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ปรัชญาพ�้นฐานทางธุรกิจ

พันธกิจ

ว�สัยทัศน� 

ความเป�นเลิศในการบร�หารจัดการ

• ให�ความสำคัญต�อสิ�งแวดล�อม สุขอนามัยและความปลอดภัย

• รักษาความพ�งพอใจของลูกค�าให�อยู�ในระดับสูง

• พัฒนาความมั่นคงในการจัดส�งผลิตภัณฑ�อย�างต�อเนื่อง

• พัฒนากระบวนการดำเนินโครงการอย�างต�อเนื่อง

• พัฒนาระบบรายงาน ตลอดจนเคร�่องมือและกระบวนการในการบร�หารอย�างต�อเนื่อง

• ลดต�นทุนการผลิตและเพ��มประสิทธิภาพในการผลิต

• ลดต�นทุนทางการเง�น

   

การเติบโตในผลการดำเนินงาน

• ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วมระบบโคเจนเนอเรชั่นในประเทศไทย

 ให�กับกลุ�มลูกค�าอุตสาหกรรมที่มีความต�องการไฟฟ�าสูง และให�ความสำคัญในเร�่อง

 ความมั่นคงของระบบการผลิตและจัดส�งไฟฟ�า 

• ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าเอกชนรายใหญ� (ไอพ�พ�) ในประเทศไทย 

• ขยายและแสวงหาการดำเนินธุรกิจต�างๆ ในประเทศเพ�่อนบ�าน

เราเป�นผู�นำด�านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟ�าและไอน้ำที่ให�ความมั่นคงและยั่งยืน 

เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าบนพ�้นฐานของนวัตกรรมที่สร�างสรรค�

ในการใช�เชื้อเพลิงที่หลากหลาย

เพ��มคุณค�าให�กับผู�ถือหุ�นและลูกค�าอย�างยั่งยืน ด�วยการสร�างความมั่นคงในการผลิตและจัดส�งไฟฟ�า 

การเติบโตในด�านผลการดำเนินงาน ความรู�ความสามารถของบุคลากร พร�อมด�วยความเชี่ยวชาญ

อย�างเป�นโครงข�าย

ดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาและดำเนินงานโครงการด�วยความรับผ�ดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม 

โดยให�ความสำคัญต�อการพัฒนาคุณภาพชีว�ตของชุมชนในพ�้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ



เปล่ียนเป็น



ด้วยแนวความคิดที่ว่าพลังงานของโลกก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงของ จีดีเอฟ สุเอซ เป็น 
เอน็จ ี ในวนัน้ี ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงในระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของธรุกิจพลังงานทดแทน, การขยายธุรกิจตามแนวทาง
คาร์บอนต�่า, การลดการใช้พลังงาน และการปฏิวัติดิจิตอล ความคาดหวังของลูกค้า และความรับผิดชอบร่วมกันของเราในวันนี้
เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป ถือเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

ถึงเวลาท่ีเราต้องลงมือท�า คิดบวก และร่วมกันหาหนทางที่จะเปล่ียนวิถีการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน เพ่ือ 
ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นช่วงท่ีเราต้องหาแหล่งทรัพยากร คิดค้นส่ิงใหม่ รวบรวม และต่อเติม 
แนวความคิดของเราทุกคน เอ็นจี มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์พลังงานของวันพรุ่งนี้ต่อไป



แผนงาน 5 ปี สู่วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
โดยมีเป้าหมายในการลดจ�านวนอุบัติเหตุในที่ท�างานลง

2557

2561

ให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย
และความปลอดภัย 
กลุ่มบริษัทโกลว์ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 

ขั้นตอนการวางแผน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีการส่ือสารแบบ 

เปิดกว้างกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนเกีย่วกบัผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั เรายัง

มุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินการอย่างดทีีสุ่ดในด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยั รวมทัง้เผยแพร่พฤตกิรรมความปลอดภยั 

ที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

•	 เน้นการสร้างภาวะผู้น�าด้านความปลอดภัย	

•	 เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน	

•	 ก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน

•	 ปรับปรุงกิจกรรมที่สนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย	

•	 ก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของบุคคล

•	 ชี้แจงและสื่อสารผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

•	 การยอมรับและสร้างแรงจูงใจด้านความปลอดภัย	

•	 วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย	

•	 การประเมินความเสี่ยงของโรงไฟฟ้า	

•	 การบริหารความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา	

•	 ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัย	และความปลอดภัย	

•	 ส�ารวจพื้นที่การท�างานและปรับปรุงคุณภาพ	Job	Safety	Analysis	(JSA)



โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2
ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	ระยะที่	2	 เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของกลุ่มบริษัทโกลว์ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เป็น

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco-Factory)	 ที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยมุ่งเน้น

ในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต	 รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	และยงัแสดงความมุง่มัน่ร่วมกบัสมาชกิสมาคมเพือ่นชมุชน	ในการแสดงพนัธสญัญาก้าวสู่การเป็น

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายในปี	2562	

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
กลุ่มบริษัทโกลว์ได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	

จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์กรมหาชน)	

โดยการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนี้	 เป็นวิธีในการแสดง

ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของบริษัท	 และ

จ�าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส�าคัญ	(GHG)	

เพื่อแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์	 อันจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการบริหาร

จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ทั้งในระดับโรงงาน	ระดับอุตสาหกรรม	และระดับประเทศ



พัฒนาความมั่นคงในการจัดส่งผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง และรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
ให้อยู่ในระดับสูง

ระบบที่ช่วยจ�ากัดกระแสผิดพร่อง (Fault Current Limiter: FCL)

การให้ความส�าคัญอย่างต่อเน่ืองในด้านความพร้อมและความเชื่อถือได้ในการจัดส่งพลังงานถือเป็นความส�าคัญ 

พื้นฐานในเป้าหมายของบริษัท เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งเพิ่มจ�านวนลูกค้าใหม่ โดย

ถือเป็นพันธกิจของบริษัทที่จะจัดหาพลังงานที่มีเสถียรภาพให้กับลูกค้า มีการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

และอปุกรณ์ รวมถงึระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัด้ิานวศิวกรรมท่ีดี

ที่สุด ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดและขจัดภาวะที่ไม่ปลอดภัยในโรงไฟฟ้า

Fault	Current	Limiter	 ช่วยการออกแบบระบบใหม่และการใช้งานระบบท่ีมีอยู่เดิมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น	 ซึ่งสามารถลดข้อจ�ากัดในเรื่อง		

Fault	Current	ด้วยการออกแบบและควบคุมค่าของ	Fault	Current	ได้อย่างเหมาะสม	ระบบนี้ได้ช่วยให้เราขยายหรือปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า

และรักษาแรงดันไฟฟ้าให้มีความเสถียรโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการลด	Fault	Current

ประโยชน์ในการติดตั้ง FCL ในสถานีส่งไฟฟ้าเดิม
•	 ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจาก	Fault	Current	

ด้วยการจ�ากัดความรุนแรงของ	Fault	Current	ลง	

•	 การควบคุมระดับ	Fault	Current	 จะช่วยยืดอายุการใช้งาน

ของสถานีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

•	 การติดตั้ง	Fault	Current	Limiter	จะช่วยเพิ่มความสามารถและ

เสถยีรภาพของระบบไฟฟ้าทีม่อียูเ่ดมิได้รวดเรว็กว่าการก่อสร้าง

หรือขยายสถานีไฟฟ้าใหม่

WITH FCL

Power
Delivery

Voltage
Stabilty

Fault
Current



การเชื่อมต่อระบบควบคุมระยะไกลของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า (Central SCADA)
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์	ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าขนาด	115	เควี	โดยมีสถานีไฟฟ้าหลักๆ	ที่เชื่อมต่อโครงข่ายเข้าด้วยกันจ�านวน	

5	สถานีคือ	สถานีไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	2	/	โกลว์	เอสพีพี	3,	สถานีไฟฟ้า	โกลว์	พลังงาน,	สถานีไฟฟ้า	โกลว์	เอสพีพี	1,	สถานีไฟฟ้า	เอ็มทีพี	1	

และ	สถานีไฟฟ้า	เอ็มทีพี	2

กลุ่มบรษัิทโกลว์	ได้ท�าการเชือ่มต่อระบบควบคมุระยะไกลของอุปกรณ์ในสถานไีฟฟ้า	(SCADA)	ทัง้	5	สถานไีฟฟ้าเข้าด้วยกนัเป็นระบบ	Central	

SCADA	 ด้วยโครงข่ายสายใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optic)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและตัดสินใจของพนักงานปฏิบัติการ	 ท�าให้

สามารถรบัทราบปัญหากรณีเกดิเหตไุฟฟ้าดบัของวงจรต่างๆ	ได้อย่างถกูต้อง	รวดเรว็และสามารถวางแผนการแก้ไขได้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	

 Central SCADA

 Central SCADA



พัฒนาระบบรายงาน ตลอดจนเครื่องมือ
กระบวนการในการบริหาร
และด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
บรษิทัมโีครงการในการสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรบัความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกค้า ด�าเนิน

โครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และ/หรือ ก่อสร้างเครือข่ายสายส่งเพ่ิมเติมไปยังลูกค้า 

โครงการเหล่านี้จะดูแลโดยทีมงานซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างมีระบบ เพ่ือหลีกเล่ียงความล่าช้าหรือหย่อน

ประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด

การจัดตั้งฝ่ายบ�ารุงรักษาส่วนกลาง
ฝ่ายบ�ารุงรักษาส่วนกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและการจัดการในช่วงหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผน,	การหยุดซ่อมฉุกเฉิน	และการบ�ารุง

รักษาเชิงป้องกัน	เพื่อให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งหมดของโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ในประเทศไทย	ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแก่พนักงานปฏิบัติการและซ่อมบ�ารุง	 การเพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบ�ารุงอย่างท่ัวถึงใน

ทุกโรงงาน	การเสริมสร้างกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบ�ารุงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	และเป็นศูนย์กลางในการ

บรหิารจัดการวสัดแุละการจดัจ้างงานซ่อมบ�ารุง	เพือ่ให้บริษทัสามารถต่อรองกบัผูจ้�าหน่ายได้อย่างมปีระสทิธภิาพและจดัหาอปุกรณ์และอะไหล่

ชิ้นส่วนในราคาที่เหมาะสมได้			

การจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริษัทได้ติดตามและปรับปรุงการด�าเนินการตามแผนการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยเล็งเห็นว่ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น

มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเกิดความใส่ใจและผลักดันให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของ	Global		

Reporting	Initiative	(GRI)	 ที่เป็นสถาบันชั้นน�าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

ติดตามความคืบหน้าและการสื่อสารเกี่ยวกับการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	โดย

ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถน�าไปใช้ประกอบการจัดท�ากลยุทธ์และนโยบายขององค์กร	รวมทั้งปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทต่อไป



แผนแม่บทด้านความยั่งยืน ปี 2558-2563

วิสัยทัศน์องค์กร :	เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงาน	โดยผลิตไฟฟ้าและไอน�้าที่ให้ความมั่นคงและยั่งยืน	เพื่อตอบสนองความต้องการ	
	 ของลูกค้าบนพื้นฐานของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย

โปรแกรมการประเมินผลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมระดับสากล	(ISO26000)

โรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ	:	
•	โกลว์	พลังงาน
	 ระยะที่	2
•	โกลว์	เอสพีพี	1
	 (เดมิน	)
•	โกลว์	พลังงาน
	 โซล่าร์

โรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ	:	
•	โรงงานที่เหลือ
	 ในมาบตาพุด

โครงการแนวร่วม
ปฎิบัติของภาค
เอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต

โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

รางวัล	CSR	Awards

จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ	GRI	G4

รางวัลรายงานความยั่งยืน

2558 2559 2560 2561 2562 2563



การจัดการต้นทุนทางการเงิน
เป้าหมายในการรักษาความเป็นเลิศในการด�าเนินงานของบริษัท ยังรวมถึงความเป็นเลิศในการจัดการฐานะทาง 

การเงิน บริษัทแสวงหาโอกาสในการลดต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม และมุ่งเน้นการ

ลดความเสีย่งทางการเงนิอย่างสม�า่เสมอ ในขณะเดยีวกนับรษัิทมกีารวางแผนด�าเนนิการลดต้นทนุในการด�าเนินงาน 

และซ่อมบ�ารุง  โดยก�าหนดขั้นตอนการท�างานที่โปร่งใสเพื่อสามารถวิเคราะห์ได้ถึงลักษณะและช่วงระยะเวลาการ

เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อให้การใช้จ่ายแต่ละครั้ง

มีความเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงบริษัทยังมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาวให้มีมูลค่า

มากที่สุดอีกด้วย

ความส�าเร็จในการรีไฟแนนซ์ 
ในเดือนมกราคม	2558	บริษัท	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	จ�ากัด	(บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทโกลว์)		ประสบความส�าเร็จในการรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิมจ�านวน	

80	ดอลลาร์สหรัฐฯ	กับธนาคารต่างประเทศชั้นน�า	2	แห่ง	ท�าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ประมาณ	4	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ในปี	2558

ความส�าเร็จในการออกหุ้นกู้
ในเดือนกันยายน	2558	บมจ.	โกลว์	พลังงาน	ประสบความส�าเร็จในการออกหุ้นกู้อายุ	10	ปี	มูลค่า	4,000	ล้านบาท	ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าใน

สภาวะทีต่ลาดมคีวามผนัผวนสงู	โดยหุน้กูด้งักล่าวได้รบัความสนใจจองซือ้เป็นจ�านวนมากท้ังจากผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญ่		ซึง่บรษิทั

น�าเงินทีไ่ด้จากการเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นีไ้ปใช้รไีฟแนนซ์เงินกูเ้ดิมของบรษิทัทีค่รบก�าหนดในปี	2558		ท�าให้สามารถเพิม่อายเุฉลีย่ของเงนิกูบ้รษิทั

ความส�าเร็จของการด�าเนินการทั้งสองเรื่อง	

ดังกล่าว	 ท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงิน

และตลาดทุน	 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อม่ันที่

นักลงทุนมีต่อพื้นฐานธุรกิจและสถานะทางการ

เงินของบริษัท	 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของบริษัทในการรักษาโครงสร้างเงินทุนให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย



สร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นด้วยการบริหารจัดการฐานทุนอย่างเหมาะสม 

* ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2559 ของบริษัทฯ
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หมายเหตุ	 	 	 	 	
(1)	 ท�าการจัดประเภทรายการที่ไม่ใช่เงินสด	(non	cash	item)	บางรายการใหม่	 	 	 	 	
(2)	 1.238	บาท/	หุ้น	จ่ายจากผลประกอบการปี	2554,	0.810	บาท/	หุ้น	จ่ายจากผลประกอบการปี	2555	(ระหว่างกาล)	 	 	 	 	
(3)	 1.301	บาท/	หุ้น	จ่ายจากผลประกอบการปี	2555,	0.851	บาท/	หุ้น	จ่ายจากผลประกอบการปี	2556	(ระหว่างกาล)	 	 	 	 	
(4)	 1.904	บาท/	หุ้น	จ่ายจากผลประกอบการปี	2556,	1.100	บาท/	หุ้น	จ่ายจากผลประกอบการปี	2557	(ระหว่างกาล)	 	 	 	 	
(5)	 2.205	บาท/	หุ้น	จ่ายจากผลประกอบการปี	2557,	1.388	บาท/	หุ้น	จ่ายจากผลประกอบการปี	2558	(ระหว่างกาล)	 	 	 	 	
(6)	 รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้า	โกลว์	ไอพีพี	 	 	 	 	

ปี	 2555	 2556	 2557	 2558

(หน่วย	:	ล้านบาท)
รายได้จากการขาย

57,204

69,207
72,991

64,225

จุดเด่นทางการเงิน
(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายได้ทั้งหมด                                     59,073        69,772        73,324(6)           65,369(6)             

รายได้จากการขาย  57,204   69,207   72,991   64,225 
ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา  13,070   18,259   20,898   20,379 
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  5,418   7,214   9,139   8,355 
ก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตรา           5,078            8,061                9,668                9,797          

  แลกเปลีย่นสุทธแิละรายได้หรอืค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้
  รอการตัดบัญชี                           

สินทรัพย์รวม  130,039   125,006   120,322   117,169 
หนี้สินรวม  87,496   77,746   67,751   61,210 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  42,543   47,260   52,571   55,958 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                                 2.048(2)             2.152(3)             3.004(4)              3.593(5)

2555 2556 2557 2558งบการเงินรวมของบริษัท
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ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

ก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ
และรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์รวม

ปี	 2555	 2556	 2557	 2558

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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สารจากประธานกรรมการ

ผลการด�าเนินงานในปี 2558 ของโกลว์เป็นหลักฐานท่ีชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของพื้นฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์ โดยปรัชญา 
ในการท�างานที่เรายึดถือมากว่า 20 ปีที่ผ่านมาได้แก่ ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการเติบโตในผลการด�าเนินงาน

ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ จะครอบคลุมไม่เพียงการด�ารงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่ยังรวมถึงกระบวนการพัฒนาธุรกิจอีกด้วย เราให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย และ
ความปลอดภัย โดยค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียไม่ใช่แต่เฉพาะพนักงานของเราเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงชุมชนในพื้นท่ีของเรา 
อีกด้วย ความพึงพอใจของลูกค้า ความมั่นคงของพลังงานที่ส่งมอบ ตลอดจนประสิทธิภาพ เป็นหัวใจส�าคัญในหลักการบริหารจัดการ 
ของเรามาโดยตลอด

ส่วนด้านการเติบโตของผลการด�าเนินงานน้ัน กลุ่มบริษัทโกลว์ได้แสวงหาโอกาสในการลงทุน การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปใน 
ตลาดเป้าหมาย ปัจจุบันเรามีธุรกิจในประเทศไทยและ สปป. ลาว และยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มในประเทศไทย สปป. ลาว  
เมยีนมาร์ และกมัพชูา นอกจากนี ้หลงัจากทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการเมือ่เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีผ่านมา เราได้เพ่ิมประเทศ
เวียดนาม และมาเลเซียเป็นตลาดเป้าหมายส�าหรับการแสวงหาโอกาสในการลงทุนอีกด้วย ซึ่งพื้นท่ีเป้าหมายท้ังหมดนี้ ครอบคลุม
ประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 260 ล้านคน ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่ปลอดภัยและ
มีความมั่นคงให้กับกลุ่มประชากรดังกล่าว โดยเราจะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ผลิตก๊าซคาร์บอนต�า่ (Carbon-Light Technologies)  
ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังน�้า และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ผมมีความมั่นใจ 
อย่างมากในโอกาสของกลุ่มบริษัทโกลว์ที่จะสามารถสร้างการเติบโตที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนได้ในอนาคต

ด้วยโครงสร้างเงินทุนที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตท่ีระดับ A+ (จาก TRIS Credit  
Rating) และด้วยต้นทุนของเงินทุนที่เกื้อหนุน ตลอดจนการที่บริษัทยังไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะอันใกล้นี้ คณะกรรมการ
จึงได้ตัดสินใจที่จะเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของเราในการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ียังคงรักษาความสามารถในการ
จัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนในอนาคตได้อีกด้วย

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน นักลงทุนในหุ้นกู้ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ตลอดจน 
คณะผู้บริหารและพนักงาน ส�าหรับการสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์ด้วยดีตลอดมา

นายญาณ ฟลาเช่

ประธานกรรมการ

“เราจะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีผลิตก๊าซคาร์บอนต�่า ซ่ึงรวมถึงโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 

ผมมีความม่ันใจอย่างมากในโอกาสของกลุ่มบริษัทโกลว์ท่ีจะสามารถสร้างการเติบโต
ท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและย่ังยืนได้ ในอนาคต”
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2558 เป็นอีกปีที่โกลว์มีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม เรามีก�าไรจากการด�าเนินงาน Normalized Net Profit (ซึ่งเป็นดัชน ี
ท่ีส�าคัญท่ีใช้ก�าหนดการจ่ายเงินปันผล) สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่อีกครั้ง เป็นจ�านวน 9.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.3 
ผลประกอบการนี้ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เราได้พบในตลอดปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี แนวโน้มดังกล่าวรวมถึงความต้องการ
พลังงานที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม  ราคาพลังงานท่ีสะท้อนราคาน�้ามันและราคาถ่านหินท่ีลดลง
มาอย่างมาก ตลอดจนปัจจัยบวกท่ีเกิดขึ้นจากการแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเงินบาท และอีกหนึ่งปัจจัยที ่
ส่งผลต่อผลประกอบการของเราในปี 2558 คือการบันทึกรายการพิเศษจากการบรรลุข้อตกลงในเรื่องค่าปรับกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
ของโครงการเก็คโค่-วัน 

ในด้านความปลอดภัยในการท�างานในปีที่ผ่านมา มีการเกิดอุบัติเหตุท่ีท�าให้สูญเสียเวลาการท�างาน (Lost-Time Accidents 
หรือ LTA’s) จ�านวน 5 คร้ัง ซ่ึงเทียบเท่ากับอัตรา Frequency Rate ที่ 1.1 เราได้มีการพัฒนาแผนงานสู่วัฒนธรรมองค์กร 
ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและการด�าเนินการดังกล่าวจะยังคงเป็นเรื่องที่เรามุ่งเน้นต่อไปในปี 2559 นี้

ในช่วงต้นปี 2558 ท่ีผ่านมา การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ก๊าซ (Gas Engine) ใหม่ 2 หน่วย (โครงการส่วนขยายของโรงไฟฟ้า
โกลว์ เอสพีพี 11) ขนาดก�าลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ได้เสร็จสิ้นและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ในปีเดียวกันนี้ เราประสบความส�าเร็จในการก้าวสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัทได้รับการ
รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงเราจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องส�าหรับโรงไฟฟ้าหน่วยอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทในปี 2559 นี้อีกด้วย

ในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติที่ส�าคัญในด้านการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยจะไม่มีการ
ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติม โดยเราจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด 
ก๊าซคาร์บอนในปริมาณต�่า (Carbon-Light Solutions) ซ่ึงรวมถึงโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังน�้า และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน นอกจากน้ี คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ให้เพิ่มขอบเขตภูมิภาคในการลงทุนจากเดิมที่
ครอบคลุมเฉพาะประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ โดยมีการเพิ่มเติม ประเทศเวียดนาม และมาเลเซีย เข้ามาส�าหรับการ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าด้วย Carbon-Light Solutions อีกด้วย

ฐานะทางการเงินของโกลว์มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิม โดย ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity)  
อยู่ที่ 0.85 เท่า ในขณะที่อัตราหนี้สินต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (Net Debt to EBITDA) อยู่ที่ 2.06 เท่า  
ซึ่งฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งดังกล่าว จะเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินทุนส�าหรับโครงการลงทุนในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
ในขณะเดียวกัน ภายหลังจากท่ีเราได้พิจารณาหลักการบริหารโครงสร้างเงินทุนที่เราได้ด�าเนินการมาโดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว  
เราได้เสนอต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้อนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
พิเศษส�าหรับผลการด�าเนินการปี 2558 ไปแล้ว

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณพนักงานของเราทุกท่านส�าหรับความพยายามในการท�างาน ความเป็นมืออาชีพ 
ตลอดจนการอุทิศตนในการท�างาน ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นพื้นฐานของความส�าเร็จที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทโกลว์

นายเบรนดอน วอเทอร์ส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“เรามีก�าไรจากการด�าเนินงาน Normalized Net Profit (ซ่ึงเป็นดัชนีที่ส�าคัญ
ท่ีใช้ก�าหนดการจ่ายเงินปันผล) สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่อีกคร้ัง เป็นจ�านวน 9.8 พันล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.3”
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คณะกรรมการ

1.	 นายญาณ	ฟลาเช่
	 ประธานกรรมการ

2.	 นายเบรนดอน	วอเทอร์ส	
 กรรมการ	รองประธานกรรมการ	

	 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

3.	 นายโกวิทย์	โปษยานนท์	
 กรรมการอิสระและ

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

4.	 นายวิทยา	เวชชาชีวะ
	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.	 ศาสตราจารย์เกยีรติคุณสภุาพรรณ	รัตนาภรณ์	
	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6.	 ศาสตราจาย์	ดร.	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ		
 กรรมการอิสระ
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7.	 นายกี	ริชเชล
	 กรรมการ

8.	 นายอนุตร	จาติกวณิช
 กรรมการ

9.	 นายเอซ่า	เฮสคาเน่น			
 กรรมการ

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

11.	 นายปิแอร์	ชอง	เบอร์นาด	กิลโลท์
 กรรมการ

12.	 นางชิลล่า	โคฮัลมี-มงฟิซ	
 กรรมการ

4.	 นายวิทยา	เวชชาชีวะ
	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.	 ศาสตราจารย์เกยีรติคุณสภุาพรรณ	รัตนาภรณ์	
	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6.	 ศาสตราจาย์	ดร.	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ		
 กรรมการอิสระ
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คณะผู้บริหาร

1. นายเบรนดอน วอเทอร์ส 
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายอาเรียน แวน เดน บรูค(4)

	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

2. นายเฮกกิ พูดาส (1) 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

3. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล(2) 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์

	 และสายทรัพยากรบคุคล	และการบริหารส�านักงาน

4. นายปจงวิช  พงษ์ศิวาภัย(3) 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายการพฒันาธรุกิจ

5. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ(1)  
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

7. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	

	 การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

8. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ 

	 ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	-		เก็คโค่	-	วัน	

9. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-

	 วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ:		คณะผู้บริหาร	ณ	เดือนมีนาคม	2559

 (1)	 นายเฮกกิ	พูดาส	และ	นายสุทธิวงศ์	คงสิริ	ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร	ต้ังแต่วันที่	31	ธันวาคม	2558

 (2)	 นางศรีประภา	ส�ารวจรวมผล	ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์และสายทรัพยากรบุคคล	และการบริหารส�านักงาน	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559

 (3)	 นายปจงวิช		พงษ์ศิวาภัย	ได้รับการแต่งต้ังเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน	ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	2559

 (4)	 นายอาเรียน	แวน	เดน	บรูค	ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559
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10. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	

	 งบดุลและการบัญชี

11. นางมัณทนา คุณากร 

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

12. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	

	 รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

13. นายยันเน่ โอลาวี ลูยาลา 

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	

	 ควบคุมการก่อสร้างและพัฒนาด้านเทคนิค

14. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง 
	 ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	-	โกลว์	ไอพีพ	ี

	 และโคเจนเนอเรช่ัน	ปลวกแดง

15. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	

	 วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

16. นายแกรท แมร์สมัน (1)

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	

	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ

17. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ (2)

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	

	 การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรช่ันและ	

	 การจัดการเช้ือเพลิง

18. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก 
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	สายการเงิน

19. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์   
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

หมายเหตุ:		คณะผู้บริหาร	ณ	เดือนมีนาคม	2559

 (1)	 นายเฮกกิ	พูดาส	และ	นายสุทธิวงศ์	คงสิริ	ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร	ต้ังแต่วันที่	31	ธันวาคม	2558

 (2)	 นางศรีประภา	ส�ารวจรวมผล	ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์และสายทรัพยากรบุคคล	และการบริหารส�านักงาน	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559

 (3)	 นายปจงวิช		พงษ์ศิวาภัย	ได้รับการแต่งต้ังเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน	ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	2559

 (4)	 นายอาเรียน	แวน	เดน	บรูค	ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559

หมายเหตุ:		 (1)	 นายแกรท	แมร์สมัน	ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559

 (2)	 นายอัครินทร์	ประเทืองสิทธิ์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559
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									17																												15																												19																														16																											18

21



22

29. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย 

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

21. นายศักดา ลาชโรจน์ 
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

22. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์ 

 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

23. นายประทีป พุทธธรรมรักษา 
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซ้ือและ

	 บริหารสินค้าคงคลัง

24. นายสมชัย กล่ินสุวรรณมาลี 

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบ

	 ต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

25. นายอภิชาต แจ่มจันทร์ 

 ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

26. นายเรอโนต พีเยิล 

 ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

27. นายสุทธิ เชื้อสุข 

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

28. นางสาวสุทธาสินี  เพ็งทรัพย์ 
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

20. นายอนุตรชัย ณ ถลาง

 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม	

	 ความปลอดภัย	และอาชีวอนามัย	
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30. นายเอเรล์ป กุลเลป
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

31. นายกิติพงษ์ ธัญน้อม

 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

32. นายบรรทม กระสังข์ 

 ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	-	โกลว์	เอสพีพี	1/		

	 โกลว์	เดมิน	วอเตอร์

33. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ 
	 ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

34. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ
	 ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	-	

	 โกลว์	พลังงาน	(โครงการระยะท่ี	1	&	2)

35. นายพิสุทธิ บุญวงษ์โสภณ

 ผู้จัดการโครงการแผนกซ่อมบ�ารุงกลาง

36. นายศรีจันทร์ กณาบัณฑิต

 ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	ห้วยเหาะ

37. นางอัญชณา กิตติปิยกุล  

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

38. นายอังศุธร ภูบุญเติม 

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบ

	 อย่างมีประสิทธิภาพ

39. นายโรบิน จอร์จ เลแวน เมอร์ลิเออร์
	 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	-	พัฒนาธุรกิจ

						31																																			30																																	34																							32																																		33

								38																																36																								37																																	35																														39

23



บทสรุป : รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี 2557 - 2558



การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นับตัง้แต่มกีารจดัท�ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืฉบบัแรกในปี 2556 บริษทัได้ตดิตามและปรับปรุงการด�าเนินการตามแผนการพฒันา

ทีย่ัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง ด้วยเลง็เหน็ว่ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืน้ัน เป็นเคร่ืองมอืส�าคัญในการตดิตามความคืบหน้าและการสือ่สารเกีย่วกบั

การด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยรายงานฉบับนี้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GRI G4 ในระดับ

หลัก หรือ Core ของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็นสถาบันชัน้น�าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ใช้รายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง 

นอกจากนี้ ข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังสามารถน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในการจัดท�ากลยุทธ์

และนโยบายขององค์กร รวมทั้งปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทต่อไป 

ข้อมูลในรายงานฉบับน้ีครอบคลุมถึงบริษัทและบริษัทในเครือทั้งในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย 

โครงร่างของรายงานจะประกอบด้วยหัวข้อที่ส�าคัญที่สุดต่อการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ 

• พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติกับรายงาน eReport

นอกจากการเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่องทางปกติแล้ว โกลว์ยังได้รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืนผ่านทางเว็บไซต์ด้วย 

ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ การพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการผลิตรายงาน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยเนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงบทสรุปของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับที่ 3 ผู้สนใจสามารถ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.glow.co.th 

ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับโกลว์
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ แนวทางของบรษิัทในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท�าก�าไร และน�าเสนอแนวทางพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพให้กับลูกค้าของบริษัท 

บริษัทให้ความส�าคัญต่อ

• ความเป็นเลิศด้านการด�าเนินงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการท�าก�าไร 

• การจัดหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่มีเสถียรภาพ

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การมีพนักงานที่มีความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ

• บรรษัทภิบาลที่เข้มแข็ง จรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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• การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

• การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ซึ่งบริษัทด�าเนินธุรกิจ

26

แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) บรรษัทภิบาล

โกลว์ยอมรับว่าการด�าเนินธุรกจิของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และบริษทัตระหนักถึงความส�าคญัของผูม้ส่ีวนได้

เสียจากการด�าเนินงานของบริษัท และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (EMC) ถือเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท ซึ่งมีความรับผิดชอบในการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ของ

องค์กร และประสิทธิผลของการตรวจสอบผลการด�าเนินงาน โดยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารชาย 6 คน และหญิง 1 คน ได้จัดการ

ประชุมทุกเดือนเพื่อหารือถึงผลการด�าเนินงานและแผนงานในอนาคต ส่วนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารชาย 10 คน และ

หญิง 2 คนจาก 5 ประเทศ (ประเทศไทย เบลเยียม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และฮังการี) ได้จัดการประชุมทุกไตรมาส รวมทั้งการประชุมในวาระ 

อื่นๆ เพื่อรับรองงบการเงินรายไตรมาส และช้ีแนะกลยุทธ์การด�าเนินงาน รวมถึงประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยท่านสามารถเข้าไปด ู

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารได้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้ (หน้า 89 และ 96) 

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างการจัดการด้านความยั่งยืน โกลว์จึงได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน” ขึ้นในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อวางนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการก�าหนดเป้าหมายด้านการพัฒนา

อย่างยัง่ยนื ทัง้ในระยะยาวและระยะสัน้ รวมทัง้รายงานผลการด�าเนนิงานและขอค�าปรึกษาจากคณะกรรมการบริษัทในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับความยั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารทั้งหมดและผู้อ�านวยการด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ จะท�างานอย่างใกล้ชิดกับคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เดิมมีอยู่แล้ว
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“เป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่ผมได้ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทโกลว์ 

ส�าหรับผม การท�างานที่นี่ ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจ แต่ยังหมายถึง 

การทีบ่รษิทั พนกังาน และชมุชนโดยรอบได้เรยีนรูแ้ละเตบิโตไปพร้อม

กัน ผมได้เห็นและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่โกลว์น�ามา

สู่ธุรกิจพลังงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ การที่ผม

ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารในปีนี้ สะท้อนถึงความทุ่มเท

ที่โกลว์มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

นโยบายขององค์กร และผมรอคอยทีจ่ะก้าวไปสูเ่ส้นทางแห่งการเตบิโต

อย่างยั่งยืนต่อไป”    

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ: * คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วภายใต้คณะกรรมการบริษัท
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(2) การปฏิบัติตามกฎหมาย

กจิกรรมและการด�าเนินงานของบริษทัมแีนวทางการปฏิบตัทิีส่อดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้กฎระเบยีบและข้อบงัคับในแต่ละ

ประเทศที่บริษัทเข้าไปด�าเนินการ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎบัตรจริยธรรมของ เอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่

เอน็จ ีตระหนักดว่ีาการปฏบิติัตามกฎหมายต่อต้านการให้สนิบนมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ และคาดหวงัให้พนักงานทกุคนด�าเนนิกจิกรรม

ทุกอย่างตามมาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการด้านจริยธรรมต่างๆ ของ 

เอ็นจี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โกลว์ได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณ

ธุรกิจ โดยเพิ่มหัวข้อเก่ียวกับการต่อต้านการติดสินบน ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องน้ีได้ช่วยวางหลักการด้านจริยธรรม  

เพื่อเป็นแนวทางในการท�างานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน โดยหลัก

การนี้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติด้านจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวม

ทั้งการเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมของโกลว์มีหน้าที่ควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการน�าหลักการด้านจริยธรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและ

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งคอยตอบค�าถามและให้ค�าปรึกษาทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แก่พนักงาน 

นอกจากน้ี ยังมีบทบาทในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน โดยการจัดอบรมและการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งระบุถึง 

ความเสี่ยงด้านจริยธรรมขององค์กร

ในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการคอร์รัปช่ันและการฉ้อโกงในทุกรูปแบบ บริษัทได้น�าหมวดต่อต้านการคอร์รัปช่ันระบุไว้ในสัญญาการ 

เดินเครื่องและซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า (O&M) ทุกฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าของโกลว์จะปฏิบัติตามหลักการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ส�าหรับผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

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

“โกลว์ไม่เพียงแต่นิยามตัวเราเองในฐานะผู้น�ากลุ ่มธุรกิจ

พลังงาน แต่ยังครอบคลุมไปถึงการมีมาตรฐานทางด้านจริยธรรม 

รวมทั้งความมุ่งมั่นท่ีจะไม่ประนีประนอมต่อการการติดสินบนและ

การทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ”

คุณเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ปัจจัยส�าคัญ

(1) ห่วงโซ่คุณค่า

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงาน ผ่านทางความเป็นเลิศในการด�าเนินงานและการขยายธุรกิจในประเทศไทยและ

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

และได้สร้างความสมดลุส�าหรับเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยการจดัล�าดบัความส�าคญัและวางแผนการด�าเนินงานอย่างเหมาะสม

ในการหาแนวทางพฒันาพลงังานทีย่ัง่ยนืและมัน่คง บริษทัได้ใช้แหล่งพลงังานทีม่คีวามหลากหลาย ซึง่รวมถงึพลงัน�า้ พลงัแสงอาทติย์ 

ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี ซึ่งมีสารก�ามะถันต�่ากว่า 1% นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบการขนส่ง การจัดการถ่านหินและ

เถ้าถ่านที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) 

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

ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และยังรวมถึงกลุ่มลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม  

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (SEIP) และเพื่อเป็นการรับประกันการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเน่ือง โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ันของบริษัทจึงมีระบบ

เช่ือมโยงถึงกันผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน รวมทั้งมีระบบจ่ายไฟฟ้าส�ารองจาก กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังน้ัน บริษัท

จงึเป็นแหล่งผลติพลงังานทีม่คีวามมัน่คงสงูส�าหรับลกูค้า ด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดนิและเครือข่ายท่อส่งไอน�า้ทีเ่ช่ือมโยงและครอบคลุมพืน้ที่

ที่ให้บริการอย่างทั่วถึง โดยหน่วยผลิตและเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าได้เป็นอย่างดี

การเข้าใจและรู้จักห่วงโซ่คุณค่า ท�าให้บริษัทสามารถปรับปรุงการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจากการท�างานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ท�าให้บริษัท

ค้นพบแนวทางการพัฒนาที่ให้ประโยชน์สูงสุดและผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานที่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่
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(2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มเอ็นจี ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียมากข้ึน หากเราสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ก่อนที่เหตุการณ์จะ 

เกิดขึ้นและลุกลาม ธุรกิจก็จะไม่ได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกัน หากเราทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทก็จะสามารถพัฒนา

สินค้าและบริการใหม่ๆ ได้ 

โกลว์มส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย ซึง่ช่วยให้เราสามารถสือ่สารกบัผูมี้ส่วนได้เสยี 

ในหัวข้อที่มีความส�าคัญได้อย่างสม�่าเสมอและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เมื่อเราทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว เราก็จะมี

ข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต

โกลว์ได้น�าเคร่ืองมอืซ่ึงพฒันาโดย เอน็จ ีมาใช้ในการบริหารจดัการผูม้ส่ีวนได้เสยีในปี 2558 ซึง่เคร่ืองมอืดงักล่าวช่วยให้เราทราบจดุยนื

ของผู้มีส่วนได้เสียต่อหัวข้อที่มีความส�าคัญส�าหรับโกลว์ ทั้งนี้ โกลว์ได้ท�าการทบทวนผู้มีส่วนได้เสียในปี 2557 และปรับปรุงให้ครอบคลุมมาก

ขึ้น โดยประกอบด้วย 18 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ 

1. พนักงาน

2. ลูกค้า

3. ชุมชน

4. NGOs และองค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร (NPOs)

5. นักวิเคราะห์

6. สถาบันการเงิน

7. ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน

8. บริษัทที่ปรึกษา

9. ผู้รับเหมา

10. ผู้จัดหาเชื้อเพลิง

11. ผู้จัดหาเทคโนโลยี

12. นิคมอุตสาหกรรมเอกชน

13. สื่อ

14. ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า

15. หน่วยงานราชการ (ด้านพลังงาน)

16. หน่วยงานราชการ (อื่นๆ)

17. องค์กรอิสระ

18. สถานทูต

ด้านล่างน้ีเป็นตารางแสดงช่องทางการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งความถี่ของการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของเรา คือ

พนักงาน ลูกค้า และชุมชน
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โกลว์มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เปิดกว้าง และโปร่งใส  

คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจะจัดการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม�่าเสมอเพื่อรับทราบความต้องการ

และความคาดหวังต่างๆ โดยการสานเสวนาที่จัดข้ึนอย่างสม�่าเสมอน้ีเป็นช่องทางการสื่อสารที่ท�าให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการ

และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีช่องทางหรือกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถ

ส่งข้อร้องเรียนเข้ามาได้ตลอดเวลา โดยช่องทางหรือกระบวนการเหล่านี้ ได้แก่

1) ข้ันตอนการร้องทุกข์ส�าหรับพนักงาน ข้ันตอนน้ีอยู่ในคู่มือพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานทราบสิทธิของตนเอง รวมถึงวิธีการ  

ขั้นตอนในการร้องทุกข์ กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ การสอบสวนและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องทุกข์และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2) กระบวนการรายงานทางด้านจริยธรรม พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สามารถใช้เป็นช่องทางในการยื่นเร่ือง

ร้องเรียน กรณีพบความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ถูกต้องทางจริยธรรมของบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้แต่งต้ัง 

เจ้าหน้าที่จริยธรรมขึ้นมาก�ากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นอกจากนั้น เรายังจัดให้มี “กล่องรับข้อร้องเรียน  

(whistleblower inbox)” ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการรับข้อร้องเรียนทางด้านจริยธรรมที่ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ โดย

ช่องทางอินทราเน็ตส�าหรับพนักงาน และ http://www.glow.co.th/index.php?op=ethics-index ส�าหรับบุคคลภายนอก

3) กล่องรับความคิดเห็น พนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้บริษัทพิจารณาผ่านกล่องรับ 

ความคิดเห็น โดยกล่องดังกล่าวจะวางไว้ตามจุดต่างๆ ที่พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งบนอินทราเน็ตซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสาร

ภายในองค์กร

4) ชุมชนหรือบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนมายังบริษัท ได้ทั้งทางโทรศัพท์ +66 2670 1500 (ส�านักงานใหญ่) หรือ +66 38 698 

400-10 (โรงไฟฟ้ามาบตาพุด) และอีเมล์ pr@glow.co.th ที่ระบุไว้ในเอกสารแนะน�าองค์กร วารสาร หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
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นอกจากการจดัให้มช่ีองทางหรือกระบวนการร้องเรียนแล้ว กลุม่บริษทัโกลว์ ยงัก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการแก้ไขไว้ด้วย โดยหลงัจาก

ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงแล้ว หากข้อร้องเรียนเป็นจริง จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด�าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน และหากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ต้องด�าเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง 

“เรายังจัดให้มี ‘กล่องรับข้อร้องเรียน (whistleblower inbox)’ ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ในการรับข้อร้องเรียนทาง 
ด้านจริยธรรม”
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(3) การระบุหัวข้อส�าคัญ

บริษัทได้ทบทวนหัวข้อที่ได้รับการบ่งช้ีว่ามีความส�าคัญต่อบริษัทในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ 

คัดเลือกหัวข้อที่มีความส�าคัญมากที่สุดต่อบริษัท โดยหัวข้อที่มีความส�าคัญจากการทบทวนครั้งนี้มีทั้งสิ้น 20 หัวข้อ โดย 7 หัวข้อเป็นหัวข้อที่

มีความส�าคัญมากที่สุดต่อบริษัท 
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ตารางสาระส�าคัญน้ีแสดงให้เห็นถึงหัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุด 7 ประการส�าหรับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่

• พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ด้วยความรับผิดชอบในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

หัวข้อที่มีความส�าคัญทั้ง 7 ประการดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเห็นชอบต่อการด�าเนินงานของบริษัท 

ส่วนอีก 13 หัวข้อที่เหลือ ก็ยังคงถือเป็นความท้าทายในการตอบสนองต่อความคาดหวังที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียใน 3 ด้าน คือ 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
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บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมอย่างสม�่าเสมอของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจะสามารถเข้าใจ จัดล�าดับความส�าคัญ และ

จัดการกับผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและปรับปรุงกระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยการก�าหนดเส้นทางการด�าเนินห่วงโซ่คณุค่าของบริษทัและการผลกัดนัให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุระดบั บริษัทได้ระบุ

หัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุดต่อธุรกิจ โดยหัวข้อส�าคัญเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับความใส่ใจสูงสุด



1. พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

การผลติและจ�าหน่ายพลงังานทีม่ัน่คงและยัง่ยนืนัน้เป็นหวัใจของวสิยัทศัน์ของโกลว์ บริษทัมุง่มัน่จดัหาพลงังานทีม่ปีระสทิธิภาพให้แก่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม เราเช่ือว่าการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้า 

ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน แต่ยังช่วยรักษาทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และจ�ากัดผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศของโลกให้น้อยที่สุดอีกด้วย

ความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งข้ึนอยู่เสมอ โกลว์จึงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

ของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในการวัดผลการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ 

เอสพีพีนั้น ฝ่ายจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ (Asset Optimization Department) จะรายงานประสิทธิภาพการผลิตทั้งในส่วนของไฟฟ้า

และไอน�้า ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประจ�าทุกปี กฟผ. ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับประสิทธิภาพในการผลิต

กระแสไฟฟ้าไว้ในระดับที่สูงกว่า 45% สัดส่วนของพลังงานความร้อนที่น�าไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิต

พลังงานทั้งหมด ในระดับที่สูงกว่า 10% และความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน

ร่วมกัน (Primary Energy Saving: PES) ตามสัญญาเอสพีพี หากประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ราคาไฟฟ้าของบริษัทก็จะ

ได้รับผลกระทบตามไปด้วย

ทีมปฏิบัติการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (O&M) ของโกลว์จึงหมั่นตรวจสอบ บ�ารุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงความเป็นเลิศด้านการด�าเนิน

งานและการบ�ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะสามารถจัดส่งพลังงานที่มีคุณภาพโดยโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

โกลว์ยังคงรักษาประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับที่ทาง กฟผ. ก�าหนด

36
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การให้ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่งต่อเสถยีรภาพของระบบการจดัส่งพลงังานถอืเป็นความส�าคญัพืน้ฐานในเป้าหมายของบริษทั เพือ่สร้าง

ความพึงพอใจและรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งเพิ่มจ�านวนลูกค้าใหม่ โดยถือเป็นพันธกิจของบริษัทที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพให้กับ

ลูกค้า มีการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก

ปฏบิตัด้ิานวศิวกรรมทีด่ทีีส่ดุ ลดการสญูเสยีให้น้อยทีส่ดุ รวมทัง้หลกีเลีย่งการเกดิเหตทุีไ่ม่คาดคิดและขจดัภาวะทีไ่ม่ปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้า

ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับเรา ขณะเดียวกันบริษัทมุ่งมั่นด�ารงความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้ง 

เสริมสร้างและตอกย�้าชื่อเสียงที่ดี เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายโอกาสทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ 

บริษัทมีเสถียรภาพสูงในการจัดส่งพลังงาน โดยมีระบบสายส่งไฟฟ้าและเครือข่ายท่อไอน�้าที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งหมด ซึ่ง 

ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะชะงักงันของการส่งกระแสไฟฟ้า หรือลดการสูญเสียแรงดันได้

เพื่อความมั่นใจในการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเน่ือง โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ันทุกแห่งในมาบตาพุดจึงมีการเช่ือมโยงถึงกันผ่าน

ทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน รวมทั้งมีระบบจ่ายไฟฟ้าส�ารองจาก กฟผ. และโรงงานผลิตไอน�้า ส่วนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม  

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (SEIP) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นั้น โรงผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน และมีเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหัน

ก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตสูงสุดได้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่นเดียวกับที่มาบตาพุด บริษัทมีข้อตกลง 

เรื่องไฟฟ้าส�ารองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในการจัดส่งพลังงาน

ส�าหรับความท้าทายส�าคัญในเร่ืองของความพร้อมและความมีเสถียรภาพของระบบจัดส่งกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การป้องกันการเกิด 

ข้อขัดข้องในการจัดส่งกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ทีมปฏิบัติการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (O&M) จึงต้องท�าการตรวจสอบระบบสายส่งและการจ่าย

ไฟฟ้า รวมทัง้ท�าการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง โกลว์ก�าหนดให้ค่าเฉลีย่ความถีท่ีร่ะบบไฟฟ้าขัดข้อง (System Average Interruption Frequency 

Index: SAIFI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจพลังงาน เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงานหลักขององค์กร 

(ทั้งส�าหรับการจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้า)

ในปี 2558 บริษทัได้เพิม่ประสทิธิภาพของระบบตรวจสอบเครือข่ายเช่ือมโยงแบบต่อเน่ือง หรือเรียลไทม์ และระบบบริหารจดัการก�าลงั

การผลิต โดยได้เพิ่มหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ ของโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 ซึ่งช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ลงมติส�าคัญในช่วงปลายปี 2558 ว่า นับจากนี้ไป โกลว์จะไม่ลงทุนเพิ่มในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน

อีก แต่จะมุ่งมั่นพัฒนาและขยายธุรกิจตามแนวทางคาร์บอนต�่า ซึ่งรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังน�้า และ

โครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโกลว์ก็มุ่งสู่การลดปริมาณคาร์บอนและการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ยกตัวอย่างเช่น โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา เป็นต้น

“…นับจากนี้ ไป โกลว์จะไม่ลงทุนเพิ่มในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอีก แต่จะมุ่งม่ันพัฒนาและขยายธุรกิจตาม
แนวทางคาร์บอนต�่าเท่านั้น ซึ่งรวมไปถึงโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังน�้า และ
โครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ”
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โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน 

กิจกรรมเพื่อสังคมของโกลว์เกิดขึ้นจากปณิธานสู ่

พลังงานสะอาด โดยในปีนี้เราได้เริ่มโครงการ “เยาวชนคนรักษ์

พลังงาน” และเชิญชวนให้นิสิต-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ริเริ่มแนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานและการใช้

พลงังานทางเลอืก บนพืน้ฐานความรูใ้นสายการเรยีนของตนเพือ่

ท�าประโยชน์ให้กับสังคม โดยหนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือกและ

ได้รับทุนด�าเนินโครงการในปีนี้ เป็นน้องๆ จากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ซึ่งทดลองผลิตเตาพลังงานความร้อนจากแกลบ เพื่อ

น�าไปใช้จริงในกิจการเคร่ืองปั้นดินเผาของชุมชนวังถั่ว จังหวัด

ขอนแก่น

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา

ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มด�าเนินโครงการ

ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษาระหว่างปี 2557-2558 ด้วย

ความมุ่งมั่นที่จะท�าให้ผู้คนซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญสามารถ

เข้าถึงไฟฟ้าได้ แม้จะอยู่นอกเขตที่ระบบจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครอบคลุมก็ตาม โดยเราได้ท�าการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนและศูนย์ดูแล

เด็กตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า รวม 31 แห่ง
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินกจิกรรมทกุอย่างตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และกฎข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องในแต่ละประเทศทีบ่ริษัทเข้าไป

