control Attestation) ส�าหรับปีบัญชี 2557 และได้น�าส่งไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ GDF SUEZ ASIA Business Area 

• ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโกลว์อยู่ในระหว่างการด�าเนินการสร้างรากฐานวัฒนธรรมการควบคุมภายในและระบบธุรกิจที่ดีภายในองค์กร

งานตรวจสอบภายใน

• นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัยเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์

• คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเหมาะสมที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ



รายการระหว่างกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

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

บจ. โกลว์ ไอพีพี ได้ร่วมลงนามในสัญญา Support Services Agreement และ Engineering Services Agreement เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2552 (แทนฉบับเก่าลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548) กับ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ เอส.เอ. โดยอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ เอส.เอ. ตกลงให้

บริการให้ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรม การด�าเนินงาน ระบบควบคุมด้านการเงินและการตรวจสอบ การลงทุน การจัดหาเงินทุนส�าหรับโครงการ 

การประกันภัย เป็นต้น โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาดังกล่าวได้ก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการเป็นรายชั่วโมงซึ่งแบ่ง

ตามประเภทของลักษณะงานที่จะให้บริการ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะต่ออายุไปอีกทุกๆ 1 ปี หาก

ไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหากจีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลบอล  

เดเวลอพเมนท์ บี.วี. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นล�าดับสูงสุดถือหุ้นในกลุ่มบริษัทโกลว์ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ

ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ เอส.เอ. ได้แก้ไขสัญญาเพื่อโอนสิทธิ์ภายใต้สัญญา

ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ บจ. จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา และได้ท�าการ

แก้ไขรายชื่อบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทโกลว์ใหม่เพื่อให้เป็นไปตามสถานะปัจจุบัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2552 เป็นการท�ารายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไปและไม่มี

การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ การก�าหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของ

รายการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยการก�าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความ

สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก 
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ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ส�าหรบัรายการระหว่างกนัทีม่ลีกัษณะเป็นรายการธรุกจิปกต ิขัน้ตอนการอนมุตัเิป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม และบรษัิททีเ่กีย่วข้อง เช่นเดยีวกบัการท�าธรุกรรมกบักจิการอืน่ท่ีไม่เกีย่วข้องกนั ส�าหรบัการท�ารายการระหว่างกนัอืน่ๆ บรษิทัมมีาตรการ

ควบคุมเป็นไปตามข้อบงัคบัของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) ทั้งนีใ้นการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในสว่นได้ส่วนเสียและเป็นผู้ถอืหุ้นหรอืผู้บริหารของบรษิัท

นั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษิทัคาดว่าในอนาคตจะมกีารท�ารายการระหว่างกนัเกดิขึน้อีก เนือ่งจากการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิ

การค้าปกตขิองบรษัิท ซึง่บริษทัมีนโยบายทีจ่ะด�าเนนิการให้การท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั การเข้าท�า

โดยรายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ บรษิทัจะปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั 

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

รายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมนัก

บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัด

แย้งในอนาคต บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�า

รายการ และความเหมาะสมของการก�าหนดราคาของรายการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตก

ต่างจากบุคคลภายนอกหรือราคาทุน ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้

สอบบัญชีของบริษัท
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

“ปรับปรุงใหม่“

31 ธันวาคม 2557 % 31 ธันวาคม 2556 % 31 ธันวาคม 2555 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,364 3.6% 4,871 3.9% 11,861 9.1%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 13,501 11.2% 12,999 10.4% 8,781 6.8%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,330 6.1% 7,576 6.1% 6,773 5.2%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 25,196 20.9% 25,446 20.4% 27,415 21.9%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 87,193 72.5% 97,301 77.8% 100,770 80.6%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,934 6.6% 2,259 1.8% 1,854 1.5%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 95,126 79.1% 99,560 79.6% 102,624 81.2%

รวมสินทรัพย์ 120,322 100.0% 125,006 100.0% 130,039 100.0%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 8,460 7% 9,858 7.9% 10,389 8.0%

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระ 8,967 7.5% 9,269 7.4% 8,671 6.7%

ภายในหนึง่ปี

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,433 1.2% 1,433 1.1% 1,433 1.1%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,336 1.1% 988 0.8% 3,382 2.6%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 20,195 16.8% 21,548 17.2% 23,875 18.4%  

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

“ปรับปรุงใหม่“

31 ธันวาคม 2557 % 31 ธันวาคม 2556 % 31 ธันวาคม 2555 %

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 44,184 36.7% 53,035 42.4% 60,557 46.6%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,373 2.8% 3,162 2.5% 3,064 2.4%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 47,556 39.5% 56,198 45.0% 63,621 48.9%

รวมหนี้สิน 67,752 56.3% 77,746 62.2% 87,496 67.3%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 52,571 43.7% 47,260 37.8% 42,543 32.7%

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 120,322 100.0% 125,006 100.0% 130,039 100.0%

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

                                                “ปรับปรุงใหม่“

2557 % 2556 % 2555 %

รายได้จากการขาย 71,716 100% 69,207 100% 57,204 100%

ต้นทุนขาย (57,256) -79.8% (55,693) -80.5% (48,303) -84.4%

ก�าไรขั้นต้น 15,735 21.9% 13,514 19.5% 8,901 15.6%

รายได้อื่น 333 0.5% 565 0.8% 1,869 3.3%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (773) -1.1% (761) -1.1% (667) -1.2%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (68) -0.1% (1,011) -1.5% (642) -1.1%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,227 21.2% 12,307 17.8% 9,460 16.5%

ต้นทุนทางการเงิน (3,386) -4.7% (3,389) -4.9% (2,354) -4.1%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,005) -1.4% (1,031) -1.5% (866) -1.5%

ก�าไรหลังภาษี 10,836 15.1% 7,887 11.4% 6,241 10.9%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (1,697) -2.4% (672) -1.0% 823 -1.4%

ก�าไรสุทธิ 9,139 12.7% 7,214 10.4% 5,418 9.5%
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

2557 2556   2555

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 15,631 9,042 8,849

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,835) (1,402) (1,323)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (14,298) (14,622) (556)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (506) (6,991) 6,973

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 4,871 11,861 4,889

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,364 4,871 11,861

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2557 2556 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

• อัตราส่วนสภาพคล่อง

• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

• อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

เท่า

เท่า

1.25

0.96

0.75

1.18

0.87

0.40

1.14

0.91

0.48

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

(Profitability Ratio)

• อัตราก�าไรขั้นต้น

• อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน

• อัตราก�าไรสุทธิ

• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

%

%

%

21.94

21.23

12.74

21.28

19.53

17.78

10.42

16.07

15.56

16.54

9.47

13.29

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

(Efficiency Ratio)

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

• อัตราหมุนของสินทรัพย์

%

%

เท่า

7.45

14.30

0.58

5.66

12.20

0.54

4.32

9.71

0.46

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financial Ratio)

• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

• อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย

• อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล

เท่า

เท่า

%

1.29

5.91

n/a(1)

1.62

3.98

55.86

2.02

5.13

55.52

หมายเหต ุ  (1) การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2557 จะอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
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ภาพรวม

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

ในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และ

โรงผลติไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration Facilities) (โดยโรงไฟฟ้าเกอืบทัง้หมดด�าเนนิการในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

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

แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขต MIE(1) และ SEIP(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,188 เมกะวัตต์และ 

มีก�าลังการผลิตไอน�้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง 

ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นไป มาตรฐานบญัชขีองไทยได้น�ามาตรฐานฉบับใหม่เกีย่วกบัสญัญาเช่าการเงนิมาบังคับใช้ ซึง่โรงไฟฟ้าของบรษัิท

และบรษิทัย่อยท่ีได้รบัผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบญัชดีงักล่าวมเีพยีงแห่งเดยีว คอื โรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิภายใต้สัญญา

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ขนาด 713 เมกะวัตต์ ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี โดยรายการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

• เปลี่ยนการบันทึกรายได้ค่าความพร้อมที่ได้รับจาก กฟผ. เป็นการบันทึกรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน และค่าตัดจ�าหน่ายลูกหนี้

สัญญาเช่าการเงิน

• เปลี่ยนการบันทึกสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นการบันทึกลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน และไม่มีการบันทึกค่าเสื่อมราคา

เป็นค่าใช้จ่ายอีกต่อไป 

อย่างไรก็ตามค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆ ยังคงถูกบันทึกบัญชีด้วยวิธีการเดิม

ส�าหรับปี 2557 รายการปรับปรุงทางบัญชีที่ส�าคัญเพื่อสะท้อนการน�ามาตรฐานบัญชีสัญญาเช่าการเงินมาใช้ (เมื่อเทียบกับการบันทึก

บัญชีตามมาตรฐานเดิม) มีดังต่อไปนี้

• รายการปรับปรุงเพื่อหยุดรับรู้รายได้จากค่าความพร้อม (-2,221.8 ล้านบาท) และค่าเสื่อมราคา (+337.3 ล้านบาท) รวมจ�านวน