ด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่าจรรยาบรรณของบริษัทแม่ (เอ็นจี), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

บริษัทได้สร้างความตระหนักเร่ืองจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่พนักงาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

โดยมีเป้าหมายที่จะจัดอบรมให้แก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยภายในปี 2559 พนักงาน  

100 % จะต้องผ่านการอบรมภาคบังคับในเรื่องดังกล่าว

ภาพรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ 
จะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

ทั้งนี้ โกลว์ได้ลงนามในประกาศปฏิญญาแสดงเจตจ�านงต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ไป

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 และเราก�าลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การรับรองของ CAC โดยตั้งเป้าว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการน�าส่งข้อมูลประมาณกลางเดือนมีนาคม 2559 และได้รับการรับรองจาก CAC ใน

เดือนมิถุนายน 2559 

นับจากปี 2559 เป็นต้นไป โกลว์จะท�าการประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนา

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นประจ�าทุกปี และจะสร้างความมั่นใจกับ

ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจว่า จะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก

กิจกรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนโยบายต่อต้านการติดสินบนและ

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

เอ็นจี บริษัทแม่ของโกลว์ ได้เข้าร่วมการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือ Conference of 

the Parties ครั้งที่ 21 (COP21) ซึ่งจัดขึ้นในปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 11 ธันวาคม ณ กรุงปารีส

ในปีเดียวกัน โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 ก็ได้รับการรับรอง “คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร” (Carbon Footprint for  

Organization, CFO) ซึ่งริเริ่มโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ การจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็น

วิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง 

การใช้ไฟฟ้า การก�าจัดของเสีย หรือการขนส่ง โดยวัดออกมาในรูปแบบเทียบเท่าตันคาร์บอนไดออกไซด์

โกลว์ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร โดยเรารณรงค์ให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรใช้

ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะโดยการใช้ซ�้า การรีไซเคิล หรือการใช้อย่างประหยัด 

“โกลว์ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร”

เสียงของโกลว์สู่ COP21

ก่อนหน้าการประชุม COP21 พนักงานทั้งระดับผู้บริหาร

และระดับปฏิบัติการของโกลว์ได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย

ระหว่างบริษัทในเครือเอ็นจีในประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและแนวทางด้านพลังงาน 

ความคิดเห็นและข้อกังวลอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกล่าวได้ถูก

น�าไปสรุปรวมกับความเห็นที่มาจากภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก และส่ง

ผ่านไปสูเ่วทีโลกโดยเอน็จ ีโดยทีป่ระชมุ COP21 ได้บรรลขุ้อตกลง

ร่วมกันว่า ภายในสิ้นศตวรรษนี้ อุณหภูมิโลกจะต้องไม่สูงขึ้นจาก

ปัจจุบันเกิน 2 องศาเซลเซียส

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โกลว์มีความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินการอย่างดีที่สุดในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่พฤติกรรมความปลอดภัยที ่

ถูกต้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ 

บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้มาตรการป้องกันที่จ�าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และใช้หลักปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดผ่านทาง 

เครือข่ายเอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั้นจะเน้นไปที่การป้องกันทางด้านโครงสร้าง  

การขจดัสาเหตทุีอ่าจท�าให้เกดิอบุตัเิหต ุรวมทัง้การฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมให้มกีารวเิคราะห์ด้านความปลอดภยัในทีท่�างาน นอกจาก

นี้ บริษัทยังได้ขยายหลักปฏิบัติดังกล่าวให้ครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา

อย่างไรก็ดี หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บริษัทจะมีกระบวนการในการสอบสวนและรายงาน โดยมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น 

เพื่อสามารถระบุมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งการสื่อสารมาตรการดังกล่าวไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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บริษัทได้ก�าหนดหลักการพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความพยายามที่จะลดอุบัติเหตุในที่ท�างาน:

• การแสดงพันธกรณีในเบื้องต้นว่าการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของพนักงานทุกคน

• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัท

• การให้พนักงานเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุระดบัเพือ่ส่งเสริมความสมัพนัธ์ในการท�างานทีม่ปีระสทิธิผลร่วมกบัหน่วยงานทางด้านสขุภาพ

และ/หรือความปลอดภัย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสภาวะการท�างานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน

• การบูรณาการประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยกับระบบการจัดการของบริษัท เพื่อผลักดันให้เกิดการด�าเนินการในเชิงรุก

และการเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

บริษัทมีเป้าหมายในการลดจ�านวนอบุตัเิหตใุนทีท่�างานลง โดยการใช้แผนงาน 5 ปีในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัองค์กร (2557-

2561) 

เน่ืองจากตัวช้ีวัดของบริษัทมีดัชนีช้ีวัดความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (FR) และเหตุการณ์ส�าคัญรวมอยู่ด้วย เราจึงท�าการประเมินผล

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 เราได้ด�าเนินงานตามแผนงาน 5 ปีในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

องค์กร โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินระดับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขององค์กร โดยใช้โปรแกรม Hearts and Minds ซึ่ง

พฒันาโดยบริษทัเชลล์ อ้างองิจากงานวจิยัทีใ่ช้เวลาในการศกึษาถงึ 20 ปี ซึง่การอบรมเชิงปฏบิตักิารนีจ้ดัข้ึนเพือ่ท�าความเข้าใจระดบัวุฒภิาวะ 
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ด้านความปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

• เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลและหาแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน

• เพื่อวัดระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของระบบการจัดการที่มีอยู่ปัจจุบัน 

• เพื่อเลือกและใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งที่ต้องปรับปรุง

• เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้รับเหมาในเรื่องความปลอดภัย 

ความเหน็และผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการอบรมจะช่วยบริษทัในการบ่งช้ีและจดัล�าดบัความส�าคญัก่อนหลงัของสิง่ทีต้่องปรับปรุงเพือ่พฒันาไป

สู่วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขององค์กร

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ธุรกิจพลังงานจ�าเป็นต้องมีบุคลากรซึ่งมีทักษะหลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โกลว์ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงาน

แสดงศักยภาพและความหลากหลายด้านความคิด เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการรับมือกับ 

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ โดยกระบวนการพฒันาพนักงานเร่ิมต้นจากการการสรรหาและว่าจ้างบคุลากรทีม่คีวาม

รู้ความสามารถ รวมถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานโดดเด่นเข้ามาร่วมงาน

ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เพียงพอ นอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆ แล้ว ในปี 2558 

โกลว์ได้เริ่มใช้ “พาสปอร์ตพนักงาน” ซึ่งเป็นเสมือนคู่มือที่จะให้ค�าแนะน�าแก่พนักงานในแต่ละช่วงของการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบสนอง

ความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างความพึงพอใจในการท�างานให้กับพนักงานทุกคน

6. การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อก�าหนดของรัฐบาลถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของบริษัท ซึ่งต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยในการด�าเนินงาน

ของบริษัทและในการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทได้ท�าตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด

บริษัทให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม เร่ิมตั้งแต่ข้ันตอนของการวางแผน เพื่อรักษาสัมพันธภาพ

และความเชื่อถือไว้วางใจ มีการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ก�าหนดนโยบาย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับ 

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

โกลว์ได้ด�าเนินงานสอดคล้องกับข้อก�าหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมถึงข้อก�าหนดอื่นๆ นอกจากน้ี บริษัท

ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบและบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่น�าเสนอไว้ในแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EH&S) ของบริษัทจะจัดส่งรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

ด้านสิง่แวดล้อมให้กับส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ปีละ 2 คร้ังเพือ่พจิารณา ทัง้นี ้บริษทัได้ปฏบิตัติาม

ขั้นตอนการรายงานที่ทาง สผ. ก�าหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานข้อก�าหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตต่างๆ และเป้าหมายขององค์กร 

นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรด้านอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขจัดการเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจ 

เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งการประสานความร่วมมือนี้ท�าให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพและทันท่วงที 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนั้น ตัวชี้วัดของบริษัทจึงได้แก่ ค่าปรับหรือ

มาตรการลงโทษที่ไม่ใช่ตัวเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องมี “เป้าหมายที่เป็นศูนย์” กล่าวคือ ไม่มี

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลย

ในเดือนตุลาคม 2558 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อเน่ือง บนหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง

ภายในภายนอกองค์กร โดยครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทด้วย ต่อจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2558 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 และ  

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ก็ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 จากบริษัท AJA Registrars 
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ทั้งน้ี โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการปล่อยมลพิษให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ หรือดีกว่ามาตรฐานในกรณีที่สามารถ

ท�าได้ รวมทัง้ปฏิบตัติามมาตรฐานการปล่อยมลพษิทีก่�าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) 

ตลอดเวลา โดยบริษัทใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อวัดปริมาณและควบคุมการปล่อยมลพิษจากปล่องระบาย

มลสารของโรงไฟฟ้า 

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเช่ือถือได้ เราจึงมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาประเมินผลและ 

ตรวจสอบการด�าเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนเป็นจ�านวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยมลพิษ NOx, SO2, TSP ตัวอย่างเช่น 

จัดหาถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี ที่มีก�ามะถันเจือปนต�่ากว่า 1% ใช้เทคโนโลยีการฉีดหินปูนในการเผาไหม้ถ่านหินในหม้อต้มไอน�้าแบบ  

Circulating Fluidized Bed (CFB) ขณะทีโ่รงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ซึง่เป็นโรงงานไฟฟ้าถ่านหนิล่าสดุของบริษทั ได้ตดิตัง้ระบบ Sea Water Flue Gas  

Desulfurization (SW-FGD) เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส่วนการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์น้ัน บริษัทได้ฉีด 

สารแอมโมเนียเข้าไปใน flue gas ของ CFB และใช้เตาเผาที่มีการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในระดับต�่า รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Selective 

Catalytic Reduction (SCR) ที่โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 

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

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อที่บริษัทจะสามารถขยายโรงงานเดิมหรือสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ได้ โกลว์ประสบความส�าเร็จใน 

การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันได้ 
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7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

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
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การศึกษา

• โครงการพี่สอนน้อง:

 ในฐานะที่โกลว์อยู่ในธุรกิจพลังงาน พนักงานของโกลว์จึงอาสาเข้าไป

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงานและการอนุรักษ์

พลังงานให้กับนักเรียนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียง และเพื่อสร้างแรง

บันดาลใจให้นักเรียนเข้ามาร่วมงานกับโกลว์ในอนาคต เราจึงเปิด

ให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าด้วย โดยในปี 2558 มีนักเรียน

จากอ.ปลวกแดงเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจ�านวน 100 คน ทั้งนี้ 

โครงการพี่สอนน้องไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความตระหนักเร่ืองการ

ประหยัดพลังงานให้กับเด็กซึ่งสามารถเป็นตัวแทนในการรณรงค์เรื่อง 

การประหยัดพลังงาน แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเข้ามาท�างาน

ในธุรกิจพลังงานอีกด้วย โดยเรามีแผนที่จะขยายโครงการน้ีไปยัง 

โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

• โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน  

 เพื่อดึงดูดเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมและ 

สร้างสรรค์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้อง

กับธุรกิจหลักของบริษัท โกลว์จึงได้เชิญชวนให้นักศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง (KMITL), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ (KMUTNB) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมกลุ่มกัน

ส่งโครงการด้านพลังงานมายังบริษัท โดยโครงการด้านพลังงานที่

สร้างสรรค์และสามารถน�าไปพัฒนาชุมชนได้จริงมากที่สุดจะได้รับ

ทุนสนับสนุนจากบริษัทในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อใช้ในการ

ด�าเนินโครงการ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีประสบการณ์

นอกห้องเรยีน โดยน�าความรู้ทางด้านวิศวกรรมของตนมาประยุกต์ใช้

กับการพัฒนาชุมชนจริงๆ

 ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับสมัครโครงการในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน

ของทุกปี โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่บริษัทเปิดตัวโครงการ 

และมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 2 โครงการ คือ โครงการ

วังถั่ง Gasifier จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการระบบ

ก�าเนิดพลังงานไฟฟ้าจากบ่อน�้าหมักชีวภาพ จากสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ทั้งนี้ โกลว์ได้จัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์สุขต่อสังคมใน 3 ด้านหลักๆ คือ การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่นของบริษัทในปี 2558 ได้แก่
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สิ่งแวดล้อม

• โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน�้า: 

 โกลว์เร่ิมโครงการปลกูป่าเขาห้วยมะหาดข้ึนในปี 2556 โดยเร่ิมจากการ

ปลูกต้นไม้จ�านวน 2,500 ต้น จากนั้น เราจะท�าการปลูกเพิ่มอีก 2,500 

ต้น ทุกๆ สองปี และจะคอยติดตามการเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก รวม

ทัง้จ�านวนประชากรสตัว์ป่าผ่านทางรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ

ป่าชุมชน 

 นอกจากโครงการปลกูป่าแล้ว โกลว์ยงัริเร่ิมโครงการสร้างฝายชะลอน�า้

ข้ึนในปี 2558 โดยสร้างฝายชะลอน�า้บนเขาภูดร-ห้วยมะหาด เพือ่ถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน “โครงการสร้างฝายชะลอน�้า 89 ฝาย 89 

พรรษาเฉลมิพระเกยีรต”ิ โดยร่วมกบัเทศบาลต�าบลบ้านฉางและชุมชน

ท้องถิน่ ทัง้น้ี การสร้างฝายไม่เพยีงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม 

โดยการควบคุมความเร็วของน�้า รักษาดิน และปรับปรุงผืนป่า แต่ยัง

ปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่าให้กับชุมชนอีกด้วย

การยกระดับคุณภาพชีวิต

• โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา:

 โกลว์ ร่วมกับ เอน็จ ีซึง่เป็นบริษทัแม่ และบริษทั จดีเีอฟ สเุอซ เอน็เนอร์จี  

เอเชีย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ�านวน 46 แผง

ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่มีไฟฟ้าจ�านวน 31 แห่ง  

บริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยมีมูลนิธิ

พลังงานไร้พรมแดน หรือ Border Green Energy Team (BGET) ซึ่ง

เป็นกลุ่มเอ็นจีโอพันธมิตรของโกลว์ เป็นผู้ด�าเนินการติดตั้ง 

 นอกจากน้ี บริษัทยังสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เก่ียวกับการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืนและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

และการสร้างรายได้ให้กับผู้อพยพซึ่งเป็นเด็กก�าพร้าและผู้ด้อยโอกาส

อีกด้วย โดยโครงการนี้เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2557 และสิ้นสุดลงใน

เดือนกันยายน 2558 โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งสิ้น 1,800 

คน
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ข้อมูลทั่วไป
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	 GLOW

เลขทะเบียนบริษัท	 0107538000461

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	 ไอน�้า	 และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	 และพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)

ทุนจดทะเบียน	 14,828,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558)

ทุนช�าระแล้ว		 14,628,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	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

เว็บไซต์	 http://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	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	
	 183	อาคารรัจนาการ	ชั้น	25,	26,	28	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50

1.	 บริษัท	โกลว์	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ให้บริการด้านการจดัการทีป่รึกษาและให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารงานแก่บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั

2.	 บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9
ที่ตั้งโรงงาน	 42	หมู	่8	ถนนซไีออ-ี8	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ	ต�าบลบ่อวนิ	อ�าเภอศรีราชา	จงัหวดัชลบรีุ	20230
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3834	5900-5
	 โทรสาร	:	66	(0)	3834	5906
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.
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3.	 บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	1	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท	์:	66	(0)	2670	1500-33
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9
ที่ตั้งโรงงาน	 10	ซอยจ-ี2	ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
	 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวันออก	(มาบตาพดุ)	ต�าบลห้วยโป่ง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	21150
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3868	5589
	 โทรสาร	:	66	(0)	3868	5104
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ	 ผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า	ไอน�า้	และน�า้เพือ่อตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.

4.	 บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	2	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9
ที่ตั้งโรงงาน	 11	ถนนไอห้า	นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	21150
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3869	8400-10	
	 โทรสาร	:	66	(0)	3868	4789
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า	และไอน�า้เพือ่อตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.

5.	 บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	3	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	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	ไอน�า้	และน�า้เพือ่อตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.

6.	 บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	3	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	พัฒนาโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้า

7.	 บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	2	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	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	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1500-33

	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.
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9.	 บริษัท	ไฟฟ้ำ	ห้วยเหำะ	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 อาคารเวียงวัง	ทาวเวอร์	(ยูนิต	15)	ชั้น	5	ถนนบุรีจันท์	บ้านดงประลานทุ่ง	เมืองสีสัตนาก	นครหลวงเวียงจันทน์	
	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 โทรศัพท์	:	(856)	21	414932-3
	 โทรสาร	:	(856)	21	414934
ที่ตั้งโรงงาน	 ตู้	ป.ณ.	661	ปากเซ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 โทรศัพท์	:	(856)	36	211720-1
	 โทรสาร	:	(856)	36	211719
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

10.	บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	11	จ�ำกัด	(เดิมชื่อ	บริษัท	ไทย	เนชั่นแนล	พำวเวอร์	จ�ำกัด)
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	

จงัหวัดระยอง	21140
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889	1324-8
	 โทรสาร	:	66	(0)	3889	1330
ที่ตั้งโรงงาน	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	

จังหวัดระยอง	21140
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889	1324-8
	 โทรสาร	:	66	(0)	3889	1330
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.

บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.	 บริษัท	ห้วยเหำะ	ไทย	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลงทุนในบริษัทอื่น

2.	 บริษัท	โกลว์	เหมรำช	วินด์	จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
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ปัจจัยความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง

เช้ือเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินงานของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 76.4 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2558 ซึ่งการที่บริษัทจะ

สามารถผลกัภาระทีเ่กีย่วกบัความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิให้แก่ลกูค้าผูซ้ือ้ไฟฟ้าและไอน�า้ของบริษทัได้หรอืไม่และเพยีงใดข้ึนอยูก่บัข้อก�าหนด

ในสัญญาซื้อขายแต่ละฉบับ

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

การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (หรอื “กฟผ.”) ซึง่มรีายไดค้ิดเปน็ร้อยละ 11.4 และ 20.5 ตามล�าดับ ของรายไดร้วมของบรษิทั

ในปี 2558 บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให้กับ กฟผ. ได้ตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted 

Heat Rates)

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 23.2 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2558 บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้ตาม

อัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates)

• ตามข้อก�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็กับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเช้ือเพลิง 2 หน่วย  

(ก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ต่อสัญญา) ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2558 บริษัทสามารถ 

ผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้เพียงบางส่วนตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) และ

ที่ระดับราคาอ้างอิงของถ่านหินที่ก�าหนด เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลักภาระค่าขนส่งถ่านหินซึ่งเป็นต้นทุนส�าคัญของต้นทุนเชื้อ

เพลิงให้กับกฟผ. ได้ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวมของเชื้อเพลิงถ่านหิน (รวมถึงต้นทุนค่าขนส่ง) อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยส�าคัญต่ออัตราส่วนก�าไรของบริษัทได้ 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 25.7 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2558 

โดยส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(หรือ “กฟภ.”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ท�าหน้าที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ที่บริษัทได้รับอนุญาต แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้า 

ของ กฟภ. จะสะท้อนถงึความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิ โดยใช้ค่าไฟฟ้ารวมสตูรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิ(หรือ “ค่าเอฟ

ที”) แต่ก็เป็นการอ้างอิงกับดัชนีราคาเชื้อเพลิง ซึ่งอาจไม่สะท้อนและไม่ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทเป็น

กรณีเฉพาะ ประกอบกับดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินเพียงบางส่วนเท่านั้น (บริษัทใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในปริมาณ

สงูสดุ 186 เมกะวตัต์เทยีบเท่า เพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม) นอกจากน้ี ค่าเอฟทอีาจไม่ได้ปรับเปลีย่นตามกลไกทีก่�าหนด

ไว้เสมอไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ 

กฟภ. ซึ่งไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทและอาจไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อนถึงความผันผวนต่างๆ เช่น ความผันผวน

ของต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ”) 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2558 

บริษทัก�าหนดราคาจ�าหน่ายไอน�า้โดยปรับตามการเปลีย่นแปลงของราคาก๊าซธรรมชาตเิท่าน้ัน มไิด้อ้างองิกบัการเปลีย่นแปลงของ

ราคาถ่านหิน (ซึ่งบริษัทใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้าด้วย)

เน่ืองจากบริษัทไม่สามารถผลักภาระต้นทุนเช้ือเพลิงทั้งหมดให้กับลูกค้าได้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเช้ือ

เพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนถ่านหิน การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งบริษัทไม่สามารถผลักภาระการเพิ่มขึ้นของต้นทุน 

เช้ือเพลงิดงักล่าวให้กบัลกูค้าได้ จะส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของอตัราส่วนก�าไรของบริษัทและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญัต่อ

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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บรษิทัก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซ่ึงไม่สะท้อนถงึต้นทนุทีแ่ท้จริงของบริษทัและอาจ
ไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อนถึงความผันผวนต่างๆ ได้ เช่น ความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิง และอัตราเงินเฟ้อ

ตามข้อก�าหนดในสญัญาจ�าหน่ายไฟฟา้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม ซึง่มรีายไดค้ดิเปน็ร้อยละ 25.7 ของรายไดร้วมของบรษิทัในป ี2558 โดย

ส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างองิกับอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ทัง้นี ้คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (หรือ “กกพ.”) 

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

“กฟน.”) และ กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้าของประเทศ แต่เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนของบริษัทมีลักษณะ

ที่แตกต่างออกไป ดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงของราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่บริษัทจ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจึงอาจไม่

สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัท 

อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ

ปัจจัยอื่นๆ โดยผ่านสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที ทั้งนี้ต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นส่วนที่ส�าคัญที่สุดของค่าเอฟที นั้นอ้างอิง

กับดัชนีราคาเช้ือเพลิงอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนเช้ือเพลิงที่แท้จริงของบริษัทและสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินที่บริษัทใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมแต่เพยีงบางส่วนเท่าน้ัน นอกจากน้ีค่าเอฟทกีอ็าจไม่ได้ถกูปรับเปลีย่นตามกลไกทีก่�าหนดไว้เสมอไป 

ซึ่งปัจจุบันจะมีการพิจารณาปรับค่าเอฟทีทุกๆ 4 เดือน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นแต่การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.

ไม่มกีารปรับค่าเอฟทหีรือปรับเพยีงบางส่วนเท่าน้ัน จะท�าให้ราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทอาจไม่มคีวามสอดคล้องกบัราคาเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สงูข้ึน

ได้ อันอาจเป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนอัตราก�าไรที่ลดลง และให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันในกรณีที่เงื่อนไขเป็นไปในทิศทางตรงข้ามได้ จากเหตุผล

ดังกล่าวการที่บริษัทต้องก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ กฟผ. อย่างมาก

กฟผ. เป็นลกูค้ารายใหญ่และส�าคญัทีส่ดุของบริษทั กฟผ. ตกลงซือ้ไฟฟ้าจากบริษทัภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างบริษัท

กับ กฟผ. ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 ถึง 25 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวนับว่าเป็นสัญญาที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทโดยมีมูลค่า 

คิดเป็นร้อยละ 59.7 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2558 กฟผ. มีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากเป็นผู้ซื้อ

หลักและควบคุมการจ�าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย สัญญาส�าคัญ

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

บริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างล่างในข้อ “บริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ กฟผ. ในอดีต” ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนั้น ข้อพิพาท

หรือการมคีวามเหน็ทีไ่ม่สอดคล้องกนัทีส่�าคญัระหว่างบริษทักบั กฟผ. อาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิ สถานะ

ทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นอกจาก กฟผ. แล้ว ธุรกิจของบริษัทยังข้ึนอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยรายเป็นอย่างมาก รายได้ที่บริษัทได้รับจากลูกค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก (ไม่รวมรายได้จากการขายให้แก่ กฟผ.) คิดเป็นร้อยละ 27.3 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 

2558 หรือ ร้อยละ 70.7 ของยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในขณะที่ยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็น 

ร้อยละ 38.6 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2558 หากเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใดรายหน่ึงหรือ 

หลายรายก็อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได้ นอกจากนี้ กิจการของ

ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันและด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะ 

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง หรือร้อยละ 94.5 ของลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งท�าให้บริษัทมี 

ความเสี่ยงเพิ่มข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางข้อก�าหนดที่เก่ียวกับการปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมฯ การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความ 

ล้มเหลวหรือหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ลูกค้า

อุตสาหกรรมของบริษัทตั้งอยู่ หรือในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ ทั่วๆ ไป 
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นอกจากทีต่ัง้โรงงานของลกูค้าส่วนใหญ่ซึง่รวมตวัอยูใ่นเขตเดยีวกนัแล้ว ลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทยงัเป็นผูป้ระกอบกจิการ

โรงงานอตุสาหกรรมด้านปิโตรเคมหีรืออตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัปิโตรเคมี ท�าให้ลกูค้าเหล่าน้ีมีความเสีย่งโดยตรงจากสภาวะของอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมซีึง่เป็นความเสีย่งโดยอ้อมต่อบริษทัด้วย ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมหีลายชนิดเป็นสนิค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

เองมีการแข่งขันอย่างรุนแรง มีความผันผวนด้านราคาและวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) อยู่เสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุสัญญาฉบับใหม่กับลูกค้าเหล่าน้ี หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการ

ไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของลูกค้า (Creditworthiness) ระยะเวลาในการด�าเนินการ

ขยายธุรกจิของลกูค้า อนัจะส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขทีจ่ะตกลงกนัในสญัญาฉบบัใหม่กบัลกูค้าเหล่านี ้และด้วยเหตดุงักล่าวหรือเหตผุลอืน่ๆ จงึ

อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

แม้ว่าบริษัทสามารถต่อสญัญาระยะยาวส่วนใหญ่กับลกูค้าอตุสาหกรรมทีห่มดอายสุญัญาแล้วหรือทีเ่ร่ิมจะหมดอายสุญัญาในระยะเวลา

อันใกล้นี้ แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าเมื่อสัญญาที่ท�าไว้กับลูกค้าเหล่านี้หมดอายุลง บริษัทจะสามารถรักษาลูกค้าเหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมดหรือ

จะสามารถแสวงหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าเหล่านี้ในเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทต้องคงระดับการจ�าหน่ายไอน�้า

ขั้นต�่าไว้เพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้ (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ระหว่างบริษัทและ กฟผ. บางสญัญาอาจถกูยกเลกิได้ หากปฏบิตัติามข้อก�าหนดดงักล่าวไม่ได้) และหากบริษทัไม่สามารถรักษาลกูค้าเดมิหรือ

แสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนลูกค้าเดิมในเง่ือนไขทางการค้าที่เหมาะสมตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทต้องการได้แล้ว ก็อาจมีผลกระทบใน

ทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัทอาจมีภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายกรณีเกิดการหยุด

ชะงักของการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ หรือการทีค่วามพร้อมในการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ไม่เป็นไปตามการรับประกันข้ันต�า่ต่อปี โดยข้ึนกบัเงือ่นไข

ที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสัญญา บริษัทจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะมีภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่ หรือ

หากเกิดภาระผูกพันดังกล่าวขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญอย่างไร

บริษัทประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

บริษัทต้องประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า 

(Cogeneration Facilities) ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง ส�าหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แม้ว่าบริษัทจะได้ท�าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้า  

แต่บริษัทก็ต้องแข่งขันกับทั้ง กฟภ. รวมถึง บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ซึ่ง บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ และ กฟภ. 