สุทธิ -1,884.5 ล้านบาท

• รายการปรับปรุงเพื่อรับรู้รายได้สัญญาเช่าการเงินจ�านวนรวม +1,275.1 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายการปรับปรุงก�าไรสะสม

จ�านวน +300.9 ล้านบาท และรายได้สัญญาเช่าการเงินปกติจ�านวน +974.3 ล้านบาท

• รายการปรับปรุงเพื่อรับรู้รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวนสุทธิ +187.6 ล้านบาท

จากเหตุผลข้างต้น บริษัทมีก�าไรสุทธิในปี 2557 ภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่จ�านวน 9,138.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมี  

Normalized Net Profit(3) จ�านวน 9,667.9 ล้านบาท (ซึ่งไม่รวมถึงผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน และ

บริษัทใช้ Normalized Net Profit เป็นแนวทางก�าหนดการจ่ายเงินปันผล) โดย Normalized Net Profit ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 หรือจาก

จ�านวน 8,060.6 ล้านบาทในปี 2556 

หมายเหตุ: (1)นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province) 
(2)เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (Siam Eastern Industrial Park, Rayong Province)
(3)ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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รายได้

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

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

รายได้ของบริษัทแบ่งตามแหล่งรายได้

   รายได้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 ผลต่าง

(ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%)

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 27,049.6  36.9  26,930.9  38.6   118.7   0.4 

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 18,251.9  24.9  18,262.9  26.2      (11.0) (0.1)

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 17,591.5  24.0  15,730.2  22.5  1,861.2 11.8 

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน (บจ. โกลว์ ไอพีพี)  1,275.1  1.7    -  -    1,275.1 100.0 

รวม 64,168.1  87.5  60,924.1  87.3  3,244.0  5.3 

ไอน�้า 8,359.5 11.4  7,856.9  11.3  502.6  6.4 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 463.3 0.6  426.0  0.6  37.3  8.8 

รวม 72,990.9 99.5  69,207.0  99.2  3,783.9  5.5 

รายได้อื่นๆ 332.8 0.5  564.6  0.8  (231.8) (41.1)

รวมรายได้ 73,323.7 100.0  69,771.5 100.0  3,552.2  5.1 

รายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่ผลิตและจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมใน 

MIE และ SEIP 

ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่บริษัทจ�าหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ปริมาณขาย

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 ผลต่าง ร้อยละ

การจัดส่งไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 10,390.9 9,549.9 841.0 8.8

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 5,498.8 5,627.5 (128.7) (2.3)

จัดส่งให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 5,099.1 4,718.9 380.2 8.1

รวม 20,988.8 19,896.3 1,092.5 5.5

ไอน�้า (พันตัน) 7,384.8 7,118.9 265.9 3.7

น�า้เพื่อการอุตสาหกรรม (พันลูกบาศก์เมตร) 12,811.6 12,111.1 700.5 5.8

น�้าเย็น (พันตันความเย็น) 14,629.8 13,759.4 870.4 6.3
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หมายเหตุ: (4)ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ค่าไฟฟ้าทีจ่�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลงังานไฟฟ้า  

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

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ.

บริษัทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า(4) โดยปัจจุบันบริษัทเป็นคู่สัญญากับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้

ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทีด่�าเนนิการเชงิพาณชิย์รวมแล้ว 3 ฉบบั โดยมกี�าลงัผลติรวมตามสญัญาเท่ากบั 1,373 เมกะวตัต์ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

และอีก 128 เมกะวัตต์อยู่ในประเทศลาว ซึ่งจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวัตต์และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะ

วัตต์ และบริษัทยังมีคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก รวม 11 ฉบับ และคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าราย

เล็กมาก รวม 1 ฉบับ (โกลว์ พลังงาน โซล่าร์) รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 844 เมกะวัตต์ และ 1.55 เมกะวัตต์ ตามล�าดับ

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

บรษัิทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมภายใต้สญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัได้ท�าสญัญาจ�าหน่าย

ไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 75 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 58 ราย รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 738 เมกะวัตต์ 

การจ�าหน่ายไอน�้า

บริษัทจ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไอน�า้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ท�าสัญญาจ�าหน่าย

ไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 30 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 21 ราย รวมเป็นปริมาณไอน�้าทั้งสิ้น 1,170 ตันต่อชั่วโมง 

การจ�าหน่ายน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม

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

จ�าหน่ายน�้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม 15 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 9 ราย รวม

เป็นปริมาณน�้าทั้งสิ้น 1,668 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

การจ�าหน่ายน�า้เย็น

บริษัทจ�าหน่ายน�้าเย็น (Chilled Water) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายน�า้เย็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท

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

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายตามจ�านวนและอัตราร้อยละต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้
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ค่าใช้จ่าย

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2557  2556 ผลต่าง

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

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ 37,277.0  64.2  36,451.3  63.4  825.7  2.3 

ถ่านหิน 10,166.9  17.5  9783.8  17.0 383.2  3.9 

น�้ามันดีเซล  46.2  0.1  120.1  0.2 (73.9)  (61.5)

ค่าบ�ารุงรักษา  1,852.3  3.2  1,290.8  2.2  561.5  43.5 

ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  4,674.6  8.0  4,914.7  8.6  (240.1)  (4.9)

อื่นๆ  3,238.9  5.6  3,132.3  5.5  106.6  3.4 

รวมต้นทุนขาย 57,255.9  98.6  55,693.0  96.9  1,562.9  2.8 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  31.5  0.1  33.7  0.1  (2.2)  (6.6)

ค่าใช้จ่ายทั่วไป  741.6  1.3  727.0  1.3  14.6  2.0 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  773.1  1.3  760.8  1.3  12.4  1.6 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  68.0  0.1  1,010.9  1.8  (943.0)  (93.3)

รวมค่าใช้จ่าย  58,097.0 100.0  57,464.7 100.0  632.3  1.1 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดต้นทุนของโรงไฟฟ้าของธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับต้นทุนขายของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และไอน�้า (Cogeneration)(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

   2557    2556   ผลต่าง

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

ธุรกิจไอพีพี

ก๊าซธรรมชาติ  9,825.7 48.3  11,106.1  53.7  (1,280.4) (11.5)

ถ่านหิน  7,220.3 35.5  6,152.3  29.8  1068.1 17.4 

น�้ามันดีเซล  41.2 0.2 115.5  0.6  (74.3) (64.3)

ค่าบ�ารุงรักษา 424.1 2.1 259.1  1.3  165.0 63.7 

ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  1,838.8  9.0  2,156.6  10.4  (317.8) (14.7)

อื่นๆ  972.7  4.8  886.4  4.3  86.4 9.7 

รวมต้นทุนขาย 20,322.8 100.0 20,675.9 100.0 (353.1) (1.7)

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

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

  ก็ดี จ�านวนเงินซึ่งมาจากการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวมีจ�านวนไม่มากนัก
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รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 ผลต่าง

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

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้

ก๊าซธรรมชาติ  27,451.3  74.3  25,345.3  72.4  2,106.0 8.3 

ถ่านหิน  2,946.6  8.0  3,631.5  10.4  (684.9) (18.9)

น�้ามันดีเซล  5.0 0.01  4.7  0.01 0.4 7.9 

ค่าบ�ารุงรักษา  1,428.2  3.9  1,031.7  2.9  396.6 38.4 

ค่าเสื่อมราคา / การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  2,835.8  7.7  2,758.1  7.9  77.7 2.8 

อื่นๆ  2,266.2  6.1  2,245.9  6.4  20.2 0.9 

รวมต้นทุนขาย  36,933.0  100.0  35,017.1  100.0  1,915.9 5.5 

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

บริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ ต้นทุนก๊าซธรรมชาตินับเป็นต้นทุนขายในการด�าเนิน

งานหลักของบริษัท โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2557

ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 ผลต่าง

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

ต้นทุนเฉลี่ย

ของโกลว์ ไอพีพี 326.0 313.3  12.8 4.1

ของโรงผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ร่วมกัน(2) 330.7 323.0  7.7 2.4

หมายเหตุ: (1) ต้นทุนเฉลี่ยไม่ใช่ราคาก๊าซจริงของบริษัท แต่ค�านวณโดยน�าต้นทุนก๊าซธรรมชาติทั้งหมดหารด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้

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

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

   ราคาก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราต่างกัน
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บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2557

ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยในการจัดซื้อถ่านหินส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost)(1) ของถ่านหิน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 ผลต่าง

(ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั) (ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั) (ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั) (ร้อยละ)

ธุรกิจไอพีพี

ราคาถ่านหินอ้างอิง(2)

(6,322 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม)(AR)
96.8 114.8 (18.0) (15.7)

ค่าขนส่ง(3) 12.8 13.9 (1.1) (8.0)

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้

ราคาถ่านหินอ้างอิง(2) 

(6,700 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม)(AD)
81.1 98.5 (17.4) (17.6)

ค่าขนส่ง(3) 8.6 8.4  (0.2) (2.2)

หมายเหตุ: (1) ต้นทุนเฉลี่ยไม่รวมต้นทุนของ Biomass

  (2) ไม่ใช่ราคาถ่านหินจริง แต่เป็นราคาอ้างอิงเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้ ส่วนราคาถ่านหินจริงเปลี่ยนแปลงตามกลไกการปรับราคาตาม