ต่างมีข้อได้เปรียบบางประการเหนือกว่าบริษัท โดย บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ต่างเป็นบริษัทร่วมของ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นผู้จัด

จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศและผูป้ระกอบการหลายรายในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุกม็คีวามสมัพนัธ์ลกัษณะน้ีกบั ปตท. 

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

โกลบอล เคมิคอล) ซึ่งคิดเป็นยอดขายร้อยละ 8.1 ของยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่จ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และรายได้จ�านวนร้อยละ 

23.0 ของยอดจ�าหน่ายไอน�้า หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2558 ในส่วนของ กฟภ. นั้น โดยทั่วไป กฟภ. จะไม่เรียกร้องให้

ลูกค้าลงนามซื้อขายแบบระยะยาว และในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยองนั้น บริษัท

ประสบภาวะการณ์แข่งขันกับ กฟภ. เพียงรายเดียว

บริษัทเชื่อว่าโครงการผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ของกลุ่ม ปตท.จะท�าให้การแข่งขันที่บริษัทจะเผชิญส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมในอนาคตจะยัง 

คงด�าเนินต่อไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากประเด็นดังต่อไปน้ี (1) ลูกค้าของบริษัทที่ส�าคัญหลายรายเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. 

(2) ลูกค้าของบริษัทบางรายท�าธุรกิจกับ บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. และ (3) โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในนิคม 

อุสาหกรรมมาบตาพุดบางโครงการเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บมจ. ปตท. (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกิจ- 

การแข่งขัน” ส�าหรับข้อมูลด้านความเสี่ยงของการแข่งขันกับ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ที่อาจมีต่อ

ธุรกิจของบริษัท) 
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บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่และส�าคัญที่สุดของบริษัท โดยรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทที่จัดเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 

รายเล็กให้แก่ กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในปี 2558 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “ธุรกิจของบริษัท

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

ข้างต้น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทเป็นสัญญามาตรฐาน ซึ่งบริษัทไม่สามารถเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ได้  

ข้อก�าหนดในสญัญามาตรฐานดงักล่าวจงึไม่มกีารปรับให้สอดคล้องกบัสภาวะการด�าเนินงานของบริษทัและมข้ีอสญัญาทีไ่ม่ชัดเจนบางประการ 

ทั้งน้ี เง่ือนไขบางประการที่ระบุในสัญญาต้ังแต่การประมูลคร้ังแรกของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กระหว่าง กฟผ. (ที่เร่ิมด�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�าระให้บริษทัหรือเรียกเงนิคนืจากบริษทัได้ในกรณีต่อไปน้ี (1) บริษทัจ่ายไฟฟ้าได้น้อยกว่าก�าลงัผลติตามสญัญา (2) บริษทัจ่าย

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�าหรับต้นทุนคงที่ของบริษัทในการก่อสร้างและเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าตลอดอายุของสัญญา) ให้แก่บริษัทในระยะเวลาเพียงไม่เกิน  

6 เดือน ทั้งน้ีในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัทจะไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล  

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

การผลิตที่พร้อมจ่ายจริงและค่าพลังงานไฟฟ้าตามพลังงานไฟฟ้าที่ได้จัดส่งให้ตามจริงเท่านั้น

• สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทท�าข้ึนกับ กฟผ. มีเพียงข้อก�าหนดทั่วไปซึ่งก�าหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้า

ที่ด�าเนินการเจรจาโดยสุจริตใจเพื่อแก้ไขข้อสัญญาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผล 

กระทบในทางลบต่อบริษัท ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ข้อผูกพันในลักษณะทั่วไปดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองในขอบเขตจ�ากัดแก่บริษัทและประเด็นดังกล่าวอาจจะมีนัยส�าคัญ หากม ี

การก�าหนดเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้มงวดต่อโรงไฟฟ้าของบริษัท อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (operational) 

และเงินลงทุน (capital expenditure) เพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้การด�าเนินการตามสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วกับ กฟผ. จากการประมูลครั้งที่สองของสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ในปี 2552 บริษทัได้ท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ฉบบัใหม่ขนาด 74 เมกะวตัต์ (ส�าหรับโกลว์ พลงังาน) 

ซึ่งได้เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2555 รวมถึงสัญญา 90 เมกะวัตต์ (โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2) ซึ่งเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ในเดือนธันวาคม 2555 โดยในสัญญาดังกล่าวภายใต้กฎระเบียบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ต่างกัน นอกเหนือจากข้อก�าหนดทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ 

ข้างต้นแล้ว ยังได้มีการก�าหนดเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีก เช่น

• ก�าหนดให้มีการตรวจวัดประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพปีละ 1 คร้ัง โดยมี

หน่วยงานกลางเป็นผู้ด�าเนินการ

• ในกรณีที่ประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด จะไม่มี

การช�าระเงินในรูปของค่าปรับ แต่บริษัทจะไม่ได้รับค่าไฟในส่วนของ ดัชนีที่ใช้ช้ีวัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิใน

กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Savings: PES) ซึ่งเป็นองค์ประกอบใหม่ที่ถูกน�า

มารวมในค่าไฟ
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ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ 

ผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะสิ้นสุดอายุสัญญา

บรษิัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจ�านวน 12 สัญญา โดยมีก�าลังการผลิตตามสัญญาดังกล่าวรวม 846 เมกะวัตต์ สัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดอายุสัญญาถึงปี 2580 (สัญญาสุดท้ายจะสิ้นสุดอายุสัญญา) เม่ือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวสิ้นสุดอายุ

สญัญาลง บริษัทอาจจะมีการต่ออายสุญัญา หรือเข้าท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฉบบัใหม่ทดแทน หรือไม่กเ็ป็นได้ หากบริษทัไม่มกีารต่ออายสุญัญา

หรือเข้าท�าสญัญาฉบบัใหม่ทดแทน หรือกระทัง่กรณีทีมี่การต่ออายสุญัญาหรือเข้าท�าสญัญาฉบบัใหม่ทดแทนทีม่กี�าลงัการผลติทีล่ดลงอย่างมนัีย

ส�าคัญจากสัญญาที่สิ้นสุดลงนั้น อาจส่งผลกระทบ (นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรง จากการลดลงของรายได้ขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) ให้ประสิทธิภาพในการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นลดลง (ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่ม

ขึ้น) โดยผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดกับโรงไฟฟ้าเพียงบางแห่งหรือจ�านวนมากก็เป็นได้ สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นไปได้ที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการสร้างสมดุลในสัดส่วนการผลิตของไฟฟ้าและไอน�้าอีกด้วย ทั้งน้ีผลกระทบดังที่กล่าวมาอาจมีนัย

ส�าคัญต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินการ ตลอดจนแนวโน้มและสถานะทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

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�ากับดูแลกิจ 

การไฟฟ้าหรือการแปรรูป กฟผ. ที่จะมีต่อสัญญาซื้อขายของบริษัทและต่อกิจการไฟฟ้าโดยรวม ตัวอย่างเช่น หากการผ่อนคลายกฎระเบียบมี

ผลให้ยกเลิกค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ก�าหนดโดย กฟภ. ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงที่บริษัทใช้ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว 

บริษทัอาจต้องพยายามเจรจาก�าหนดโครงสร้างราคาจ�าหน่ายไฟฟ้ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมใหม่ ซึง่บริษัทอาจไม่สามารถเจรจาให้โครงสร้างราคา

ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมได้

เนื่องจากบริษัทประกอบการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเลก็และจ�าหน่ายให้กบั กฟผ.) ซึง่มต้ีนทนุในการผลติไฟฟ้าแบบขายส่งสงูกว่าผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และโรงไฟฟ้าหลายแห่งของ กฟผ. 

บริษทัจงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึนจากการปรับเปลีย่นกฎระเบยีบเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าหรือใช้มาตรการทีส่่งผลทางลบต่อผูผ้ลติ

ที่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ซึ่งสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ส�าคัญของบริษัทหลายฉบับไม่มี

ข้อก�าหนดเฉพาะเพื่อให้บริษัทได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือโครงสร้างกิจการไฟฟ้าดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า

ของไทยอาจท�าให้บริษทัต้องปรับเปลีย่นการด�าเนินธรุกจิอย่างมนัียส�าคัญและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคัญต่อการประกอบธุรกจิ 

สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
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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

และกรณีพิพาทกับกฟผ. อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีความส�าคัญที่สุดที่บริษัทได้ท�าขึ้นกับ กฟผ. ดังนั้น ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับ 

กฟผ. อาจท�าให้บริษทัต้องเปลีย่นแปลงลกัษณะการด�าเนินธุรกิจอย่างมนัียส�าคัญ ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญัต่อการประกอบ

ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง

การประกอบธุรกจิของบริษทัข้ึนอยูก่บัการจดัหาเช้ือเพลงิ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ ในปี 2558 บริษทัมต้ีนทนุก๊าซธรรมชาติ

และต้นทนุถ่านหนิคิดเป็นร้อยละ 62.6 และ 16.8 ของต้นทนุขายทัง้หมดของบริษทัตามล�าดบั หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตหิรือถ่านหนิ 

หรือผูจ้ดัส่งเช้ือเพลงิไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลงิให้บริษทัได้ อาจท�าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งหรือทกุแห่งของบริษทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าหรือไอน�า้ได้ 

ซึ่งอาจท�าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาจ�าหน่ายต่างๆ ที่มีอยู่ได้

บริษัทได้เข้าท�าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บมจ. ปตท. ซึ่งด้วยโครงสร้างการจัดหาเช้ือเพลิงของประเทศ (แม้ว่าจะม ี

ความคืบหน้าในด้านการให้สิทธิแก่บุคคลที่สาม (Third Parties Access) ในการใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานของสถานี 

แอลเอน็จี อยูบ้่างก็ตาม) บมจ. ปตท. ยงัคงเป็นผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวทีส่ามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใินปริมาณทีเ่พยีงพอต่อการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทได้ หาก บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณที่ก�าหนดในสัญญาอาจท�าให้ธุรกิจของบริษัทหยุดชะงักได้ 

แม้ในสัญญาจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัทกับ บมจ. ปตท. จะมีข้อก�าหนดให้ บมจ. ปตท. ช�าระค่าชดเชยหาก 

บมจ. ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใินปริมาณทีก่�าหนดในสญัญาได้ แต่กเ็ป็นค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาตทิีบ่ริษัท

ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้ กฟผ. เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงในส่วนของการผลิตเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ แม้ว่า 

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซของบริษัทเกือบทั้งหมดจะได้รับการออกแบบให้สามารถใช้น�้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงได้ แต่การเปลี่ยนไปใช้น�้ามันดีเซลใน 

การผลิตจะท�าให้บรษิัทมีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลต่อการผลิตที่มีประสิทธภิาพต�่าได้ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบรษิัท

อาจไม่สามารถใช้น�้ามันดีเซลเป็นระยะเวลานานได้ เน่ืองจากในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น�้ามันดีเซลจะสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงดีเซลในอัตราที่สูงกว่า

อัตราที่บริษัทจะสามารถจัดหาเพื่อเติมทดแทนกลับคืนในถังเก็บได้

ในส่วนความเสีย่งในเร่ืองการหยดุชะงกัของการจดัส่งก๊าซธรรมชาติเน่ืองจากข้อบกพร่องในระบบท่อส่งหรือเมือ่มกีารปิดซ่อมบ�ารุง รวม

ไปถงึการเปลีย่นแปลงคณุภาพของก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็นเร่ืองทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของบริษทัน้ัน ข้อจ�ากดัในการจดัส่งก๊าซธรรมชาตหิรือ

การหยุดชะงักในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติไปยังเขตที่บริษัทเดินเคร่ืองหน่วยผลิตไฟฟ้าอาจมี

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

กลุ่มบริษัท ได้เข้าท�าสัญญาซื้อถ่านหินระยะกลางกับผู้จัดจ�าหน่าย/ผู้ขายถ่านหินในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง ส�าหรับ

ความต้องการถ่านหินของโรงไฟฟ้าถ่านหินซีเอฟบีจ�านวน 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านถ่านหินของ 

โรงไฟฟ้าหน่วยซีเอฟบีของบริษัทคือ ท�าการจัดซ้ือแบบกระจายการจัดซื้อ โดยท�าสัญญาอย่างน้อย 3 ฉบับที่มีปีหมดอายุสัญญาแตกต่างกัน 

โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการตลาด 

บริษัทมีความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ที่ผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหินตามสัญญาระยะกลางของ

บรษิทัไมส่ามารถจดัหาถ่านหนิไดต้ามทีต่กลง และบรษิทัไม่สามารถจดัหาถ่านหินจากรายอืน่จากตลาดซือ้ขายทันท ี(Spot market) มาชดเชย

ได้ ในกรณีนี้ บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าต้นทุนราคาถ่านหินที่มาทดแทนจะเป็นราคาที่เหมาะสม
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ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ บมจ. ปตท. อย่างมาก

ตามทีก่ล่าวไว้ในข้อ “การประกอบธุรกจิของบริษทัข้ึนอยูก่บัการจดัหาแหล่งเช้ือเพลงิ” ธรุกจิของบริษทัข้ึนอยูก่บัการจดัส่งก๊าซธรรมชาต ิ

โดย บมจ. ปตท. ให้กับโรงผลิตไฟฟ้าอย่างมาก ต้นทุนก๊าซธรรมชาติซึ่งบริษัทรับซื้อก๊าซธรรมชาติเกือบทั้งหมดจาก บมจ. ปตท. คิดเป็น 

ร้อยละ 62.6 ของต้นทุนขายรวมของบริษัทในปี 2558 โดยประมาณ นอกจาก บมจ. ปตท. จะเป็นผู้จัดจ�าหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่แล้ว บมจ. 

ปตท. ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส�าคัญของบริษัทในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และไอน�้า (Cogeneration)ในเขตมาบตาพุด (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ “บริษัทประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง”) อีกทั้ง บมจ. ปตท. 

ยังถือหุ้นในลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทบางราย (โดยเฉพาะใน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ในปี 2558 บริษัทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ บมจ. 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของปริมาณขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด (หน่วยเมกะวัตต์ต่อชั่วโมง) และมีรายได้

จากการจ�าหน่ายไอน�้า หรือคิดเป็นร้อยละ 23.0 ของรายได้จากการจ�าหน่ายไอน�้า และคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทใน

ปี 2558 (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ “บริษัทประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง”)

หากสภาวะที่บริษัทมีการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทลูกของ บมจ. ปตท. ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ (หรือด้วย 

เหตุผลใดๆ ก็ตาม) สภาวะดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อเงื่อนไขหรือความพร้อมในการเข้าท�าสัญญาจัดส่งก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่

กับบริษัท (รวมถึงเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัทสิ้นสุดและมีความเป็นไปได้ในการต่ออายุสัญญา และ/หรือการเข้าท�า

สัญญาฉบับใหม่) หรือหากความสัมพันธ์ระหว่าง บมจ. ปตท. กับบริษัทตกต�่าลงด้วยเหตุผลอื่น ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ บมจ. ปตท.

บมจ. ปตท. เป็นผู้จัดส่งเช้ือเพลิงรายใหญ่และส�าคัญที่สุดของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ “ธุรกิจของบริษัทข้ึนอยู่กับ  

บมจ. ปตท. อย่างมาก”) โดยมรัีฐบาลเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ปัจจบุนั บมจ. ปตท. มอี�านาจผกูขาดในธรุกจิจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตใินประเทศ 

ด้วยเหตุนี้ สัญญาจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. จึงเป็นสัญญามาตรฐานที่บริษัทไม่สามารถต่อรองเงื่อนไขได้ ดังนั้น ข้อก�าหนด

ในสัญญามาตรฐานดังกล่าวไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาวะการด�าเนินงานของบริษัท และมีข้อความที่ไม่ชัดเจนบางประการ แม้ว่าข้อ

ก�าหนดในสัญญาจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. จะมีข้อแตกต่างในแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตามสัญญาหลายฉบับจะประกอบไป

ด้วยเงื่อนไขบางประการที่บริษัทเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

• คูส่ญัญามีสทิธิบอกเลกิสญัญาจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตก่ิอนวนัสิน้สดุสญัญาได้ หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิสญัญา ทัง้น้ี บริษัท

อาจได้รับการเยยีวยาความเสยีหายกต่็อเม่ือพสิจูน์ความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนกบัอนุญาโตตลุาการเท่าน้ัน (แทนทีจ่ะให้สทิธแิก่บริษัทใน

การที่จะเรียกร้องให้ บมจ. ปตท. ยังคงจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทต่อไปในช่วงที่ยังไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้)

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

ข้อสัญญาดังกล่าวมิใช่หน้าที่โดยเด็ดขาดของ บมจ. ปตท. ในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัท

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

สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาต ิให้กบับริษทัได้ตามคณุลกัษณะทีก่�าหนดไว้ตามสญัญานัน้ไม่ชัดเจน และไม่ว่าในกรณีใด บมจ. ปตท. 

จะจ่ายเงินชดเชยในจ�านวนเงินที่ไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้

• การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตามและมิได้มีการแก้ไขเยียวยาภายใน 60 วันหลังจากมีค�าบอกกล่าว

เหตุผิดสัญญา ให้ถือว่าได้เกิดเหตุผิดสัญญาและฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

• ถึงแม้ว่าบริษทัได้ออกแบบหน่วยผลติเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้กบัก๊าซทีม่คีณุสมบติัแตกต่างกนั แต่บริษทัไม่สามารถรับประกนั

ได้ว่าการออกแบบในปัจจุบันจะสามารถใช้การได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของก๊าซที่สามารถใช้ได้เกิดข้ึน หรือบริษัทจะ

สามารถได้รับการชดเชยหากมีการดัดแปลงที่จ�าเป็นเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ 

ผลประกอบการของบริษัท
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บริษัทมคีวามเสีย่งจากการคัดค้านการขยายมาบตาพดุ การประกาศเขตควบคุมมลพษิในมาบตาพุดและค�าตัดสินของศาลปกครอง

ในเดือนมีนาคม 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองได้ออกค�าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศให้มาบตาพุดเป็น “เขตควบคุมมลพิษ” 

ซึ่งภายหลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศแล้ว และในเดือนมิถุนายน 2552 ประชาชนและองค์กรเอกชนบางกลุ่มได้ยื่น

ค�าร้องแก่ศาลปกครองกลางอ้างว่าการออกใบอนุญาตบางฉบบัทีไ่ด้ออกหลงัจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทย ปี 2550 ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

และร้องขอให้ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว และขอให้ศาลปกครองกลางสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว โดยให้ระงับการก่อสร้างโครงการจ�านวน 76 

โครงการเป็นการช่ัวคราวในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และท้ายทีส่ดุศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าสัง่ยนืตามค�าสัง่ศาลปกครองกลาง แต่ให้

ลดจ�านวนของโครงการที่ถูกระงับชั่วคราวให้เหลือ 65 โครงการนั้น ถึงแม้ว่าโรงงานของบริษัท จะได้รับใบอนุญาตที่จ�าเป็นแล้วทั้งหมดและไม่

ได้รวมอยู่ในโครงการที่ถูกระงับชั่วคราว แต่มีลูกค้าบางรายอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งของศาล 

ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทได้รับแจ้งจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หรือ “กนอ.”) ว่าสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

ได้ยื่นค�าร้องแก่ศาลปกครองกลาง (หรือ “การยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองกลางครั้งที่ 2 ขององค์กรเอกชน”) ซึ่งโครงการเก็คโค่-วันและโกลว์ 

เอสพีพี 3 เป็นหนึ่งในกิจการที่มีรายชื่อแนบท้ายในค�าร้องดังกล่าวด้วยและถึงแม้ว่าโครงการทั้ง 2 จะไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ถูกฟ้อง แต่ค�าร้อง

ดังกล่าวครอบคลุมถึงการขอระงับการด�าเนินการของโครงการตามรายชื่อแนบท้ายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

นอกเหนอืจากกรณข้ีางตน้ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (“โจทก์) ยื่นค�าฟอ้งตอ่ศาลปกครองระยอง เพื่อฟ้องหน่วยงานของรฐั ไดแ้ก่ 

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

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (“คชก.”) , เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

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

ควบคมุมลพษิโดยมชิอบด้วยกฎหมาย โดยโจทก์ได้ร้องขอให้ศาลออกค�าสัง่ให้หน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วข้องเพกิถอนใบอนุญาตทีใ่ห้แก่บริษทั เกค็โค่-

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

มาเป็นจ�าเลยร่วมในคดีดังกล่าวด้วยเน่ืองจากเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งและค�าพิพากษาของศาล ทั้งนี้ในเดือน

ตุลาคม 2556 จ�าเลยแต่ละรายได้ยื่นค�าให้การต่อศาลปกครองระยองแล้ว โดย ณ ปัจจุบัน คดีอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลปกครองระยอง

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เรามั่นใจว่าบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด ได้ยื่นขอรับและได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

และการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าสอดคล้องตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (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

ผลักภาระต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนขนส่งดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมด (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน) นอกจากนี้รายได้บางส่วนของบริษัทจะขึ้นกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าหนี้ของบริษัทจ�านวนมากเป็นเงินบาท ใน

อดีตที่ผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดจ�านวนเงินสดที่สามารถน�าไปจ่ายผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งมาจากส่วนที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือที่ขึ้นกับ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (เช่นเดยีวกบัก�าไรสทุธทิีไ่ม่รวมผลก�าไร/ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น) และหากบริษทัยงัด�าเนินการเช่นน้ันต่อไป การปรับตัว

สงูข้ึนของค่าเงินบาทเมือ่เทยีบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�าให้เงินปันผลทีบ่ริษทัจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นเงินบาทมจี�านวนลดลงได้ ด้วยเหตุผลดงั

กล่าว หากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรามีความผันผวนสูงก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน 

และผลประกอบการของบริษัท
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การคุ้มครองของการประกนัภยัของบริษัทอาจไม่สามารถคุ้มกนับริษทัได้อย่างเพยีงพอต่อความเสีย่งจากการสญูหายทีอ่าจเกดิข้ึน

การประกอบธุรกจิของบริษทัมคีวามเสีย่งด้านการปฏิบตักิารและความเสีย่งอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติไฟฟ้า และเน่ืองจากธรุกจิประกนั

ภัยมีลักษณะผันผวนเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังน้ันในบางขณะ บริษัทอาจไม่สามารถท�าประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอใน

เง่ือนไขที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะท�าให้เกิดความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงินเม่ือเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่มิได้รับการคุ้มครองหรือไม่สามารถ

ประกันภัยได้

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

บุคคลที่สาม (Third Party Liability) และการประกันภัยอื่นๆ โดยกรมธรรม์หลักจะคุ้มครองความรับผิดที่เกิดจากความสูญเสียทางการเงินที่

เกดิข้ึนจากเหตกุารณ์ดงักล่าว แต่ไม่รวมความสญูเสยีหรือเสยีหายบางประการ ดงัน้ันหากบริษทัประสบกบัความสญูเสยีทีไ่ม่ได้รับความคุม้ครอง

จากประกันภัยหรือความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครองแต่มีมูลค่าเกินจากวงเงินเอาประกันแล้ว อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

การด�าเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทมีความเสี่ยงจากปริมาณน�้า (Hydrology Risk) ที่สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาด 152 เมกะวัตต์ในจังหวัดอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และห้วยเหาะไทยซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม (ผ่าน

การถือหุ้นผ่านห้วยเหาะไทย) ใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ สัดส่วนร้อยละ 67.25

ตามลักษณะปกติของโรงไฟฟ้าพลังน�้าทั่วไป โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ มีการพึ่งพิงปริมาณน�้าฝนที่ตกในแต่ละปีเป็นอย่างมาก โดยสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และ กฟผ. มีเงื่อนไขซึ่งก�าหนดปริมาณไฟฟ้าขั้นต�่าที่จะต้องขายให้กับ กฟผ. (แม้ว่าจะสามารถแจ้ง

ล่วงหน้าหากไม่สามารถจัดส่งไฟฟ้าในระดับต�่าสุดที่ก�าหนดอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง (หรือเรียกว่า “Drought Year”) ได้ และในกรณีที่  

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณข้ันต�่าที่ก�าหนดอาจต้องมีการช�าระค่าปรับให้แก่ กฟผ. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

และเหตุผลอื่นๆ ประกอบกัน โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ มีความเสี่ยงจากปริมาณน�้าฝนที่ตกในแต่ละปี โดยอาจกระทบต่อการด�าเนินงานและผล

การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ อย่างมีนัยส�าคัญ

บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าดิบในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)

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

การอุปโภคภายในและส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ปริมาณน�้าที่ไม่เพียงพอนั้นสามารถน�าไปสู่การหยุดด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าได้ ในหลายปี

ที่ผ่านมา ปริมาณน�้าฝนอยู่ในระดับต�่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2547 ปี 2555 และมีปริมาณค่อนข้างต�่าอีกในปี 2557 และปี 2558 ทั้งนี้ใน

ปี 2548 ปริมาณน�้าที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าหลักนั้นมีระดับต�่ามาก (อันเป็นผลมาจากปริมาณน�้าฝนระดับต�่าในปี 2547) ก่อนที่ฝนจะตกอย่าง

ต่อเนื่องอีกครั้ง โดยในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดประชุมกัน เพื่อช่วยกันวางแผนการบรรเทาผลกระทบและ

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและตรวจสอบปริมาณน�้าที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าอย่างต่อเนื่อง



ลักษณะการประกอบธุรกิจ



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

เป็นบริษัทย่อยของ เอ็นจี เอส. เอ. (ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในนาม จีดีเอฟ สุเอซ เอส. เอ. และบริษัทย่อย อ้างอิงรวมกันว่า “เอ็นจี”) ได้ท�าการ

ซื้อหุ้นใน บจ. โกลว์ ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2540 และเข้าซื้อหุ้นของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2543 โดยได้ 

เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเวลาต่อมา ในเดือนธันวาคม 2547 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้

ด�าเนินการปรับโครงสร้างการถอืหุน้ภายในกลุม่ โดยบริษทัได้เข้าซือ้หุน้ของ บจ. โกลว์ ซึง่ส่งผลให้ บจ. โกลว์ ไอพพี,ี บจ. โกลว์ เอสพพี ี1 และ 

บจ. โกลว์ เดมิน วอเตอร์ เข้ามารวมอยู่ภายใต้บริษัท

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

โฮลดิ้ง (Holding Company) ในขณะที่ บจ. ไอพีพี และ บจ. เก็คโค่-วัน เป็นบริษัทด�าเนินธุรกิจ (Operating Company) ธุรกิจหลักของ

บริษัทเหล่านี้คือพัฒนาและด�าเนินการในโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

และในเดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค่-วัน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ขนาด 660 เมกะวตัต์ ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ทัง้น้ี กลุม่บริษทัโกลว์ถอืหุน้ร้อยละ 65 และ บมจ. เหมราชพฒันาทีด่นิ (หรือ “เหมราช”)  

ถือหุ้นร้อยละ 35 ใน บจ. เก็คโค่-วัน

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

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ (หรือ “ไฟฟ้า ห้วยเหาะ”) จากเอ็นจี โดยห้วยเหาะไทย เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 25 ดังนั้น 

จึงส่งผลให้บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในไฟฟ้า ห้วยเหาะ รวมร้อยละ 67.25 ปัจจุบัน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

ก�าลังการผลิต 152 เมกะวัตต์ อยู่ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว

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

(หรือ “ไอพีอาร์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในขณะนั้น (โดยในเวลาต่อมา เอ็นจี ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ  

ในเวลาต่อมา) ทั้งนี้ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาว

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

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

โกลว์ เอสพีพี 13 ได้โอนกิจการมาไว้กับ โกลว์ เอสพีพี 11 ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชื้อเพลิงโดยผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ภายใต้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและน�้าเย็นให้ลูกค้าอุตสาหกรรมใน

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง)

ความเป็นมาและล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

เดือนตุลาคม 2536 บริษัทจัดตั้งในชื่อว่า “บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น”

เดือนกุมภาพันธ์ 2539 บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

เดือนกันยายน 2540 เอ็นจี เข้าร่วมกิจการร่วมค้ากับ เหมราช โดยถือหุ้นฝ่ายละร้อยละ 50 ใน บจ. โกลว์ (เดิมชื่อ บจ. เอช-พาวเวอร์”) 

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

และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจ. โกลว์ ไอพีพี (เดิมชื่อ บจ. บ่อวิน พาวเวอร์”) 
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เดือนกุมภาพันธ์ 2541 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration Plant) ขนาด 124 เมกะวัตต์ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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

เอสพีพี 3 เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนพฤษภาคม 2542 บจ. โกลว์ เข้าซ้ือหุน้ทีเ่หลอืร้อยละ 49 ใน บจ. โกลว์ ไอพพี ีจาก บจ. อนิเตอร์เนช่ันแนล เจนเนอเรตติง้ (International  

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

เดือนมิถุนายน 2543 เอ็นจี เข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นใน บจ. โกลว์ คิดเป็นร้อยละ 75

ปี 2543 ถึง ปี 2547 เอ็นจี เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. โกลว์ จนถึงประมาณร้อยละ 100 ผ่านการท�าธุรกรรมซื้อขายหุ้นหลายครั้ง 

ซึ่งรวมถึงการขายหุ้นร้อยละ 5 ใน บจ. โกลว์ ไอพีพี ให้แก่เหมราชโดยทางอ้อม

เดือนพฤศจิกายน 2543 เอ็นจี เข้าถือหุ้นร้อยละ 62 ของบริษัทโดยรับซื้อหุ้นทั้งหมดจากไซท์ แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ากัด (Sithe Pacific  

Holdings Limited)

เดือนกุมภาพันธ์ / เอ็นจี เพิ่มการถือหุ้นในบริษัทเป็นร้อยละ 99 จากการซื้อหุ้นจากบ้านปู และจากการท�าค�าเสนอซื้อหุ้นสามัญของ

มีนาคม 2544  บริษัท (Tender Offer) ที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย 

เดือนสิงหาคม 2545 เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เดือนมกราคม 2546 โรงไฟฟ้าขนาด 713 เมกะวัตต์ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เริ่มด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์

เดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. โกลว์ เอสพีพี

เดือนธันวาคม 2547 บริษัทเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. โกลว์ จากเอ็นจี 

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

เดือนเมษายน 2548 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค่-วัน ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเดือนตุลาคม 2551

เดือนพฤษภาคม 2552 บจ. โกลว์เข้าถอืหุน้ใน ห้วยเหาะไทย ร้อยละ 49 และ ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 51 จากบริษัทย่อยของเอน็จ ีเอส. เอ.

เดือนพฤศจิกายน 2553 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง (หรือ “ซีเอฟบี 3”) ขนาด 115 เมกะวัตต์เทียบเท่า 

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณชย์

เดือนธันวาคม 2553 สุเอซ แทรกเตอเบล เอ็นเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปเรทีฟ ยู. เอ. ควบรวมกิจการกับจีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย, 

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

เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เอ็นจี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ท�าการควบรวมกิจการในส่วนของธุรกิจเอ็นเนอจี อินเตอร์เนช่ันแนล  

(Energy International Business) กับอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ส่งผลให้ จีดีเอฟ สุเอซ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ในอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 70 

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

พาวเวอร์ 2 และใน บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์ อีกด้วย

เดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการกับเหมราชโดยจัดตั้งบริษัท “บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด” เพื่อ

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 
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เดือนกันยายน 2554  โรงไฟฟา้พลังความร้อนร่วมและไอน�า้ที่ใช้ก๊าซธรรมชาตเิปน็เชือ้เพลิง ขนาด 382 เมกะวตัต์เทียบเทา่ (หรอื “โกลว์ 

พลังงาน ระยะที่ 5”) เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนตุลาคม 2554 บริษทัได้เร่ิมด�าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ ขนาด 1.55 เมกะวตัต์ในนคิมอตุสาหกรรมเอเชีย 

อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555

เดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัได้ลงนามในสญัญาร่วมพฒันาโครงการกบั บจ. โกลเบลิ กรีน เอน็เนอจ ีส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม  

ในจังหวัดนครราชสีมา

เดือนธันวาคม 2554 บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร์, บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนช่ันแนล พาวเวอร์ ได้เปลีย่นช่ือ 

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

เดือนมิถุนายน 2555 เอ็นจี ได้ท�าการซื้อหุ้นของอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ พีแอลซี ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเสร็จสิ้น

เดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาด 660 เมกะวัตต์ ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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

เดือนธันวาคม 2555 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงขนาด 110 เมกะวัตต์  

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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

เดือนสิงหาคม 2557 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12 และ โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 13 เสร็จสิ้นการช�าระบัญชี

เดือนเมษายน 2557 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 ขนาด 19 เมกะวตัต์เคร่ืองยนต์ก๊าซ (ส่วนขยายของโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 3)  

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ประวัติความเป็นมา

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

และเป็นผูใ้ห้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอตุสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ทีส่ดุแห่งหน่ึงในประเทศไทย ประกอบธุรกจิในประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หรือ “สปป. ลาว”) ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (หรือ “IPP”) และผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อนร่วมและไอน�า้ (หรือ “Cogeneration”) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (หรือ “SPP”) ภายใต้โครงการ

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

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

(หรือ “นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ”) นคิมอตุสาหกรรมอืน่ๆ ใกล้เคยีง (รวมเรียกว่า “บริเวณนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ”) และเขตประกอบ

การอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
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แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2558

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

 บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 45.19 และ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลบอล ดีเวลอปเมนท์ บี. วี. ซึ่งได้ถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน และ 

 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23.92.

แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน บริษัท

ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหน่ึงเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิต 

ไอน�้าต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหลัก

เอ็นจี ถือหุ้นร้อยละ 69.11 ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน 

เอ็นจีพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อตอบรับกับความท้าทายคร้ังใหญ่ของการเปลี่ยนผ่านด้าน 

พลงังาน (Energy Transition) ไปสูเ่ศรษฐกจิคาร์บอนต�า่ (Low-Carbon Economy) ซึง่รวมถงึ การพฒันาพลงังานอย่างยัง่ยนื การลดผลกระทบ 

และปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความมัน่คงในการจดัหาและการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตสุมผล 

กลุ่มเอ็นจีมุ่งเน้นการให้บริการกับตลาดทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ เมือง และลูกค้าบุคคล ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยที่มีประสิทธภิาพสูง โดย

เอ็นจีมีความเชี่ยวชาญหลักใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ด้านก๊าซธรรมชาติเหลว และ

ด้านเทคโนโลยดีจิติอล ในปี 2558 เอน็จมีพีนักงาน 154,950 คนทัว่โลกและมรีายได้ 69.9 พนัล้านยโูร เอน็จจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ปารีส

และบรัสเซลส์ (ENGI) และหุ้นของ เอ็นจีถูกรวมอยู่ในการค�านวณดัชนีที่ส�าคัญๆ ต่างๆ เช่น CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext  

100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120 and France 20).

บริษัทถือเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญต่อ เอ็นจี ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา

โกลว์ เอสพีพี 2

โกลว์ เอสพีพี 1 โกลว์ ไอพีพี

โกลว์ เอสพีพี 3

โกลว์ เหมราช วินด์

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ

โกลว์ ไอพีพี 3 เก็คโค่-วัน

โกลว์ เอสพีพี 11

 30.89%

 100%

 100%  95%  49%  49%

 25% 55%

100%  65%

 100%  100%  100%  100%

 69.11%

เอ็นจี (1)ผู้ถือหุ้นรายย่อย

โกลว์ พลังงาน

โกลว์ โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง

ห้วยเหาะไทย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด 

แห่งหน่ึงของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนนิการในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ภายใต้โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ธุรกจิหลกัของกลุม่

บริษทัคอื การผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถงึการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�า้ น�า้เพือ่การอตุสาหกรรม (Processed Water) และ

น�้าเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

บริษทัเร่ิมด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2536 และปัจจบุนับริษทัและบริษทัย่อยมโีรงไฟฟ้าหลกั (Production Facility) 6 แห่งตัง้อยู่

ในเขตนิคมอตุสาหกรรมทางชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออก จงัหวดัระยองและชลบรีุ และโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ในจงัหวัดอตัตะปือ สปป. ลาว ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ (เพิ่มขึ้น 19 เมกะวัตต์ จากเดิม 3,188 เมกะวัตต์ในปี 2557  

ซึ่งเป็นผลจากเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการก่อสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ก๊าซเพิ่มเติมส�าหรับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11)  

และก�าลังผลิตไอน�้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง ก�าลังผลิตน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 5,482 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และก�าลังการผลิตน�้าเย็น 

3,400 ตันความเย็น

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้านับเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของรายได้รวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2558 และการผลิตและจ�าหน่ายไอน�้านับเป็นธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยเช่นกัน โดยมี

รายได้คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2558 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและด�าเนิน

การในฐานการผลิตหลักจ�านวน 8 แห่ง รายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

• โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 713 เมกะวัตต์ 

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

• โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 660 เมกะวัตต์

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

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

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

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

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า ระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดังนี้

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

อุตสาหกรรม 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ไอน�้า 137 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

2,050 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้าซีเอฟบี 3 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ ไอน�้า 79 ตันต่อชั่วโมง

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

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า อ�าเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 

มีดังนี้

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11) มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ น�้าเย็น 2,200 ตัน

ความเย็น และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 360 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
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- โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12) มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิต

น�้าเย็น 1,200 ตันความเย็น

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

- โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย) มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 19 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 1.55 เมกะวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์

แบบ Photovoltaic

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 65,369 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิรวม 8,355 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท

และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 117,169 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้าและน�้าสะอาด (Clarified Water) 

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

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามช่วงที่ระบุไว้

รายได้ของบริษัท

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2557 2558

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

ไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้ กฟผ. 26,930.9 38.6  27,049.6 36.9 20,768.1 31.8

โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

จ�าหน่ายให้ กฟผ.  18,262.9 26.2  18,251.9 24.9 17,451.5 26.7

โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  15,730.2 22.5  17,591.5 24.0 16,827.6 25.7

รวม 60,924.1 87.3  64,168.1 87.5 55,840.7 85.4

ไอน�้า  7,856.9 11.3  8,359.5 11.4 7,921.1 12.1

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม  426.0 0.6  463.3 0.6 463.1 0.7

รวม  69,207.0 99.2  72,990.9 99.5 64,224.9 99.5

รายได้อื่นๆ  564.6 0.8  332.8 0.5 1,144.4 0.5

รวมรายได้  69,771.5 100.0  73,323.7 100.0 65,369.3 100.0
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กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
บริษทัมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะเพิม่ความสามารถในการท�าก�าไรด้วยการมุง่เน้นความเป็นเลศิในการด�าเนินงานและขยายธุรกจิโดยการสร้าง

มูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พื้นฐานหลัก 4 ประการ คือ  

พื้นฐานด้านพาณิชย์ การด�าเนินงาน การเงิน และบุคลากร

บริษัทก�าหนดวัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสมดุลกันเพื่อก�าหนดล�าดับความส�าคัญในแนวทางและแผนการด�าเนิน

งานที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันคือเสริมสร้างและยกระดับการใช้ประโยชน์จากก�าลังการผลิต ประสิทธิภาพ และความมั่นคง

ในระบบการผลิต รวมทั้งลดต้นทุนโดยรวมและปรับปรุงอัตราก�าไร รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาและ 

งบประมาณก�าหนด จัดหาเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมและพัฒนาระบบและข้ันตอนการรายงานภายในองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน บริษัทได้ 

มุ่งเน้นและจะให้ความสนใจอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน ด้วยความสนับสนุนจากเอ็นจี บริษัทวางแผน 

ในการพัฒนาทีมงานผู้บริหารคนไทยที่กระตือรือร้นและมีความสามารถ พร้อมทีมงานที่จะให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

1.	กลยุทธ์เชิงพาณิชย์

ส�าหรับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์นั้น บริษัทมุ่งเน้น

1.1 การขยายธุรกิจหลัก

บริษทัวางแผนทีจ่ะขยายธุรกจิหลกั โดยการเพิม่ก�าลงัผลติเพือ่ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและไอน�า้ในภาคอตุสาหกรรมทีเ่พิม่ข้ึน  

พร้อมทั้งด�าเนินกลยุทธ์ให้บริษัทอยู่ในฐานะที่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพิ่มเติมได้ในอนาคตในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

บริษัทยังพิจารณาแสวงหาโอกาสในการขยายฐานธุรกิจโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทั้งในประเทศไทย สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน�้าร่วมกัน ทั้งในประเทศไทยและ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งน้ีบริษัทอยู่ระหว่างการขยายก�าลังการผลิตรองรับปริมาณความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีเพิ่ม 

มากข้ึนอย่างต่อเน่ืองในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง บริษทัได้มกีารขยายก�าลงัการผลติใน

เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค โดยได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ก๊าซโรงใหม่ก�าลงัการผลติไฟฟ้า 19 เมกะวตัต์  

แล้วเสร็จและเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดอืนเมษายน 2558 ส่วนต่อขยายโครงการใหม่น้ีสามารถช่วยรองรับความต้องการของลกูค้าทีเ่พิม่ข้ึน  

และยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของการจัดการก�าลังการผลิตในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 

อีกด้วย

นอกจากน้ี บริษทัยงัมุง่เน้นในการรักษาและยกระดบัมาตรฐานการด�าเนินงานในปัจจบุนั เพือ่ให้บริการทีม่คีวามมัน่คงและคุณภาพ

สูง แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ ปฏิบัติตามพันธะภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของ

รัฐและเอกชนภายในประเทศ (รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแลและควบคุมนโยบาย) อย่างต่อเน่ือง บริษัทเช่ือว่าการด�าเนินการทั้งหมดน้ีจะเอื้อ

หนุนให้บริษัทประสบความส�าเร็จในการแข่งขันประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในอนาคตทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้ 

1.2 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอุตสาหกรรมโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก

ฐานลูกค้าอุตสาหกรรมคือองค์ประกอบหลักของธุรกิจของบริษัท ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ซึง่ต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าและไอน�า้ทีม่ัน่คงมเีสถยีรภาพ เพือ่หลกีเลีย่งต้นทนุในการเร่ิมเดนิเคร่ือง

ใหม่ (start-up) หากเกิดการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าท�าให้บริษัทเหนือกว่าคู่แข่งและเป็นทางเลือกที่ส�าคัญ

ในอตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูค้าทีต้่องการการจ่ายไฟฟ้าและไอน�า้ทีมี่ความม่ันคง ในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยาม

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และจักรยานยนต์ ความมั่นคง

ทางพลังงานในการจ�าหน่ายและการให้บริการของบริษัทท�าให้โรงงานทุกแห่งเป็นลูกค้าของบริษัทเช่นกัน 
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ดังน้ัน บริษัทจึงมุ่งเน้นในการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันโดยไม่เพียงแต่ให้บริการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและมีความมั่นคง แต่ยังร่วมงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจถึงความ

ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งข้ึนและสามารถพัฒนาวิธีการเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ บริษัทก�าหนดแผนการด�าเนินงานต่างๆ เพื่อ 

สร้างความพอใจแก่ลูกค้าให้มากยิ่งข้ึนด้วยการปรับปรุงความม่ันคงในการจ�าหน่ายที่ดียิ่งข้ึน รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า  

การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาของลูกค้าให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เน่ืองจากบริษทัเช่ือมัน่ว่าความเข้าใจต่อความต้องการของลกูค้าอย่างแท้จริงจะสามารถเพิม่ระดบัความพอใจของลกูค้าได้ และยงั

เป็นหัวใจส�าคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ รวมทั้งในการขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้ารายใหม่ 

1.3 การบริหารการใช้เชื้อเพลิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคง

เช้ือเพลงิเป็นต้นทนุหลกัในการด�าเนินธุรกจิของบริษทั และบริษทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของราคาและแหล่งจดัหาเช้ือเพลงิ 

(โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ่านหนิ) การจดัหาเช้ือเพลงิในปริมาณเพยีงพอต่อความต้องการมคีวามส�าคญัต่อลกัษณะธุรกจิของบริษทัและบริษทัยงัต้อง

รักษาระดับเชื้อเพลิงส�ารองอย่างดี ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ 

บริษัทได้ทุ่มเททรัพยากรไปในการบริหารจัดการการใช้เช้ือเพลิง บริษัทแสวงหาโอกาสในการจัดซื้อถ่านหิน เพื่อลดภาระต้นทุน

ถ่านหินและค่าขนส่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรของบริษัท และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อบริษัทจากความผันผวนของราคา

เช้ือเพลิง บริษัทได้ลงนามในสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของราคาสินค้า (Hedging Agreement) กับผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหิน  

ในปี 2557 ที่จะจัดส่งในปี 2558 และในปี 2558 ที่จะจัดส่งในปี 2559 และในอนาคตอาจจะลงนามในสัญญา Hedging Agreement อีกเป็น 

คร้ังคราว ทั้งน้ีในส่วนของถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. น้ัน บริษัทมีสัญญาซื้อขายถ่านหินซึ่งมีดัชนีราคา

สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 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

2.1 การด�ารงและปรับปรุงความมั่นคง ความพร้อมของหน่วยผลิต และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต

บริษัทสามารถปรับปรุงอัตราการใช้ก�าลังผลิตของโรงงานให้ดีขึ้นด้วยมาตรการปรับปรุงก�าลังการผลิตต่างๆ และลดการหยุดเดิน

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

ด�าเนินงานในทุกๆ ด้านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามผลการปฏิบัติงาน การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการ

หยุดชะงักของเครื่องจักรโดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุ 

2.2 การปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

เช้ือเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลก�าไรของ

บริษัท บริษัทด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงการเลือกเดินเครื่องและจัดส่ง ตรวจสอบติดตาม

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

ไปถึงการตรวจสอบติดตามและแก้ไขการสูญเสียพลังงาน 

2.3 การลดต้นทุนในการด�าเนินงาน

จดุมุง่หมายของบริษทัคอื ด�าเนินการลดต้นทนุในการด�าเนินงานและซ่อมบ�ารุง โดยก�าหนดข้ันตอนการท�างานทีโ่ปร่งใสเพือ่สามารถ

วิเคราะห์ได้ถึงลักษณะและช่วงระยะเวลาการเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อให้การ

ใช้จ่ายแต่ละครั้งมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท�าให้พันธะหน้าที่ในการท�าตามสัญญาในการจ�าหน่ายให้ลูกค้าหรือความเชื่อ

มั่นของโรงไฟฟ้าต้องลดลง โดยบริษัทเน้นการบริหารจัดการด้านรายจ่ายโดยใช้ระบบงานที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนควบคุมอย่างรัดกุมที่สุด 
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เมื่อปี 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญาด้านชิ้นส่วนระยะยาวกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน (OEM) เพื่อจัดหาและซ่อมแซมชิ้นส่วนกังหัน

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

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

ระยะที่ 5 ในการจัดหาช้ินส่วนกังหันก๊าซและบริการตรวจสอบส�าหรับอีก 9 ปีข้างหน้าด้วย ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายสนับสนุน 

ด้านเทคนิคจาก เอ็นจี และการที่มีจ�านวนกังหันก๊าซเพ่ิมมากข้ึนท�าให้บริษัทสามารถต่อรองกับผู้จ�าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดหา

อุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนในราคาที่เหมาะสมได้

ในปี 2555 เราได้ลงนามในสัญญาทางด้านชิ้นส่วนและบริการระยะยาวกับ ไอ เอช ไอ คอปอร์เรชั่น ส�าหรับการจัดหาชิ้นส่วน

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

เอสพีพี 11 โครงการ 2

2.4 การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ด�าเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และ/หรือ ก่อสร้างเครือข่ายสายส่งและท่อส่งเพิ่มเติมไปยังลูกค้า โครงการเหล่านี้จะดูแลโดยทีมงานซึ่งจัดตั้งขึ้น

มาโดยเฉพาะอย่างมีระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือหย่อนประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด

3.	กลยุทธ์ด้านการเงิน

ด�ารงและปรับปรุงฐานะการเงินให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายในการรักษาความเป็นเลศิในการด�าเนินงานของบริษทัยงัรวมถงึความเป็นเลศิในการจดัการฐานะทางการเงนิ บริษัทแสวงหา

โอกาสในการลดต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ยัง

มุง่เน้นการลดความเสีย่งทางการเงินอย่างสม�า่เสมอ บริษทัมุง่ทีจ่ะลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยจดัการให้ค่าใช้จ่ายและการช�าระหน้ี

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

บริษัทบริหารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้อย่างระมดัระวงัแต่มคีวามยดืหยุน่ในระดบัหน่ึง โดยได้รับความช่วยเหลอืจากทมีผูช้�านาญด้านการเงนิ

ของเอน็จ ีซึง่ช่วยบรษิทัในการพจิารณาช่วงเวลาและปริมาณทีเ่หมาะสมในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ รวมไปถงึ บริษทัมุง่ทีจ่ะเพิม่

มลูค่าของผูถ้อืหุน้ในระยะยาวให้มีมลูค่ามากทีส่ดุ โดยควบคมุการใช้กระแสเงนิสดอย่างระมดัระวงัเพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนการลงทนุของบริษัท

บริษทัด�าเนินการปรับปรุงระบบข้ันตอนการบรหิารและกระบวนการ โดยปรับปรุงความมัน่คงของระบบและพจิารณาทบทวนและบนัทกึ

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

Efficiency (INCOME) เอ็นจี มาใช้ 

การใช้ระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมที่พัฒนาภายใต้โปรแกรม INCOME ส�าหรับกลุ่มบริษัทโกลว์ ยังคงส่งผลให้เอ็นจี สามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัทีเ่อน็จดี�าเนนิการ (เช่น กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุภายในต่างๆ ตามกฎหมาย

ของฝรั่งเศส “Loi de Se’curite’ Financie‘ re” Turnbull Report ของสหราชอาณาจักร และEuropean union’s directives) 

กฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้น และปรับปรุงคุณภาพ

และความโปร่งใสของรายงานและการตรวจสอบด้านการเงิน และยังจะท�าให้บรรดาผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบด้านการจัดท�า การประเมิน 

และการเฝ้าติดตามความมปีระสทิธิภาพของโครงสร้างการควบคมุภายในของบริษทัได้อย่างชัดแจ้งมากข้ึน (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ

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

1. การทีเ่ป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และความม่ันคงในการให้บริการ	(Critical	Scale	and	Reliability	of	Operations)

บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ขยายธุรกิจจนมีฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ (Critical Scale) โดย บจ. โกลว์ ไอพีพี มีหน่วย

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

มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 23 หน่วยและเครื่องผลิตไอน�้า 19 หน่วย และในส่วนของ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทที่ต้ังอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค มีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า 

รวมทั้งสิ้น 12 หน่วย ขนาดการประกอบการของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการ

แข่งขันของบริษทั เน่ืองจากบริษทัได้ท�าการเช่ือมโยงการท�างานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ทัง้หมดในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

เข้าด้วยกัน เพื่อให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทยังได้ก่อสร้างระบบ 

เครือข่ายท่อส่งไอน�้าซึ่งช่วยลดปัญหาหยุดชะงักและสูญเสียแรงดันไอน�้าหากหน่วยผลิตใดเกิดมีปัญหาหยุดเดินเครื่อง 

การเชื่อมโยงหน่วยผลิตเข้าด้วยกันมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ สามารถเลือกเดินเครื่องที่มีต้นทุนต�่าได้ สามารถปรับปรุงการผลิต

และจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้มคีวามมัน่คงมากยิง่ข้ึน มคีวามคล่องตวัสงูขึน้ในการหมนุเวยีนการหยดุเดนิเคร่ืองเพือ่การบ�ารุงรักษาให้สอดคล้อง

กัน และส่งผลให้ลกูค้าสามารถก�าหนดการหยดุซ่อมบ�ารงุและจดัส่งก�าลงัไฟฟ้าในช่วงความต้องการสงูสดุได้โดยสะดวก โดยสรุปแล้ว ลกัษณะ

การด�าเนินงานดงักล่าวท�าให้โรงงานผลติของบริษทัมคีวามพร้อมสงูในการผลติและจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าได้อย่างมคีวามมัน่คงด้วย

ต้นทุนที่ต�่า

การเข้าซื้อกิจการโกลว์ เอสพีพี 11 (เดิมช่ือไทย เนช่ันแนล พาวเวอร์) ก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันกับโรงไฟฟ้าพลัง 

ความร้อนร่วมและไอน�า้ทีม่อียูก่่อนหน้า โดยทัง้นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค  

ต้ังอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ที่สามารถเดินทางถึงกันได้ในระยะเวลาไม่ถึงช่ัวโมง ซึ่งการที่ขนาดของการประกอบการขนาดใหญ่และ 

ความได้เปรียบของสถานที่ตั้งดังกล่าวท�าให้การประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกันได้ เช่น การใช้อะไหล่ร่วมกัน เพื่อเป็นการลดขนาดของการ

เก็บช้ินส่วนคงคลงั การใช้โรงไฟฟ้าและการบริหาร การบ�ารุงรักษา รวมทัง้การบริหารการจดัซือ้ร่วมกนัเพือ่ให้เกิดการประหยดัของขนาดเกดิข้ึน

บริษัทเช่ือว่าคงไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นที่จะสามารถขยายขนาดการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าให้ทัดเทียมกับบริษัท

ได้ในอนาคตอันใกล้น้ี ซึ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี ขนาดก�าลังการผลิตของบริษัทยังก่อให้

เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับระบบ การเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรจากการประหยัดของ

ขนาด (Economy of Scale) การบริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สร้างเสริมความช�านาญของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่ม

อ�านาจการต่อรองกับคู่ค้า 

ด้วยขนาดและประวตัขิองการประกอบธุรกจิของบริษทั ท�าให้มบีคุลากรทีม่คุีณภาพต้องการทีจ่ะมาร่วมงานกบับริษทั และท�าให้บริษัท

ได้รับความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และได้รับความเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบการระยะยาวในกิจการพลังงานในประเทศ บริษัทด�าเนินการทั้ง

ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และประกอบการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการ 

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ท�าให้เป็นผู้ประกอบการรายส�าคัญในทั้งสองภาคธุรกิจย่อยของกิจการ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศ 

บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลายซึ่งท�าให้ดึงดูดลูกค้าได้อย่างมากและได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐในประเทศอีกด้วย และบริษัทยัง

เป็นเจ้าของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบทั้งหมดและเป็นผู้ควบคุมการด�าเนินงานแต่เพียงผู้เดียว ท�าให้สามารถควบคุมการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทเช่ือว่าจุดเด่นดังกล่าวจะ

เสริมฐานะของบริษัทในเชิงแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตมากขึ้น 
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2.	การมีสถานที่ตั้งที่ดีและมีโรงงานผลิตหลักในเขตการประกอบการเดียวกัน

2.1 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นอกจากจดุเด่นของการทีเ่ป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่แล้ว บริษทัเช่ือว่าจดุเด่นหลกัอกีประการคือ ทีต่ัง้ของบริษทัและการทีโ่รงงาน

ผลิตหลักของบริษัทตั้งอยู่ในเขตประกอบการเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเอกชนหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่ง

เป็นนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีส่ดุและส�าคญัทีส่ดุในอตุสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศ บริษทัยงัเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายสาธารณูปโภคทาง

อุตสาหกรรม (Industrial Utilities Suppliers) รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การที่บริษัทมีโรงงานผลิตหลักรวมศูนย์ในเขตประกอบการเดียวกันท�าให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอันเป็นจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การที่โรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ท�าให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเทศ 

โรงงานผลติของบริษทัตัง้อยูใ่จกลางนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุในบริเวณเดยีวกนักับโรงงานผูป้ระกอบหลกัด้านปิโตรเคม ีนอกจาก

น้ี บริษทัยงัได้ลงทนุก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรับการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ ประกอบด้วยเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดนิและระบบท่อส่งไอน�า้

เหนือพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง 

สินทรัพย์หลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเช่นกัน กล่าวคือ บริษัทมีโรงไฟฟ้าทั้งชนิดใช้พลังงานจากก๊าซ

ธรรมชาติและถ่านหิน มีลูกค้าที่เป็นทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ กฟผ. จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าในปริมาณสูง และประกอบกิจการ

โรงงานที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน�้า ทั้งที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าที่มิใช่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ความ

หลากหลายทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และประเภทโรงงานผลิต ท�าให้บริษัทมีฐานะที่มั่นคงในอุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายพลังงานของ

ประเทศมาเป็นเวลานาน

2.2 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คถือเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ผูผ้ลติช้ินส่วนยานยนต์และจกัรยานยนต์ทีส่�าคญัแห่งหน่ึงในประเทศไทย ข้อได้เปรียบของบริษทัอกีประการหน่ึงคอืบริษทัเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย

สาธารณูปโภคทางอตุสาหกรรมเอกชนเพยีงรายเดยีวในเขตประกอบการดงักล่าว และเน่ืองจากบริษัทมเีคร่ืองผลติไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และระบบ 

ท่อส่งน�้าเย็น ดังนั้นหากมีลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมขยายโรงงานหรือกรณีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัทก็เป็นตัวเลือกแรกของความมั่นคงใน

การจัดส่งสาธารณูปโภค

3.	ประวัติการด�าเนินงานที่ดีในฐานะผู้ให้บริการที่มีความมั่นคงและตอบสนองความพอใจลูกค้าเป็นหลัก

บริษัทได้เร่ิมด�าเนินธุรกจิในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2536 และเช่ือว่าบริษทัได้รับการยอมรับและไว้วางใจในฐานะผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และไอน�า้โดยให้บริการอย่างมคีณุภาพแก่ลกูค้าของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูค้าซึง่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปิโตรเคมซีึง่ต้องพึง่พา

การจัดหาไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง (Reliability) ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงในการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สูงขึ้นให้เป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน จะเห็นได้จาก บริษัทมีโรงงานผลิตและ 

สิง่อ�านวยความสะดวกทีด่�าเนินการแบบรวมศนูย์และเช่ือมโยงการท�างานเข้าด้วยกนัพร้อมเครือข่ายโครงสร้างพืน้ฐานในการจดัส่งกระแสไฟฟ้า

ที่พร้อมสมบูรณ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งระบบผลิตที่มีความซ�้าซ้อนระหว่างกันในการท�างานและเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า

ใต้ดินและระบบเชื่อมต่อไอน�้าและไฟฟ้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรม ท�าให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทมี 

ความมั่นคงไว้วางใจได้ 

นอกจากน้ี บริษทัยงัเน้นสร้างความพอใจแก่ลกูค้าท�าให้บริษทัรักษาและขยายฐานลกูค้าได้อย่างต่อเน่ือง บริษทัเช่ือว่าประวตักิารด�าเนินงาน

ทีด่ขีองบริษัทโดยเฉพาะกบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียล 

พาร์ค ท�าให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีฐานะที่แข็งแกร่งขึ้นในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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จุดเด่นอีกประการหน่ึงซ่ึงท�าให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งคือ บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าเป็นธุรกิจหลัก 

ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรด้านการบริหารในการด�าเนินธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าและสามารถใช้ประโยชน์

จากการสนับสนุนของเอน็จซีึง่ประกอบธุรกจิหลกัในกจิการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ภาคอตุสาหกรรมเช่นเดยีวกนั

ได้อย่างเต็มที่ 

4.	ความสัมพันธ์กับเอ็นจี

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของเอ็นจี ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�าระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติในตลาดหลักๆ ทั่วโลก 

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ อันจะอ�านวยประโยชน์อย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจใน

ลักษณะกลุ่มบริษัท 

ทั้งนี้ ได้มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้สัญญา Support Service Agreement กับกลุ่มบริษัท ซึ่งเอ็นจี ถือหุ้นอยู่

ทั้งหมด ช่วยให้บริษัทได้รับความสนับสนุนทางเทคนิคด้านปฏิบัติการ และการให้ค�าปรึกษาด้านโครงการจากเอ็นจี และบริษัทได้ท�าการลง

นามในสัญญาอีกสัญญาหนึ่งระหว่างบริษัทกับเอ็นจี ซึ่งเอ็นจี ตกลงที่จะไม่แข่งขันโดยทางตรงกับบริษัทในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศเป็น

ระยะเวลา 15 ปีจากวันที่ลงในสัญญา 

ในฐานะทีบ่ริษทัเป็นกจิการเดยีวที ่เอน็จ ีใช้ในการลงทนุในธุรกจิการผลติไฟฟ้าในประเทศย่อมอ�านวยประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ

บริษัทและการด�าเนินการด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว

5.	ความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสด

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการท�า

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

บางส่วนที่บริษัทได้ท�ากับลูกค้าอุตสาหกรรมได้สิ้นสุดลงและจะสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้ แต่บริษัทก็สามารถต่ออายุสัญญาที่จะหมดอายุ

ส่วนใหญ่ออกไปได้อกีเป็นระยะเวลา 10-15 ปี ดงัน้ันจงึมเีพยีงร้อยละ 0.5 ของก�าลงัการผลติเทยีบเท่าปัจจบุนัทีข่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั้น ที่สัญญาซื้อขายจะสิ้นสุดลงในปี 2559 และปี 2560 ซึ่งบริษัทก�าลังเจรจาต่ออายุสัญญาไปอีก ส�าหรับ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน�้าเย็นในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งประมาณ 2 ใน 3 ของสัญญาที่มีอยู่ จะ

สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทก�าลังอยู่ในระหว่างการเจรจาขยายระยะเวลาสัญญาและสัญญาที่เหลือส�าหรับในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คจะสิ้นสุดลงในปี 2566 

ในขณะทีส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส�าหรับการซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ระหว่าง กฟผ. กบับริษทัจะทยอยสิน้สดุลงจนถงึปี 2580 ส�าหรับ 

บจ. โกลว์ ไอพีพี จะสิ้นสุดลงในปี 2571 และส�าหรับ บจ. เก็คโค่-วัน จะสิ้นสุดลงในปี 2580 ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้างความมั่นคง 

ด้านรายได้ให้กับธุรกิจของบริษัทและปกป้องธุรกิจจากการแข่งขันได้ในระดับหน่ึง นอกจากน้ี ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็น 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าสูงและมีระดับความต้องการที่สม�่าเสมอ
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ผลิตภัณฑ์และการผลิต
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า พร้อมทั้งผลิตและ 

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

นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

(ก)	ไฟฟ้า

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

ส่งแต่เพียงรายเดียวจะถูกส่งเข้าสู ่ระบบส่งหลักของ กฟผ. (EGAT’s National Transmission System) เพื่อจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู ้บริโภคทั่วประเทศ 

บริษัทเป็นเจ้าของและด�าเนินการโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบเช่ือมโยงหน่วยผลิตและเครือข่ายการจัดส่งไฟฟ้า โดยมีบริษัทย่อย

หลายแห่งภายใต้กลุ่มบริษัทเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยโรงไฟฟ้าของ บมจ. โกลว์ พลังงาน บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3  

จะผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลักและจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมข้างเคียงด้วย ขณะที่ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช 

ตะวันออก บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค  

ทั้งน้ี ไฟฟ้าที่จ�าหน่ายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะจัดส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงส�าหรับลูกค้า โดยไฟฟ้าที่จัดส่งให้

ลูกค้าอุตสาหกรรมจะน�าไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์

(ข)	ไอน�้า

บริษัท จัดส่งไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบริษัท บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และ บจ. โกลว์ 

เอสพีพี 3 จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเป็นหลัก ขณะที่ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1  

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

ใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เน่ืองจากการจัดส่งไอน�้ามีข้อจ�ากัดในเร่ืองระยะทางการจัดส่ง ดังน้ัน โรงงานของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ 

รับซื้อไอน�้าจะต้ังอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากโรงงานผลิตไอน�้าของบริษัท

(ค)	น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

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

เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า

ของบริษัทเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้ 

(ง)	 น�้าเย็น	(Chilled	water)

บริษัทจ�าหน่ายน�้าเย็น (Chilled water) ให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค เพื่อใช้

ส�าหรับท�าความเย็นส�าหรับกระบวนการผลิตซึ่งแตกต่างจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยที่อุตสาหกรรมในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คไม่มีความต้องการไอน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
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โรงงานผลิต

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ก�าลังการผลิต

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า
(ตัน/ชม.)

น�้าเย็น
(ตนัความเยน็)

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
(ลูกบาศก์เมตร/ชม.)

วันเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของ

โรงไฟฟ้า
น�้าสะอาด น�้าปราศจาก

แร่ธาตุ

โรงผลิตไฟฟ้า	/	ไอน�้า	และ

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

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 พลงังาน โซล่าร์ นิคมอตุสาหกรรม 1.55 - - - - สิงหาคม 2555

เอเชีย

โกลว์ เอสพีพี 1 นิคมอตุสาหกรรม 124 90 - - 190(1) กุมภาพันธ์ 2541

เหมราชตะวันออก

โกลว์ เอสพีพี 2/

โกลว์ เอสพพี ี3 (ระยะที ่3)

มาบตาพุด 513 190 - - 150 มีนาคม 2542

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอสีเทร์ิน 120 - 2,200 300(2) 60(2) ตุลาคม 2543

โครงการ 1 อนิดสัเตรียลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอสีเทร์ิน 110 - 1,200 200(2) 12(2) ธันวาคม 2555

โครงการ 2 อนิดสัเตรียลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอสีเทร์ิน 23 - - - - ตุลาคม 2549

โครงการ 3 อนิดสัเตรียลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอสีเทร์ิน 19 - - - - เมษายน 2558

โครงการ 3 (ส่วนขยาย) อนิดสัเตรียลพาร์ค

Total 3,207 1,206 3,400 4,010 1,472

ที่มา:	 บมจ. โกลว์ พลังงาน

หมายเหตุ	: (1) วันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงผลิตน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมอาจจะไม่ตรงกับวันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า

 (2) วัตถุดิบส�าหรับท�าน�้าเย็น
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แม้ว่าบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง แต่การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าทุกแห่งจะด�าเนินการภายใต้

โครงสร้างการบริหารจัดการเดียวกัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามและประสานงานการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งให้สอดคล้อง

กันภายใต้นโยบายหลักเดียวกันของกลุ่มบริษัท

(ก)	โรงไฟฟ้าโกลว์	ไอพีพี

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 

Plant) ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2546 โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้า

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

(ข)	โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตัง้อยูใ่นพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ช้พลงังานถ่านหนิเป็นเช้ือเพลงิ ซึง่ได้เร่ิมด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย โรงไฟฟ้ามีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 660 เมกะวัตต์

(ค)	โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2542 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอัตตะปือ ทาง 

ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 152 เมกะวัตต์ โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งจะท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวัตต์และ

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะวัตต์ 

(ง)	 โรงงานผลติไอน�า้และน�า้	โกลว์	พลงังาน	ระยะที	่1

โรงงานผลติไอน�า้และน�า้ โกลว์ พลงังาน ระยะที ่1 เป็นโรงงานผลติไอน�า้ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิชนิด D (Natural Gas-Fired  

D Type Steam Generation Plant) และมีเครื่องผลิตน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมอีก 1 เครื่อง โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 

2537 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังผลิตไอน�้า 250 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด (Clarified Water) 1,110 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 230 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากโรงผลิตดังกล่าวใช้เครื่องผลิตไอน�้าซึ่งมี

ประสทิธภิาพด้อยกว่าโรงผลติอืน่ๆ ของบริษทั บริษัทจงึไม่ได้ท�าสญัญาจ�าหน่ายไอน�า้ระยะยาวส�าหรับไอน�า้ซึง่ผลติได้จากโรงผลติดงักล่าว แต่

จะน�าไปจ�าหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะสั้น ในช่วงเร่ิมต้นเดินเคร่ืองและในช่วงที่มีความต้องการส่วนเกินและจะน�าไปใช้

เสริมระบบการผลิตโดยรวมให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น บริษัทจะจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งผลิตได้จากโรงผลิตนี้ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก

(จ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	ระยะที่	2

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined Cycle Natural  

Gas-Fired Cogeneration Plant) ซึง่ได้เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดอืนเมษายน 2539 มกี�าลงัผลติไฟฟ้า 281 เมกะวตัต์และมกี�าลงัการผลิต

ไอน�า้ 300 ตนัต่อช่ัวโมง ไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากโรงไฟฟ้าแห่งน้ีได้จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และ

จ�าหน่ายไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 แห่งนี้ยังมีโรงงานบ�าบัด

น�้าเสียที่สามารถผลิตน�้าสะอาด (Clarified Water) จ�านวน 900 ตันต่อชั่วโมง และน�้าปราศแร่ธาตุจ�านวน 280 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อใช้

ภายในโรงงานผลติไอน�า้และน�า้ โกลว์ พลงังาน ระยะที ่1 และจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและนิคมอตุสาหกรรมใกล้เคยีง

(ฉ)	โรงไฟฟ้าโกลว์	พลงังาน	ระยะที	่4

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน ระยะที ่4 เป็นโรงไฟฟ้าแบบใช้พลงัความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ (Gas-Fired Cogeneration 

Plant) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งได้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในเดือนมกราคม 2548 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 ได้เพิ่ม

ก�าลงัการผลติน�า้สะอาดและน�า้ปราศจากแร่ธาตเุมือ่ปี 2553 เพือ่รองรับความต้องการทีเ่พิม่ข้ึนของลกูค้าบริเวณนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ มี

ก�าลังผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตไอน�้า 137 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและน�้าปราศจากแร่ธาตุ 550 

ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. และจ�าหน่ายไอน�้า น�้าสะอาด และน�้าปราศจากแร่ธาตุให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง 
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(ช)	โรงไฟฟ้าโกลว์	พลงังาน	ระยะที	่5

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน ระยะที ่5 ต้ังอยูพ่ืน้ทีเ่ดยีวกนักบัโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพพี ี3 ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โรงไฟฟ้าแห่งน้ี 

ประกอบด้วยเคร่ืองกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เคร่ืองผลิตไอน�้า (Heat Recovery Steam Generator) และเคร่ืองกังหันไอน�้า (Steam Turbine)  

โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 382 เมกะวัตต์ ซ่ึงออกแบบให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 328 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�้าได้สูงสุด 160 

ตันต่อช่ัวโมง 

ไฟฟ้าและไอน�้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งน้ีจะจ�าหน่ายไปตามสายส่งของโกลว์ที่มีอยู่เดิม โรงไฟฟ้าแห่งน้ีนับว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วมและไอน�้าที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เน่ืองจากขนาดและ

ประสิทธิภาพของโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ท�าให้โรงไฟฟ้าแห่งน้ีได้เดินเคร่ืองแบบ Base Load Unit ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และไอน�้าที่มีขนาดเล็กอื่นๆ จะเดินเคร่ืองเพื่อผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายให้ กฟผ. และท�าให้โหลดที่จ�าหน่ายให้บรรดาลูกค้าอุตสาหกรรมมีความ

สมดุล โรงไฟฟ้าแห่งน้ีได้เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554

(ซ)	โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	ซีเอฟบี	3

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

boiler) และเคร่ืองกังหันไอน�้า (Steam Turbine) โดยเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโกลว์  

เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิต 

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

ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

(ฌ)	โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	โซล่าร์

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ที่ใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ได้เร่ิมด�าเนินงานไปแล้วเมื่อ 

เดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 1.55 เมกะวัตต์ ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. 