   ข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายถ่านหิน

  (3) รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของบริษัทคือ ปริมาณไฟฟ้าและไอน�้าที่บริษัทผลิตได้และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

และไอน�า้ดังกล่าว

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

บริษัทส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ปริมาณการผลิตและอัตราการใช้ความร้อน(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 4,322 5,106

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 30,168,079 35,464,742

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 6,980 6,946
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ปริมาณการผลิตและอัตราการใช้ความร้อน(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 5,509 4,121

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 49,249,922 37,842,567

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 8,940 9,183

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (MIE)(1)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้าที่จัดสรร (กิกะวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า)(2)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,505 8,035

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 2,515 2,713

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 69,231,100 64,736,280

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 26,248,489 28,519,243

อัตราการใช้ความร้อนจัดสรร (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,140 8,057

โรงไฟฟ้าถ่านหิน(3) 10,437 10,541

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน�้า (SEIP)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)(2) 1,662 1,646

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 13,631,749 13,487,758

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 8,204 8,194

หมายเหตุ: (1) แสดงถึงอัตราการใช้ความร้อน “จดัสรร” ซึง่ถอืเป็นอตัราการใช้ความร้อนรวมของโรงผลติไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ของบรษิทั โดยค�านวณจากปรมิาณพลงังานจากเชือ้เพลงิที่

ใช้ทัง้หมดของโรงงานในระยะเวลาหนึง่หารด้วยพลงังานท่ีผลิตได้ทัง้หมดในระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่ไม่สามารถค�านวณค่าได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณโีรงไฟฟ้าแบบพลงังานความ

ร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหินของโกลว์ เอสพพี ี2/โกลว์ เอสพพี ี3 ซึง่บรษิทัถวัเฉลีย่พลงังานไอน�า้และพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติโดยโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี3 โดยนบัเป็นการผลติโดย

ใช้ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหิน การค�านวณเช่นนีย้ดึหลกัปรมิาณพลงังานทีผ่ลติได้จากแหล่งพลงังานแต่ละชนดิต่อพลงังานทีใ่ช้ส�าหรบัโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพพี ี3 ทัง้หมด ซึง่บรษิทัจ�าเป็น

ต้องใช้ดุลยพินจิและสมมตฐิานท่ีตัง้ขึน้ประกอบในการค�านวณ   

  (2) รวมถึงการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้และน�้าเย็น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไอน�า้และน�้าเย็น (ถ้ามี) ถูกปรับใช้หน่วยเมกะวัตต์ ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

  (3) อตัราการใช้ความร้อนท่ีแสดงในตารางส่วนน้ีมกีารรวมปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิีใ่ช้เริม่เดนิเครือ่งและส่วนผสมของชีวมวล (Biomass) เข้าไว้ในอตัราการใช้ความร้อนจากถ่านหนิด้วย

ผลประกอบการเปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2557 กับปี 2556

รายได้

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าและการให้บริการ (รวมรายได้อื่นๆ) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เป็นจ�านวน 73,323.7 ล้านบาทในปี 

2557 จากจ�านวน 69,771.5 ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้
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• รายได้รับจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ปรับตัวลดลงร้อย

ละ 8.5 หรือจากจ�านวน 14,423.9 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 13,193.1 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุจาก

ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ลดลง แม้ว่าค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงในปี 2557 (ซึ่งส่งผลในทางบวกต่อค่าความพร้อม) โดย

ในปี 2557 ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ลดลงร้อยละ 15.4 หรือจากจ�านวน 5,101 กิกะวัตต์ชั่วโมงเป็นจ�านวน 4,316 

กิกะวัตต์ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลจากการน�ามาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินมาใช้ รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 

ท่ีแสดงในงบการเงินจะประกอบไปด้วยรายได้จากสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 1,275.1 ล้านบาท และรายได้จากการขายจ�านวน 

10,971.3 ล้านบาท 

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

ขนาด 660 เมกะวัตต์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 หรือจากจ�านวน 11,969.6 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 15,021.9 ล้านบาท

ในปี 2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากที่ค่าความพร้อมจ่ายที่สูงขึ้นและปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่เพิ่ม

ข้ึนรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงในปี 2557 ซึ่งส่งผลในทางบวกต่อค่าความพร้อม โดยในปี 2557 ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้

แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.6 หรือจากจ�านวน 4,121 กิกะวัตต์ชั่วโมงเป็นจ�านวน 5,463 กิกะวัตต์ชั่วโมง

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

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 519.0 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 537.4 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 1,056.4 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัว

เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากที่ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะเริ่มจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ได้

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อันเนื่องมาจากปัญหาเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหายตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 เป็นต้นมา โดย

ในปี 2557 มีปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.5 หรือจากจ�านวน 328 กิกะวัตต์

ชั่วโมง เป็นจ�านวน 612 กิกะวัตต์ชั่วโมง

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ปรับ

ตัวลดลงร้อยละ 0.1 หรือจากจ�านวน 18,262.9 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 18,251.9 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวลดลง

มีสาเหตุหลักจากที่ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ลดลง เนื่องจากโรงไฟฟ้าบางหน่วยผลิตได้มีการซ่อมบ�ารุงรักษาตาม

แผน โดยในปี 2557 มีค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 0.6 เนื่องมาจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ลดลงร้อยละ 2.3 

แม้ว่าราคาก๊าซจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ก็ตาม 

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 หรือจาก

จ�านวน 15,730.2 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 17,591.5 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากปริมาณการ

จ�าหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟซึ่งมีผลมาจากการปรับขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) โดยในปี 2557 มี

ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 หรือจากจ�านวน 4,719 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวน 5,099 

กิกะวัตต์ชั่วโมงและอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นร้อยละ 3.5 อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ถูกปรับขึ้น 0.05 บาทต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง ในเดือน

มกราคม ปี 2557 และ 0.10 บาทต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง ในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ตามล�าดับ

• ยอดจ�าหน่ายไอน�า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมของโรงผลติไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.4 หรอืจากจ�านวน 

7,856.9 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 8,359.5 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากอัตราค่าไอน�า้ที่สูงขึ้นร้อยละ 

2.6 เนื่องมาจากราคาค่าก๊าซที่สูงขึ้นและปริมาณการจ�าหน่ายไอน�า้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7

• รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 หรือจากจ�านวน 426.0 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 463.3 

ล้านบาทในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราค่าจัดจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้น
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รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ

บรษิทัมรีายไดจ้ากดอกเบี้ยรบัลดลงจ�านวนร้อยละ 22.8 หรอืจากจ�านวน 67.8 ลา้นบาทในป ี2556 เป็นจ�านวน 52.3 ลา้นบาทในป ี2557 

โดยดอกเบี้ยรับส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยจากเงินสดที่อยู่ในรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีส�ารองตามสัญญาเงินกู้โครงการ

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้อื่นๆ จ�านวน 280.4 ล้านบาท หรือลดลงจ�านวน 216.3 ล้านบาท จากจ�านวน 496.8 ล้านบาทในปี 2556 ใน

ปี 2557 บริษัทมีเงินชดเชยการสูญเสียรายได้จากบริษัทประกันของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จ�านวน 98.9 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ใน

ขณะที่เดือนธันวาคม ปี 2556 บริษัทมีเงินชดเชยการสูญเสียรายได้จากบริษัทประกันของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จ�านวน 296.9 ล้านบาท

จากเหตผุลดังกล่าวข้างต้น รายได้ทัง้หมดปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.1 หรอืจากจ�านวน 69,771.5 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 73,323.7 

ล้านบาทในปี 2557

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 หรือจากจ�านวน 55,693.0 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 57,255.9 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งเป็น

ผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพี 

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี จาก บจ. โกลว์ ไอพีพี ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.5 หรือจากจ�านวน 11,106.1 ล้าน

บาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 9,825.7 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง ร้อยละ 15.0 

เนื่องมาจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่ลดลง แม้ว่าราคาค่าก๊าซจะปรับตัวสูงก็ตาม

• ต้นทุนถ่านหินของธุรกิจไอพีพี จาก บจ. เก็คโค่-วัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 หรือจากจ�านวน 6,152.3 ล้านบาทในปี 2556 เป็น

จ�านวน 7,220.3 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากปริมาณการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากปริมาณการ

จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาค่าถ่านหินเฉลี่ย (FOB) จะลดลงก็ตาม

• ต้นทุนเชื้อเพลิงน�้ามันดีเซลของ ธุรกิจไอพีพี ปรับตัวลดลงจ�านวน 64.3 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 115.5 ล้านบาทในปี 2556 เป็น

จ�านวน 41.2 ล้านบาทในปี 2557 ต้นทุนซ่อมบ�ารุง ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.7 หรือจากจ�านวน 259.1 ล้านบาทในปี 2556 เป็น

จ�านวน 424.1 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการซ่อมบ�ารุงรักษาตามแผนของ บจ. เก็คโค่-วัน 

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงจ�านวน 317.8 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 2,156.6 ล้านบาทในปี 2556 

เป็นจ�านวน 1,838.8 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักเนื่องจากรวมผลจากการปรับค่าเสื่อมราคาของ บจ.โกลว์  

ไอพีพี ภายใต้มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 337.3 ล้านบาทในปี 2557

• ต้นทุนขายอื่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 หรือจากจ�านวน 886.4 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 972.7 ล้านบาทในปี 2557 ทั้งนี้

ต้นทนุขายอืน่ๆ ทีใ่ช้ในการผลติส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนน�า้ สารเคม ีและค่าใช้จ่ายประจ�าท่ัวไป รวมไปถงึเงนิจ่ายเข้ากองทนุ

พัฒนาไฟฟ้า 

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration)

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 หรือจากจ�านวน 25,345.3 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 27,451.3 ล้าน

บาทในปี 2557 การปรบัตวัเพิม่ขึน้มสีาเหตหุลกัจากปรมิาณการใช้เชือ้เพลงิท่ีเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.7 เนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณ

การจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า 
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• ต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินปรับตัวลดลงร้อยละ 18.9 หรือจากจ�านวน 3,631.5 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 2,946.6 ล้านบาทใน

ปี 2557 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่ลดลง เนื่องมาจากมีการหยุดซ่อมบ�ารุงรักษาตามแผนของ

โรงไฟฟ้า และราคาค่าถ่านหินเฉลี่ย (FOB) ลดลงร้อยละ 17.6 หรือจาก 98.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเป็น 81.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อตัน ในขณะที่ราคาถ่านหินอ้างอิงลดลงร้อยละ 15.9 หรือจาก 100.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเป็น 84.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุงปรับตัวเพิ่มขึ้น 396.6 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 1,031.7 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 1,428.2 ล้านบาทในปี 

2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าบางหน่วยผลิตมีการหยุดซ่อมบ�ารุงรักษาตามแผน

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 หรือจากจ�านวน 2,758.1 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 

2,835.8 ล้านบาทในปี 2557 

• ต้นทุนขายอื่นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 หรือจากจ�านวน 2,245.91 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 2,266.2 ล้านบาทในปี 2557 

ต้นทนุขายอืน่ประกอบด้วย น�า้ เคมีภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิกจิการโดยรวม รวมไปถงึเงนิสนบัสนนุแก่กองทนุพฒันาไฟฟ้า

ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 หรือจากจ�านวน 706.8 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 773.1 

ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 หรือจากจ�านวน 33.7 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 31.5 

ล้านบาทในปี 2557

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 หรือจากจ�านวน 727.0 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 741.6 

ล้านบาทในปี 2557

ในปี 2557 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ�านวน 61.7 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลก

เปลี่ยนเป็นจ�านวน 1,002.7 ล้านบาท โดยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ของ บจ. โกลว์  

ไอพีพี, บจ. เก็คโค่-วัน และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ(5) ซึ่งจะช�าระคืนโดยอาศัยรายได้จากยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่อยู่ในสกุลดอลลาร์

สหรัฐฯ และที่มีการอ้างอิงกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รายจ่ายทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 หรือจากจ�านวน 57,464.7 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 

58,097.0 ล้านบาทในปี 2557

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 หรือจากจ�านวน 12,306.8  

ล้านบาทใปี 2556 เป็นจ�านวน 15,226.7 ล้านบาทในปี 2557 

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 0.1 หรือจากจ�านวน 3,388.7 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 3,385.7 ล้านบาทในปี 2557 โดย

ต้นทุนทางการเงินหลักประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 หรือจากจ�านวน 3,259.7 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 3,271.6 ล้านบาทในปี 2557 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 11.6 หรือจากจ�านวน 129.0 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 114.1 ล้านบาท ในปี 2557 

หมายเหตุ:   (5)งบการเงินของบจ.ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ถูกจัดท�าในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และได้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท
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หมายเหตุ: (6)ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
(7)ไม่รวมก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
(8)ไม่รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (ก) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ (ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

(ก) ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันในปี 2557 จ�านวน 1,116.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 จากจ�านวน 887.1 ล้านบาท ในปี 2556 การปรับ

เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น

(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ในปี 2557 มีการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 111.3 ล้านบาท (รวมผลจากการปรับการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 187.6 ล้านบาท) ในขณะที่ปี 2556 (งบปรับปรุง

ใหม่) มีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 144.2 ล้านบาท

ก�าไรหลังหักภาษี

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรหลังหักภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.4 หรือจากจ�านวน 7,886.8 ล้านบาทในปี 2556 เป็น