(ญ)	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพพี	ี1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle  

Cogeneration Plant) โดยเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2541 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีก�าลังการ

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

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวันออก ส่วนไอน�า้ทีผ่ลติได้จะถกูจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม

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

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

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

ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1

(ฎ)	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพพี	ี2/	โกลว์	เอสพพี	ี3	ระยะที	่3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง (Hybrid 

Natural Gas and Coal-Fired Combined Cycle Cogeneration Facility) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเร่ิมด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2542 โดยทางเทคนิคแล้ว ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือว่าโรงไฟฟ้าน้ีเป็นโรงผลิตเพียงแห่งเดียวกัน แต่โรงไฟฟ้ากังหัน

ก๊าซเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 

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

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

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

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

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

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

การอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จากโรงงานจะจ�าหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง
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(ฏ)	โรงไฟฟ้า	โกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	1

โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas-Fired 

Cogeneration Plant) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน

ตุลาคม 2543 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 2 เครื่อง เครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine) 1 เครื่อง และเครื่อง

ท�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�าหน่ายให้ลูกค้า

อุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คโดยผ่านเครือข่ายสายส่งและท่อน�้าเย็นของบริษัทตามล�าดับ

(ฐ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	2

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งได้เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2555 โรงไฟฟ้าประกอบด้วย กังหัน 

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

ก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้ามีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตน�้าเย็น 1,200 ตันความเย็น โรงไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้กับการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และขายพลังงานส่วนที่เหลือ (ทั้งในรูปของไฟฟ้าและน�้าเย็น) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยส่งผ่านสายส่ง และ ท่อน�้าเย็น ตามล�าดับ

(ฑ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก (Gas-fired Engines) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชื้อเพลิงจ�านวน 4 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 23 เมกะ

วัตต์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 4 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549

(ฒ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	3	(ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย) ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบ Gas-fired Engines ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิงจ�านวน 2 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 19 

เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 2 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนเมษายน 2558
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พม่า

กัมพูชา

ลาว

ประเทศไทย

กรุงเทพฯ
ชลบุรี

ระยอง

มาเลเซีย

โรงไฟฟ้าโกลว์	ไอพีพี

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

เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค:
•	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	1
•	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	2
•	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	3
•	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	3	
	 (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ	

ส�านักงานใหญ่

แผนที่ต่อไปนี้แสดงที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทและโรงงานผลิตของบริษัท
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จ�านวนหุ้น

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด(1) 615,059,773 43.71

2. GDF SUEZ Energy International Global Developements B.V.(2) 359,916,260 25.39

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 เอ็นจี เอส.เอ. (ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในนาม จีดีเอฟ สุเอซ เอส.เอ.) เป็นเจ้าของ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทอาจจะประกาศการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุม 

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไม่จ�าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทคือเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของ 

ก�าไรสุทธิประจ�าปี โดยไม่รวมถึงผลก�าไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหลังหักเงิน

ส�ารองต่างๆ ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ 

ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร 

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไรมิได้ และหากบริษัทยังม ี

ยอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลมิได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงบัญชีก�าไรสุทธิในปีปัจจุบันแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จ�ากัด บริษัทจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 2558 จ�านวน 11,533.6 

ล้านบาท 

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการจ่าย

เงินปันผลประจ�าปี
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โครงสร้างการจัดการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ผู้บริหารตามนิยามที่ก�าหนดโดย กลต.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและ
การบริหารส�านักงาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการพาณิชย์

ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
ลูกค้าอุตสาหกรรม

ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้า
อุตสาหกรรมสัมพันธ์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ ไอพีพี 
และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการ
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนา
ความมั่นคงระบบ

ผู้จัดการโครงการแผนก
ซ่อมบ�ารุงกลาง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและ

พัฒนาด้านเทคนิค

ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุม
การก่อสร้างและพัฒนาด้านเทคนิค

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและ 

การจัดการเชื้อเพลิง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
งบดุลและการบัญชี 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 

ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
สายการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและ
ประกันภัย
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ผู้บริหารตามนิยามที่ก�าหนดโดย กลต.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต

ประธาน

HHPC

ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
พัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและ
บริหารสินค้าคงคลัง

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - เก็คโค่ - วัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ เอสพีพี 1/  
โกลว์ เดมิน วอเตอร์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ พลังงาน 
(โครงการระยะที่ 1 & 2)

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ

อาชีวอนามัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

ได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแต่
ต�าแหน่ง

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ประธานกรรมการ

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส(1) 14 สิงหาคม 2557 กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 12 พฤศจิกายน 2544 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ 8 สิงหาคม 2538 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. ศาสตราจารย์เกียรติคณุสภุาพรรณ รัตนาภรณ์ 28 ตุลาคม 2542 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. ศาสตราจาย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 กรรมการอิสระ

7. นายอนุตร จาติกวณิช 9 พฤศจิกายน 2543 กรรมการ

8. นายกี ริชเชล 28 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมการ

9. นายเอซ่า เฮสคาเน่น(2) 29 ตุลาคม 2551 กรรมการ

10. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตร์เตอ 11 พฤศจิกายน 2556 กรรมการ

11. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์ 9 พฤษภาคม 2557 กรรมการ

12. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ 9 พฤษภาคม 2557 กรรมการ

หมายเหตุ: (1) เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดาเนียล เพลเลกรินี ตั้งแต่วันที่ 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 

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 ระเบียบข้อบังคับของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจกรรมการหน่ึงคนหรือ 

มากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้

• คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได ้

รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ

- กิจกรรมใด ๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- การกระท�าใดๆ ทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่ต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

และของกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ 

ของกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• คณะกรรมการบริษทัมอี�านาจในการประกาศเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นคร้ังคราวหากเหน็ว่าบริษทัมกี�าไรและเงนิสดเพยีงพอที่

จะท�าเช่นนั้นได้
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รายชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การเข้า

ร่วมประชุม
ทั้งหมด 

ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2558

การประชุมวาระปกติ
(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ
(จ�านวน 1 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้า
ร่วมประชุม
ผ่านวีดีโอ/
โทรศัพท์

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้า
ร่วมประชุม
ผ่านวีดีโอ/
โทรศัพท์

1. นายญาณ ฟราสซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 4 - 1 - 5/5

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส 14 สิงหาคม 2557 4 - 1 - 5/5

3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น 29 ตุลาคม 2551 4 - - 1 5/5

4. นายอนุตร จาติกวณิช 9 พฤศจิกายน 2543 4 - 1 - 5/5

5. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตร์เตอ 11 พฤศจิกายน 2556 3 - 1 - 4/5

6. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 12 พฤศจิกายน 2544 4 - 1 - 5/5

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 28 ตุลาคม 2542 4 - 1 - 5/5

8. นายวิทยา เวชชาชีวะ 8 สิงหาคม 2538 4 - 1 - 5/5

9. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 3 - - - 3/5

10. นายกี ริชเชล 28 กุมภาพันธ์ 2550 1 1 - - 2/5

11. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ 23 พฤษภาคม 2557 3 - 1 - 4/5

12. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์ 23 พฤษภาคม 2557 1 2 - 1 4/5

2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทัมีก�าหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพือ่พจิารณารับรองงบการเงินรายไตรมาส ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 

พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากมีความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการก�าหนดวาระ 

การประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ 

แสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม 

เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท แล้วจะจัดเก็บไว้พร้อมให้กรรมการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจ�านวนสี่ (4) ครั้ง และตามวาระพิเศษจ�านวนหนึ่ง (1) ครั้ง โดย 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2558
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 
ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2558

การประชุม
วาระปกติ

(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุม
วาระพิเศษ

(จ�านวน 1 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

 1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ 12 พฤศจิกายน 2544 4 1 5/5

 2. ศาสตราจารย์เกียรติคณุสภุาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระ 28 ตุลาคม 2542 4 1 5/5

 3. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ 8 สิงหาคม 2538 4 1 5/5

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2558

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 
ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2558

การประชุม
วาระปกติ

(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุม
วาระพิเศษ

(จ�านวน 1 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

 1. นายญาณ ฟราสซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 24 กมุภาพนัธ์ 2557 3 - 3/3

 2. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ 8 สิงหาคม 2538 3 - 3/3

 3. นายกี ริชเชล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 28 กมุภาพนัธ์ 2550 - 2 2/3

หลักสูตรการฝึกอบรมของกรรมการ ปี 2558

กรรมการ หลักสูตรการฝึกอบรม

 1. นายเอซ่า เฮสคาเน่น Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/ 2015

 2. นายญาณ ฟราสซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/ 2015

 3. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตร์เตอ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/ 2015
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Diploma in Management

UCL Institute of Management and Administration

• Electro Mechanical Engineer

University of Leuven (KU Leuven)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด, บริษัท  

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

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จ�ากัด

• คณะกรรมการ 

บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด

• คณะกรรมการ

GDF SUEZ Energy Philippines Inc. (ระหว่างด�าเนินการ)

• คณะกรรมการ

PTT Natural Gas Distribution Company Limited 

(ระหว่างด�าเนินการ)

• คณะกรรมการ

PT Supreme Energy Raja Basa

• คณะกรรมการ

PT Supreme Energy Muara Laboh

• คณะกรรมการ

PT Supreme Energy Rantau Dedap 

• คณะกรรมการ

PT IPM Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI)

• คณะกรรมการ

PT. Paiton Energy 

• คณะกรรมการ

Fifth Combine Heat & Power Plant LLC 

• คณะกรรมการ

Senoko Power Limited

• 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 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master Degree in Business Administration

University of Brussels

• Commercial Engineering Degree

University of Brussels (VUB)

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทโกลว์

• ประธานกรรมการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

• รองประธานกรรมการ

บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด

พฤศจิกายน 2552 - ตุลาคม 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 และ บริษัท. โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Helsinki University of Technology, ประเทศฟินแลนด์

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 83/2010 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• Chief Project Officer and Deputy CEO

NuGeneration Ltd

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด)

2551 - กันยายน 2557

• กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทโกลว์

• ประธานกรรมการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

• รองประธานกรรมการ

บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์

อายุ 80 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ปริญญาโทและปริญญาเอก

Cornell University

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)

Cambridge University

• Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

5. นายวิทยา เวชชาชีวะ

อายุ 79 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

Gray’s-Inn ประเทศอังกฤษ

• หลักสูตร Role of Chairman Program  รุ่น 2/2001

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

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)

• ประธาน

บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

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

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แชงกรี-ล่า โฮเต็ล จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี 

Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับกรรมการ (DCP) รุ่น 15/2002

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด,

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

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• 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

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Doctorate Degree in Public Law

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

• D.E.A. Public Law

Universite de Paris X (Nanterre) (mention bien)

• D.S.U. Administrative Law

Universite de Paris II

• เนติบัณฑิตไทย

ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร DAP ปี 2547

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด, 

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

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการและกรรมการ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

สถาบันพระปกเกล้า

• สมาชิก

ราชบัณฑิตยสถาน

• ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาครั้งที่ 13

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• กรรมการ

ศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• ประธาน

บริษัท Kawasaki-Dowa จ�ากัด

• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ

ในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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8. นายกี ริชเชล

อายุ 60 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 และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

2550 - พฤษภาคม 2554

• ประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด 

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

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

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)

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 - กรกฏาคม 2554

• กรรมการ

PTT NGD Co., Ltd. (ไทย)

พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2554

• กรรมการ

Ras Girtas Power Company (กาตาร์)

2551 - มิถุนายน 2554

• กรรมการ

Senoko Power Limited (สิงคโปร์)

• กรรมการ

Senoko Services Pte. Ltd. (สิงคโปร์)

• กรรมการ

Senoko Gas Supply Pte. Ltd. (สิงคโปร์)

• กรรมการ

Senoko Energy Pte. Ltd. (สิงคโปร์)

2552 - พฤษภาคม 2554

• กรรมการ

Avon Peaking Power (Pty) Limited (แอฟริกาใต้)

• กรรมการ

Dedisa Peaking Power (Proprietary) Limited (แอฟริกาใต้)

• กรรมการและประธาน

Moyeng Energy (Proprietary) Limited (แอฟริกาใต้)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

9. นายอนุตร จาติกวณิช

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี Lehigh University 

เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

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

อายุ 46 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

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด และ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด)

• กรรมการ

PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.

• กรรมการ

Amata Natural Gas Distribution Co., Ltd.

• กรรมการ

จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการและ CFO

จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จ�ากัด

11. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์

อายุ 47 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, และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

พฤษภาคม 2556

• Chief Financial Officer

GDF SUEZ Energy International

กันยายน 2549 - เมษายน. 2556

• VP-Group Accounting & Consolidation

GDF SUEZ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• Commissioner

PT. Paiton Energy

• Alternate director

Senoko Energy Pte. Ltd.

2542 - 2551

• Chief Financial Officer

Tractebel Engineering, Brussels, Belgium

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้นบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด, 

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

บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• กรรมการ

บริษัท โฟล์ว ไรเดอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

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

12. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• INSEAD, Fontainebleau

France-Master of Business Administration, 1997 (SASAKAWA 

scholarship recipient)

• CNRS - INSTITUT JACQUES MONOD, Paris

France - Master Thesis in Molecular Biology, 1992

• Technical University of Budapest, Budapest

Hungary-MSc in Bioengineering, 1991

• Technical University of Budapest BSc 

Chemical Engineering, 1989
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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, และบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด)

• Head of Strategy, New Business & Communication

GDF SUEZ Energy Asia Pacific

2554 - มิถุนายน 2557

• Strategic Projects Director

GDF SUEZ Energy (Budaors, Hungary)

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

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

(10) บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด 
(11) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด 
(12) บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด

(7) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด 
(8) บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด 
(9) บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด 

2553 - 2554

• Director of Business Development

E-STAR Alternative Plc (Budapest, Hungary)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 37 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

2. นายเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

3. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

4. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

5. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

6. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

7. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - เก็คโค่ - วัน 

8. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์(1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

9. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี

10. นางมัณทนา คุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงานและ

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
11. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

12. นายยันเน่ โอลาวี ลูยาลา(2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและพัฒนาด้านเทคนิค

13. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

14. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

15. นายแกรท แมร์สมัน(3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ

16. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและ การจัดการเชื้อเพลิง

17. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก(4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายการเงิน

18. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

19. นายอนุตรชัย ณ ถลาง(5) ผูอ้�านวยการฝ่ายบริหารจดัการสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และคุณภาพการผลติ

20. นายศักดา ลาชโรจน์(6) ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

21. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

22. นายประทีป พุทธธรรมรักษา ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

23. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

24. นายอภิชาต แจ่มจันทร์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

25. นายเรอโนต พีเยิล ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

26. นายสุทธิ เชื้อสุข ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

27. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

28. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

29. นายเอเรล์ป กุลเลป ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

30. นายกิติพงษ์ ธัญน้อม(7) ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

31. นายบรรทม กระสังข์(8) ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ เอสพีพี 1/ โกลว์ เดมิน วอเตอร์

32. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

33. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ(9) ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2)

34. นายพิสุทธิ บุญวงษ์โสภณ(10) ผู้จัดการโครงการแผนกซ่อมบ�ารุงกลาง

35. นายศรีจันทร์ กณาบัณฑิต ผู้จัดการโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

36. นางอัญชณา กิตติปิยกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

1. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส
(โปรดดูข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท ข้อ 2)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

36. นางอัญชณา กิตติปิยกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

37. นายอังศุธร ภูบุญเติม ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

Note: (1) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558
 (2) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและพัฒนาด้านเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558
 (3) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

 (4) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558

 (5) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

 (6) ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

 (7) เข้าเป็นพนักงานบริษัทในต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 (8) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ เอสพีพี 1/  โกลว์ เดมิน วอเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

 (9) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

 (10) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการแผนกซ่อมบ�ารุงกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

2. นายเฮกกิ พูดาส

อายุ 53 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

3. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ

Syracuse University นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

Michigan Technological University มิชิแกน,

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ตุลาคม 2545 - กันยายน 2556

• กรรมการ

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิค ทรานสปอร์ต จ�ากัด

กุมภาพันธ์ 2555 - กันยายน 2556

• นายกสมาคม

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

• นายกสมาคม

สายงานสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Shareholding Proportion (Percent) 
30,000 หุ้น (0.00%)

Family Relation with Management 
เป็นญาติกับกรรมการ นายอนุตร จาติกวณิช (กรรมการบริษัท)
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4. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย

อายุ 47 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 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

University of North Carolina at Chapel Hill

• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 96/2012 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร

อายุ 58 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 ไอพีพี จ�ากัด,

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

กลุ่มบริษัทโกลว์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

7. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ

อายุ 54 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
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9. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• อนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและการบัญชี 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสตุทการ์ด ประเทศเยอรมัน 

(เทียบเท่าปริญญาโท)
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

10. นางมัณทนา คุณากร

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและ

การบริหารส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและ

การบริหารส�านักงาน

กลุ่มบริษัทโกลว์

2550 - มิถุนายน 2554

• ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

11. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2550 - มิถุนายน 2554

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

8. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -

วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 

วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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14. นายแกรท แมร์สมัน

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโททางกฎหมาย

King’s College London, University of London

• ปริญญาโททางกฎหมาย

Pantheon - Assas, Paris

• ปริญญาโททางกฎหมาย

KU Leuven, Belgium

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ฝ่ายการพฒันาธุรกจิระหว่างประเทศ 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ฝ่ายการพฒันาธุรกจิระหว่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทโกลว์

2556 - 2558

• ผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคลาว

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2555 - 2556

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

2554

• ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาโครงการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาโครงการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

2550 - 2552

• Senior Project Advisor

บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

12. นายยันเน่ โอลาวี ลูยาลา

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและ

พัฒนาด้านเทคนิค

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

2551 - 2558

• ผู้จัดการโครงการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

13. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร 

อายุ 42 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

15. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น

และการจัดการเชื้อเพลิง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
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16. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงิน (บริหารธุรกิจ)

University of Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายการเงิน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

2551 - 2558

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 

และเลขานุการบริษัท 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 

และเลขานุการบริษัท

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

17. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์

อายุ 55 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

18. นายอนุตรชัย ณ ถลาง 

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

กลุ่มบริษัทโกลว์

2549 - 2553

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

19. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

อายุ 51 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

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น

และการจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัทโกลว์

2554

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและ

การจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



101

22. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

24. นายเรอโนต พีเยิล

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) 

Grenoble Institute of Technology, ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

23. นายอภิชาต แจ่มจันทร์

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

2549 - 2556

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 3, 4 & 5 ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

21. นายประทีป พุทธธรรมรักษา 

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทสาขารัฐประสาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

20. นายศักดา ลาชโรจน์

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

2551 - 2557

• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2551 - 2556

• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

25. นายศรีจันทร์ กณาบัณฑิต

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน�้า 

Polytechnic Institute of Tashkent (USSR)
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27. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Certified Public Accountant (CPA)

28. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

• 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

26. นายสุทธิ เชื้อสุข

อายุ 49 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

29. นาย เอเรล์ป กุลเลป

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

University of Southwestern Louisiana, USA
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

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
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31. นายกิติพงษ์ ธัญน้อม

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

33. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ) เชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

มีนาคม 2554 - 2556

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

2541 - กุมภาพันธ์ 2554

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

34. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิต

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม (อเิลก็ทรอนิกส์) สถาบนัราชภัฎฉะเชงิเทรา
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

30. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ ไอพพี ีจ�ากดั และโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ัน 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

32. นายบรรทม กระสังข์

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

• ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด/โกลว์ เดมิน วอเตอร์

2543 - 2558

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด/โกลว์ เดมิน วอเตอร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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36. นางอัญชณา กิตติปิยกุล

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Certified Public Accountant (CPA)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

38. นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 30/2009

• หลักสูตร Effective Minutes Taking รุ่น 14/2009

• หลักสูตร Board Reporting Program รุ่น 1/2009

• หลักสูตร Company Reporting Program รุ่น 12/2015

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - ปัจจุบัน

• ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

35. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตภาคกลาง)

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโครงการแผนกซ่อมบ�ารุงกลาง

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

• ผู้จัดการโครงการแผนกซ่อมบ�ารุงกลาง

กลุ่มบริษัทโกลว์

2557 - 2558

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

2549 - 2556

• ผู้จัดการฝ่ายงานซ่อมบ�ารุง

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

37. นายอังศุธร ภูบุญเติม

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2555

• ผู้จัดการแผนก Optimization

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

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

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

(10) บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด(7) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด 
(8) บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด 
(9) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด 
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ / / / / / / / /

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

8. นายกี ริชเชล / / / / / / / /

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

10. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ / / / / / / / / /

11. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์ / / / / / / / / /

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

13. นายดาเนียล เพลเลกรินี(3) / / / / / / / / / /

14. นายเฮกกิ พูดาส 

15. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล

16. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย(4) /

17. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ / / /

18. นายกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร

19. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ

20. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์

21. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ

22. นางมัณทนา คุณากร

23. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

24. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์

25. นายอนุตรชัย ณ ถลาง

26. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

27. นายประทีป พุทธธรรมรักษา

28. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี

29. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์

30. นายเรอโนต หลุยส์ อัลเบิรต์ พีเยิล

31. นายสุทธิ เชื้อสุข
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รายชื่อบริษัท บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
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32. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์

33. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย

34. นายเอเรล์ป กุลเลป

35. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง

36. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์

37. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ

38. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ

39. นางอัญชณา กิตติปิยกุล

40. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร

41. นายแกรท แมร์สมัน

42. นายศรีจันทร์ กณาบัณฑิต(6) /

43. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์

44. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

45. นายอังศุธร ภูบุญเติม

46. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน / x /, /// x

47. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล(5) / / / /

48. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง / / /

49. นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน /

50. นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล /

51. นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง /

52. นายมาริโอ้ พี.เอส. ซาวาสตาโน /

53. นายศิริศักดิ์ กิจรักษา /

54. นายบุญมา มณีวงศ์ /

55. นายวิระพันธ์ นันดาวงศ์ /

56. นายบัวเลียน จันทะบัวลี(7)

57. นายอัควรรณ์ หลวงสุวรรณวงศ์(8) /

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

  กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. เก็คโค่-วัน, บจ. โกลว์ เหมราช วินด์, บจ. ห้วยเหาะไทย, บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ)

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

  กรรมการของบริษัทแทนนายเอซ่า เฮสคาเน่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

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

 (3) นายดาเนียล เพลเลกรินี ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บจ. เก็คโค่-วัน จ�ากัด และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558

 (4) นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย เข้าเป็นกรรมการของ บจ. เก็คโค่-วัน แทนนายดาเนียล เพลเลกรินี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558

 (5) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เปลี่ยนเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม (จากกรรมการผู้ไม่มีอ�านาจลงนาม) ของ บจ. เก็คโค่-วัน และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558  

  และ วันที่ 20 เมษายน 2558 ตามล�าดับ
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 (6) นายศรีจันทร์ กณาบัณฑิต เข้าเป็นกรรมการของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ แทนนายดาเนียล เพลเลกรินี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558

 (7) นายบัวเลียน จันทะบัวลี ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

 (8) นายอัควรรณ์ หลวงสุวรรณวงศ์เข้าเป็นกรรมการของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ แทนนายบัวเลียน จันทะบัวลี  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ยกเว้นกิจการในเร่ืองดังต่อไปน้ีซึ่งต้องได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

• การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอ�านาจภายใน

• การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

• การควบรวมกิจการ แบ่งแยกกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท

• การเลิกบริษัท

• การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท

• การก่อภาระติดพันหรือก่อหลักประกันแก่ทรัพย์สินของบริษัท

• การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญซึ่งสัญญาส�าคัญ ได้แก่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สัญญา

ซื้อขายถ่านหิน และสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาโครงการ

• การเจรจาลงนามกับธนาคารในการเปิดวงเงินสินเช่ือในนามของบริษัทฯ เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการลงนามอนุมัติได้ในการบริหารกิจการประจ�าวัน

• การเริ่มด�าเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการด�าเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม

• การถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากต�าแหน่งและแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน

• การอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะยาว

• การอนุมัติงบประมาณประจ�าปี

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง เป็นเลขานุการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ทีจ่ดัข้ึนเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558 ทีป่ระชุมได้มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมส�าหรับ

ประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยค�านึงถึงผลก�าไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนรายปี
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานกรรมการ 445,000 102,000 ไม่มี

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 445,000 102,000 ไม่มี
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ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ที่จัดข้ึนเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค�านึงถึงก�าไรของบริษัท จ�านวนปัจจัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันใน 

การขยายตัวของธุรกิจบริษัท ดังมีรายการตามตารางด้านล่าง

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 150,000 40,000 ไม่มี

กรรมการ 100,000 34,000 ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน 50,000 28,000 ไม่มี

กรรมการ 50,000 20,000 ไม่มี

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร

ในระหว่างปีงบประมาณ 2558 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 37 ราย เท่ากับ 254,298,845 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ 

เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 804 คน ดังนี้

จ�านวนพนักงาน

บริษัท ส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้า รวม

บมจ. โกลว์ พลังงาน - 103 103

บจ. โกลว์ 148 195 343

บจ. โกลว์ ไอพีพี - 39 39

บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 - 32 32

บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 - 60 60

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 - 28 28

บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 - 37 37

บจ. เก็คโค่-วัน - 85 85

บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ 3 74 77

รวม 151 653 804



109

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 1,045,479,222 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา 

โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและรายได้ประเภทอื่น

นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานคือ รากฐานแห่งความส�าเร็จ กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 804 คน ท�างานในประเทศไทย ณ 

ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและชลบุรี และในโรงไฟฟ้า ห้วยเหาะ สปป. ลาว

พนักงานของบริษัทท�างานอย่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการท�างาน และกระตุ้นให้เกิดค�ามั่นสัญญาในการท�าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี การท�างานเป็นทีม และน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ หลักการนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของ

ภาวะผู้น�าของบริษัทฯ มาตรฐานด้านเทคนิคในระดับสูง การพัฒนาบุคลากร และความเอาใจใส่ในเรื่องของความปลอดภัย

บรษิทัปฏบิัตงิานภายใต้สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและน่าพึงพอใจ เรามุง่มัน่ที่จะเปน็ผูน้�าระดับโลกในดา้นการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน

ความร้อนร่วม พร้อมกับการด�าเนินธุรกิจหลักด้วยความตระหนักและความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยอย่าง 

เต็มที่ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้าและชุมชน

บริษัทได้สร้างคณุค่าให้กบัผูถ้อืหุน้และลกูค้า โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนพฒันาพนักงานให้มคีวามรู้ความสามารถและปฏิบตัิ

หน้าที่อย่างแข็งขันให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้จัดให้มีการเขียนนโยบาย และหลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน 

เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโดยผ่านระบบสารสนเทศด้านงานทรัพยากรบุคคล บริษัทมุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงาน

ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราให้การสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนาเพื่อหา