จ�านวน 10,835.8 ล้านบาทในปี 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยมผีลก�าไรจ�านวน 1,696.9 ล้านบาทในปี 2557 ในขณะท่ีในปี 2556 ส่วนของผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยมผีลก�าไรจ�านวน 

672.4 ล้านบาท ผลก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีองค์ประกอบหลักคือ ก�าไรสุทธิของ บจ. เก็คโค่-วัน ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

จ�านวนร้อยละ 35 โดยในป ี2557 บจ. เก็คโค่-วัน มีก�าไรสุทธเิปน็จ�านวน 4,209.4 ล้านบาท นบัรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธจิ�านวน 

4.6 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,623.1 ล้านบาท รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 848.7 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรสุทธิมีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 หรือจากจ�านวน 7,214.4 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจ�านวน 9,138.9 

ล้านบาทในปี 2557 อย่างไรก็ตามถ้าไม่รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี ก�าไร

สุทธิในปี 2557 จะมีจ�านวนทั้งสิ้น 9,539.5 ล้านบาท

Normalized Net Profit(6) 

ในปี 2557 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 55.4(7) ล้านบาท และผลต่างสุทธิของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี จ�านวน 78.3(8) ล้านบาท ท�าให้บริษัทมี Normalized Net Profit ซึ่งไม่รวมถึงผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญา

เช่าการเงิน จ�านวน 9,667.9 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 หรือจากจ�านวน 8,060.6 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่ง Normalized Net Profit 

นี้ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดการจ่ายเงินปันผล
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เสนอ	 ผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้ 

• นายโกวิทย์ โปษยานนท์  ประธานกรรมการ

• นายวิทยา เวชชาชีวะ  กรรมการ 

• นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์  กรรมการ

ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมดห้า (5) ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีแล้วน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคล้องกับผูส้อบบญัชภีายนอกว่างบการเงนิของบรษิทัแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานโดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระ

ส�าคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตามรายงานท่ีผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในน�าเสนอ 

แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบต่อการด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะ

กรรมการบริษัท

5. สอบทานและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจ�าปี สอบทานและรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในรายไตรมาส และประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. สอบทานความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้ ตามที่ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในและผูบ้ริหารคาดการณ์หรือประเมินไว้ รวมถึงสอบ

ทานว่าได้มีการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เหน็ว่ารายการดงักล่าวของบรษิทั เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท

8. รับทราบถึงการมีส่วนร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

9. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. สอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง

11. รับทราบถึงพื้นฐานด้านจริยธรรม และขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมที่กลุ่มบริษัทโกลว์ใช้เป็นหลักปฏิบัติอยู่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกีย่วกบัข้อบกพร่องทีส่�าคญัของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั นอกจากนีจ้ากการทีบ่รษิทั

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท GDF SUEZ (จีดีเอฟ สุเอซ) บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของระบบการควบคุมภายในของ GDF SUEZ 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 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ 

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที ่

จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อยและของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิใช่เป็นการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้น�าการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง “การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่” มาใช้เป็นครั้งแรก โดยม ี

ผลกระทบตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558









































































































































สารบัญ 10 จ�ดเดนทางการเง�น
 12 สารจากประธานกรรมการ
 14 สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร
 16 คณะกรรมการบร�ษัท 
 18 คณะผูบร�หารบร�ษัท
 22 บทสรุป : รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
  ป 2556-2557

 43 ขอมูลทั่วไป
 46 ปจจัยความเสี่ยง
 56 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 69 ผลิตภัณฑและการผลิต
 76 โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
 122 รายการระหวางกัน
 124 ฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงาน
 138 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 
 140 งบการเง�น

ดวยการใชกระดาษรีไซเคิลอนุรักษธรรมชาติ

แทนการใชกระดาษใหมที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์

ชวยใหเราลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมลงได:

ออกแบบ: บริษัท สมอลเลอร แอนด เบทเทอร ดีไซน จํากัด

กิโลกรัม การฝงกลบขยะ

กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจก

กิโลเมตร ของระยะการเดินทางโดยรถยนต

ลิตร นํ้า

กิโลวัตต พลังงานไฟฟา

กิโลกรัม ไม

89

892

10734

1166

672

403

We try our best 
to be GREEN

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่: 

http://www.arjowigginsgraphic.com/the-environmental-calculator.html
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บร�ษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 38 - พารคว�ง
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 66 (0) 2670 1500-33
โทรสาร 66 (0) 2670 1548-9

www.glow.co.th

รายงานประจำป 2557
บร�ษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2557 บร�ษัท โกลว พ
ลังงาน จำกัด (มหาชน)
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