แนวทางการปฏิบัติการอย่างดีเลิศให้แก่บริษัท

บริษัทค้นหาวิธีการเพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ผู้ซึ่งสามารถยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กรอันได้แก่ เปิดกว้าง

สื่อสาร ยึดมั่นสัญญา ปรับทันเหตุการณ์ ความมุ่งมั่น และสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพอันเต็มที่ของตนเอง โดยเสนองานที่มีความท้าทาย การมอบหมายงานโครงการ  

การพัฒนาขณะท�างาน การฝึกอบรมและการศึกษาอย่างเป็นทางการ  หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการที่บริษัทจัดให้พนักงานเข้า

ร่วมครอบคลมุ การแก้ไขปัญหา การตดัสนิใจ การพฒันาการสนทนาภาษาองักฤษ การจดัการความเปลีย่นแปลง เป็นต้น ในส่วนของหลกัสตูร

การฝึกอบรมด้านเทคนิค บริษัทได้ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมทักษะเฉพาะหลัก ๆ และครอบคลุมถึงเร่ืองสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ

ปลอดภัยด้วย ระยะเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงานในปี 2558 อยู่ที่ 55 ชั่วโมงต่อคน นอกจากนี้บริษัทยังเสนอผลตอบแทน

ให้กับพนักงานในอัตราที่น่าพึงพอใจ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ เบี้ยเลี้ยงและผลประโยชน์ต่างๆ

ความส�าเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มี

ประสบการณ์ ในการส่งมอบผลติภัณฑ์ทีส่ร้างความม่ันใจและความเช่ือถอืในความพร้อมของเคร่ืองผลติไฟฟ้าของบริษทัฯ สิง่เหล่านีค้อื คณุค่า

ที่ดีที่สุดที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท
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การก�ากับดูแลกิจการ

หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษทัมพีนัธะในการปฏิบติัตามหลกัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติัทีด่สี�าหรับบริษทั

จดทะเบียน และกฎ ระเบียบข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของเอ็นจี โดยบริษัท

ได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย (ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

จริยธรรมด้วย) และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลเรื่องการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

และธรรมาภิบาลต่างๆ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

• สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

• สิทธิในการได้รับแบ่งผลก�าไรของบริษัท

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและตามระเบียบ

• สิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้

- เลือกหรือถอดถอนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

- เสนอและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

- เข้าร่วมในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อบริษัทและ/หรือต่อบรรดาผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดการและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเวลาประชุม และสถานที่จัดการประชุม (ซึ่งสะดวกเพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะ

เดินทางเข้าร่วม)  ตลอดจนวาระการประชุมทั้งหมดที่จะมีการอภิปรายในระหว่างการประชุม รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าก่อนการประชุม  ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บังคับใช้ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง

กระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น

พยานและตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้

เสีย ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนต่างๆ ซึ่งบริษัทปฏิบัติ

งานอยูแ่ละสงัคมอย่างเตม็ที่ บรรดากรรมการและพนกังานต้องปฏบิตัติามหลักจรยิธรรม ซึ่งไดม้กีารจัดท�าเพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะมกีารตดิต่ออยา่ง

ยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ยงัได้ก�าหนดว่าต้องมกีารรายงานข้อมลูการปฏบิติังานต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

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

แบบสองทางเพื่อท�าให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นค�าร้องทุกข์ได้ นอกจากนั้นบริษัทยังจัดให้

มกีล่องรับการแจ้งเหตุด้านจริยธรรม ทัง้จากพนักงานผ่านระบบโกลว์อนิทราเน็ต และจากบคุคลภายนอกผ่านทางโกลว์เวบ็ไซต์ เพือ่ให้สามารถ

แจ้งเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระท�าโดยมิชอบภายในองค์กรได้

คณะกรรมการบริษทัถอืเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและต้องท�าหน้าทีเ่พือ่ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในทกุกรณี กรรมการแต่ละ

ท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ท�าให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ
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คณะกรรมการบริษัทต้องอ�านวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น  

ล่วงหน้าก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ากระบวนการเพื่อท�าให้บรรดาผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองดังกล่าว รวมถึงกระบวน 

การในการเสนอช่ือผู้รับสมัครด้วย บริษัทได้ประกาศ เร่ืองกระบวนการและระยะเวลาที่ก�าหนดการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ 

การประชุมและเสนอช่ือผู้รับสมัครต�าแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทพิจารณาเพื่อน�าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเอง และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

บริษัทจัดให้มีช่องทางติดต่อและกล่องรับข้อความนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.glow.co.th) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถร้องเรียนหรือแจ้งความกังวลมายังบริษัทโดยตรง เกี่ยวกับเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจละเมิดสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียนั้น

นอกเหนือจากนโยบายต่างๆ ทีบ่ริษทัได้น�ามาใช้เพือ่ก�ากบัดแูลการด�าเนินกจิการของบริษทัแล้ว คณะกรรมการบริษทัยงัได้ก�าหนดและ

มอบหมายให้ผู้บริหารประกาศใช้นโยบายดังต่อไปนี้อีกด้วย

• นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานไม่กระท�าผิดกฏหมายเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม

ได้จัดการอบรมที่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการรับสินบนให้แก่พนักงานทั้งหมด รวมถึงระดับบริหาร  อีกทั้ง ยังมีการสื่อสารในเรื่อง

ดังกล่าวกับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อรับทราบและตระหนักว่านโยบายต่อต้านการรับสินบนเป็นหนึ่งในนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ส�าคัญของบริษัทด้วย

• นโยบายการแจ้งเหตุที่เกี่ยวกับจริยธรรม (“การแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด” (Whistleblowing)) ซึ่งแสดงถึงพันธกิจของบริษัท

ที่จะด�าเนินกิจการอย่างชอบธรรม ตามกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนหลักการและนโยบายของเครือเอ็นจี 

• นโยบายที่เกี่ยวกับของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเร่ืองความซื่อสัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

ก�านัลและการเลี้ยงรับรองของเอ็นจี

• นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นในทางที่มิชอบ

• นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรับประกันความโปร่งใสและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นธรรม ตามมาตรา 89/1 ของ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมต่างๆ ระหว่างบริษัท บริษัท

ในเครือ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (เรียกว่า “การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ในนโยบาย

ได้ระบุเงื่อนไขประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่จะต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

สอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• นโยบายบริหารความเสี่ยงรวมถึงนโยบายการลงทุนสภาพคล่อง (Cash Surplus Investment) นโยบายบริหารความเสี่ยงของ

คู่สัญญาในการลงทุน (Counterparty) นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นโยบายบริหาร 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย นโยบายบริหารความเสี่ยงของการระดมทุน และนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงเชื้อเพลิงถ่านหิน 

เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่างๆ อันเกี่ยวเนือ่งกับกจิการของบริษทัไดร้ับการพิจารณาและบรหิารจัดการอย่างเหมาะสม

• นโยบายด้านสิง่แวดล้อม เพือ่ท�าให้แน่ใจว่าการพฒันาธุรกิจหลกัของบริษทัจะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยไม่ท�าอนัตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ในอนาคต

• นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยบริษัทให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อ

พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และต่อชุมชนในบริเวณโดยรอบด้วย โดยได้มีการน�าเอานโยบายมาปรับใช้ รวมถึง มีการจัดอบรมด้าน 

ความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน และการก�าหนดให้สถิติด้านความปลอดภัยเป็นหน่ึงในดรรชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ส�าหรับทั้งองค์กร
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• นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อกรรมการ พนักงาน พนักงานฝึกงาน  

อาสาสมัคร ลูกค้า คู่ค้า และที่ปรึกษา บนความแตกต่างของ เชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิว ชนชาติ สัญชาติหรือพื้นฐานทางสังคม 

ศาสนา เพศ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ แนวคิดทางการเมือง อายุ ส่วนสูง น�้าหนัก ความพิการทางร่างกาย สุขภาพ สถานะ

การตั้งครรภ์ สถานะการเกณฑ์ทหาร และภาระผูกพันจากการเกณฑ์ทหาร โดยเรายึดถือนโยบายน้ีในการบริหารจัดการและ 

ด�าเนินการใดๆของกลุ่มบริษัท 

• นโยบายลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อให้เป็นกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติส�าหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

• นโยบายความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นพันธกิจส�าคัญที่บริษัทด�าเนินธุรกิจและประกอบกิจการทุกอย่างโดยค�านึงถึงเป้าหมายทั้ง 

เชิงเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่าง

ถูกต้อง สมบูรณ์ เพียงพอ อย่างสม�่าเสมอและในเวลาที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทต้องท�าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investors Relation 

Department) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินต่อบรรดาผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสีย และเพื่อช่วยให้บรรดานักลงทุนและบรรดา 

นักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์เข้าใจบริษัทและธุรกิจของบริษัทโดยเท่าเทียมกันและเหมาะสม ข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี แผนกสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Department) ยังได้รับการมอบหมายให ้

เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างกว้างขวางในเวลาที่เหมาะสมโดยผ่านสื่อหลายช่องทาง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจ

กรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้

คณะกรรมการมีอ�านาจในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปน้ี ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

• กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

• การกระท�าใดๆที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของส�านักงาน

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

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

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทในเรื่องที่ส�าคัญอื่นๆ อีก ดังนี้

• คณะกรรมการบริษทัมอี�านาจประกาศจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นคร้ังคราว หากบริษทัมผีลก�าไรและมกีระแสเงนิสดเพยีงพอ

• คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์หลัก และนโยบายต่างๆ ของบริษัททุกปี ตลอดจน

ติดตามและประเมินความคืบหน้าของการด�าเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆ เป็นระยะ

• คณะกรรมการบริษทัมนีโยบายส่งเสริมให้ เข้าร่วมในหลกัสตูรต่อเนือ่งในด้านต่าง ๆ  รวมถงึหลกัสตูรเฉพาะทาง (Professional 

Education Program) และหลักสูตรส�าหรับคณะกรรมการบริษัท (Director Training Program)
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• กรรมการบริษทัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่จะได้รับเอกสารแนะน�าองค์กร และเอกสารช้ีแจงเกีย่วกบับทบาทและ

หน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

2. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าทีห่ลกัของประธานกรรมการบริษทัคอืการดแูลให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินธุรกจิและกลยทุธ์ของบริษัท

ตลอดจนน�าไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บทบาทหลักของประธานกรรมการมีดังนี้

• นอกจากการเป็นประธานกรรมการของบริษัทแล้ว ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งนี้ยังต้องเป็นตัวแทนของบริษัท ในการแสดงถึงเป้าหมาย

และนโยบายของกิจการของบริษัทสู่โลกภายนอกด้วย

• เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ โดยส�าหรับการประชุมคณะกรรมการนั้น ประธานกรรมการ

มีหน้าที่ตัดสินล�าดับวาระการประชุม ดูแลให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ตามเวลาที่เหมาะสม ให้ 

คณะกรรมการแต่ละคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและลงมติตัดสินใจ ในทุกๆ การประชุม ประธานกรรมการต้องอ�านวยการ

อภิปรายเพื่อให้ได้มาซ่ึงความเห็นที่เป็นข้อสรุปของคณะกรรมการ และสรุปผลการอภิปรายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันถึงมติ

ของที่ประชุม

• เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของจ�านวน

กรรมการ สัดส่วนระหว่างคณะกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร สัดส่วนของคณะกรรมการตามอายุ ประสบการณ์ และ

คุณสมบัติส่วนบุคคล

• ท�าให้มั่นใจว่าบริษัทมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การประชุม

ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ในระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจ�าเป็น อาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได้  ในช่วงปลายปี คณะกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาเห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการส�าหรับปีต่อไป 

การประชุมแต่ละคร้ังต้องมีวาระการประชุมทีช่ดัเจน พร้อมกับเอกสารสนับสนุนทีถู่กต้อง สมบรูณ์และเพยีงพอ และต้องส่งให้กรรมการ

แต่ละท่านอย่างน้อย 7 วนัล่วงหน้าก่อนการประชุม เพือ่ว่ากรรมการจะมเีวลาศกึษาข้อมลูก่อนเข้าประชุม กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปราย

และแสดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผย ประธานจะรวบรวมความคดิเหน็ทัง้หมดและสรุปข้อมลูจากการประชุม เลขานุการบริษทัจะบนัทกึรายงาน

การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของการประชุมคร้ังก่อนๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้อง 

เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

4. คุณสมบัติ องค์ประกอบ และโครงสร้าง

4.1 คุณสมบัติและองค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทคือกุญแจส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความช�านาญ

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับโกลว์และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเหล่าน้ีต้องใช้ความพยายามอย่างสุด 

ความสามารถและอุทิศเวลาในการท�าหน้าที่ของพวกตน ดังน้ัน โกลว์จึงได้ก�าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ ความน่าเช่ือถือเบื้อง

ต้น และการเลือกคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน

• คณะกรรมการบริษทัต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วน หรือตามทีก่�าหนดโดยกฎ ระเบยีบข้อบงัคบัและ

แนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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• โกลว์ให้ความส�าคัญทั้งต่อความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของผู้ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมถึง

มีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีประกอบอยู่ด้วย โดยจะต้องเป็นการผสมผสานของมืออาชีพซึ่งมีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานและ

ไฟฟ้าอย่างน้อยสามท่าน ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่าน และอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี ทั้งนี้  

ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการเป็นสุภาพสตรีจ�านวน 2 ท่าน

• บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน

• การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

• ต้องมีการจัดท�าข้อมูลผู้รับสมัครอย่างเพียงพอโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา 

น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

• รายละเอียดของภูมิหลังและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านต้องมีการเปิดเผยและท�าให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน หากมี 

การเปลี่ยนแปลง

• หน่ึงในปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัทคือจ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่

กรรมการแต่ละท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการอยู่ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 5 บริษัท 

4.2 โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

• บริษทัต้องท�าให้แน่ใจว่า บทบาทและความรับผดิชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมกีารแบ่งแยกอย่าง

ชัดเจนเพือ่ว่าคณะกรรมการบริษทัภายใต้การแนะน�าของประธานกรรมการจะมอี�านาจและสามารถควบคมุการปฏิบตังิานของ

ฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันไม่ใช่กรรมการอิสระ

• คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นมืออาชีพจากภายนอก ผู ้ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับ 

การเงินและธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ เพื่อว่าจะสามารถวินิจฉัยได้อย่างอิสระ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเข้า 

ร่วมการประชุมอย่างสม�่าเสมอ 

• กรรมการต้องมีอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. ในเร่ืองที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆตามที่โกลว์ต้องการ เหตุผลคือเพื่อท�าให้กรรมการสามารถท�างานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดส�าหรับ 

ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดบนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนั และเพือ่ป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและฝ่ายบริหารของ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นๆ ที่มีฝ่ายบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถแสดงความคิด

เห็นได้อย่างอิสระอีกด้วย

4.3 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ

• สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้น สมาชิกต้องลาออก

• สมาชิกที่ลาออกหรือออกตามวาระ สามารถได้รับการเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่งอีกครั้งได้

5 กรรมการต่างๆของคณะกรรมการบริษัท

 (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

เพื่อท�าให้แน่ใจว่าการตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักจะเป็นไปอย่างถี่ถ้วนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทของโกลว์ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสองคณะ ดังต่อไปนี้

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสามท่าน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องมีความรู้ด้านการเงิน

และ/หรือการบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีวามเป็นอสิระตามประกาศของคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) เก่ียวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงาน หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการตรวจสอบ/การก�ากับดูแลการ 

ปฏบิตังิานของโกลว์ รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การเลอืกผูส้อบบญัชี และการพจิารณาเร่ืองความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ รวมถึงรายการระหว่างกันและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 ในกลุ่มสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ เป็นผู้ซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัท รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบมบีทบาทหน้าทีห่ลกัในการตรวจสอบการด�าเนินงาน สถานะทางการเงนิ ระบบตรวจสอบภายใน การสรรหาผูต้รวจสอบ

บัญชี (ทั้งจากภายในและภายนอก) ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัย

ส�าคัญอื่นๆ อันส่งผลต่อการบริหารงานของบริษัท

 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าที่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโกลว์ปฏิบัติตามธรรมาภิบาล 

เพื่อการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีของบริษัทและความเท่าเทียมกันของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่านจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่หน่ึงในน้ัน

ต้องเป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเลอืกผูรั้บสมคัรทีเ่หมาะสม เพือ่น�าเสนอให้รับต�าแหน่ง

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กระบวนการสรรหาต้องจัดท�าตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดและ

ต้องโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการและคณะผู้บริหารประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของบุคคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้ด้านการเงิน และ/หรือ การบัญชี คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาแนวทางเร่ืองค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ

บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมและสมเหตุผล เพื่อน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัต ิขอบเขตและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5.3 คณะกรรมการความเสี่ยง มิได้ถูกแต่งตั้งโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการ แต่การประเมินความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ประธานของคณะกรรมการบริษัทต้องท�าให้แน่ใจว่าอย่างน้อยทุกๆ ปี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจงตามเรื่อง 

ประธาน (ของคณะกรรมการบริษัท) จะด�าเนินการใดๆ ตามผลของการประเมินการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากทั้งจุดแข็งและ 

จุดอ่อนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น และหากเหมาะสมอาจจะเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือ

ให้กรรมการลาออกจากต�าแหน่ง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ท�าประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะส�าหรับการปฏิบัติงานตลอดปี 2557  

โดยหลกัเกณฑ์การประเมนิน้ันสอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการบริษทัแต่ละท่านได้ประเมนิการปฏิบตัิ

งานของคณะกรรมการโดยรวมในปีที่ผ่านมา จากนั้นเลขานุการบริษัทจึงเก็บรวบรวมแบบประเมิน เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และเสนอต่อ

ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะประกาศผลการประเมินในการประชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไปเพือ่ให้คณะกรรมการรับทราบ



116

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 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสามัญ 4 ครั้ง 

และการประชุมวิสามัญซึ่งปราศจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร 1 ครั้ง

3 ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดที่ส�าคัญได้แก่

• สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินทีมี่ความเพยีงพอ ความน่าเช่ือถอื และความเทีย่งธรรมโดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี

• สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยประสานงานกับ 

ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศไทย

• พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความ 

น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานที่ต้องกระท�า ประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

• สอบทานการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มิใช่งานตรวจสอบบัญชี (Non-audit services) เพื่อมิให้ผู้สอบบัญชี 

ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
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• พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีมี่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทัง้หมดเพือ่ให้ม่ันใจว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตาม

ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไป

อย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านี้อย่างเหมาะสม 

• จัดท�ารายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

• ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้มีและปฏิบัติตามกรอบการก�ากับการดูแลกิจการที่ดี

อย่างมีประสิทธิผล เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

• ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างแรกคอืการเสนอการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ผูซ้ึง่เป็นหรือไม่เป็นผูบ้ริหาร

ต่อคณะกรรมการบริษทั และเสนอแนะผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผูบ้ริหารระดบัสงูเมือ่เหน็สมควร ตลอดจนให้ค�าแนะน�า

เพือ่พฒันาแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผูบ้ริหารระดบัสงูด้วย คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนจะสอบทานสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วาระการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการต่างๆ การอทุศิตนต่อการท�างานของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้สดัส่วนอนัเหมาะสมของประสบการณ์และความเช่ียวชาญในสาขา

อาชีพต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อก่อตั้งและดูแลการน�ากลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังรับผิดชอบในการเสนอความคิดเห็นเรื่องการจัดการค่าตอบแทนส�าหรับ

กรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

ในการปฏิบัติหน้าที่น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรักษาสัมพันธภาพในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพกับ 

คณะกรรมการบริษทั และกรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบความเข้าใจเร่ืองความรับผดิชอบในรายละเอยีดของสมาชิกภาพของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดในกฎบัตรนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องก�าหนดนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนของโกลว์ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และก�าหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์และเงื่อนไขการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสิทธิในเร่ืองเบี้ยบ�านาญ 

และการจ่ายเงินตอบแทนใดๆ และตรวจสอบการจัดท�าวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์ในนามของคณะกรรมการ

บริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ด�าเนินการแทนคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายปีอีกด้วย

2. อ�านาจ

คณะกรรมการบริษัทมอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษัท และตัดสินใจเร่ืองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรน้ี (นอกเหนือจากเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเป็นการเฉพาะ

เจาะจง) และสามารถขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

3. องค์กร

3.1 สมาชิกภาพ

• คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการสามท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน่ึงใน

นี้ต้องเป็นกรรมการอิสระ การครบองค์ประชุมของการประชุมใดๆ ต้องประกอบด้วยกรรมการจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนสองในสาม
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• กรรมการแต่ละท่านควรอุทิศตนอย่างมีคุณค่าต่อคณะกรรมการ

• ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคือประธานของคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่ได้

เป็นผู้บริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

• กรรมการจะได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งวาระละสามปีเพื่อความต่อเน่ือง กรรมการสามารถได้รับเลือกอีกคร้ังเพื่อ 

ท�าหน้าที่อีกวาระหนึ่ง หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

• คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• สมาชิกทกุท่านต้องมคีวามเป็นอสิระอย่างแท้จริง โดยไม่มผีลประโยชน์ทางการเงนินอกเหนือจากเป็นผูถ้อืหุน้ในเร่ืองทีไ่ด้มี

การพิจารณาตัดสิน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์แบบข้ามกัน และไม่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารในแต่ละวันของโกลว์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายกี ริชเชล กรรมการทีม่ใิช่ผูบ้ริหารและประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.2 การเข้าร่วมการประชุม

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอาจจะเชิญบคุคลอืน่ (อาท ิบรรดาผูแ้ทนของฝ่ายบริหาร และ/หรือทีป่รึกษา

ภายนอก) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ หากเห็นว่าจ�าเป็น

• ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกปี อาจมีการประชุมเพิ่มเติม หากเห็นว่าจ�าเป็น

• สมาชิกของคณะกรรมการทั้งหมดควรต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวาระการประชุม โดยได้รับข้อมูลจากบรรดา

สมาชิกของคณะกรรมการ ต้องมีการส่งมอบวาระการประชุมพร้อมกับเอกสารที่มีการสรุปอย่างเหมาะสมต่อสมาชิกของ

คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

• เลขานุการจะเป็นผู้เตรียมรายงานการประชุมและจ่ายแจกให้แก่สมาชิกทุกท่านภายใน 48 ช่ัวโมงของการประชุมแต่ละ

คร้ัง จะมีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนครั้งถัดไป

4 บทบาทและความรับผิดชอบ

4.1 การสรรหา

บทบาทและความรับผิดชอบในการสรรหามีดังต่อไปนี้

• สอบทานและเสนอแนะกฎเกณฑ์ส�าหรับสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติที่ต้องการ

• สอบทานองค์ประกอบ ขนาดและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงข้อก�าหนดในปัจจุบันและ

ในอนาคต โดยต้องพิจารณาเรื่องข้อจ�ากัดด้านข้อก�าหนด

• จัดท�าข้อเสนอแนะผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• แสวงหาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหาร

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการรายใหม่

• สอบทานและเสนอแนะการด�าเนินการเร่ืองค่าตอบแทนส�าหรับบรรดาสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของพวกเขาต่อกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เพื่อขอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป
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• เสนอแนะผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อเห็นว่าเหมาะสม

• พัฒนาแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาผู้รับสมัครทั้งจากภายในและภายนอกที่มี

ศักยภาพ

4.2 ค่าตอบแทน

บทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

• สอบทานกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของบริษัทประจ�าปีและเสนอแนะกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอการรับรอง

• จัดท�าแนวทางด้านค่าตอบแทนในเรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามรีะบบการจ่ายเงินชดเชยระยะยาวและระยะสัน้ทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นการตอบแทนการปฏิบตังิานของ

ฝ่ายบริหาร

• ตรวจสอบการน�าวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์มาใช้ รวมถงึโครงการพฒันาการบริหารจดัการส�าหรับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

• ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยึดตามแผนการพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งได้รวมวัตถุประสงค์ 

ระยะสัน้และระยะยาวเข้ากับเป้าหมายการปฏิบติังานทีเ่ช่ือมโยงเข้ากบักลยทุธ์ของบริษทั ก�าหนดเงินเดอืนและผลประโยชน์

ประจ�าปี เมื่อสิ้นสุดปีการเงินแต่ละปี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการผลตอบแทนของโกลว์สามารถแข่งขันได้ในทางปฏบิติัของอตุสาหกรรมเดยีวกนั และพจิารณา

ว่าโกลว์อยู่ในต�าแหน่งใดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกัน ทั้งเร่ืองเงินเดือนและศักยภาพของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

• จดัท�านโยบายด้านค่าตอบแทนและเงนิชดเชยทีน่่าสนใจเพือ่สร้างแรงจงูใจพนักงานทีม่คีวามสามารถโดดเด่นและมคีณุภาพ 

แต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่มากกว่าความจ�าเป็นส�าหรับวัตถุประสงค์

นี้ หากสามารถท�าได้

• ส�าหรับเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณก่อนครบวาระของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการให้รางวัลส�าหรับการปฏิบัติงานที่ไม่ดี ในขณะที่ควรม ี

การตกลงอย่างยุติธรรมในกรณีที่มีการลาออกที่ไม่ได้เนื่องมาจากการปฏิบัติการที่ไม่ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอบทานแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ โดยการประเมินต�าแหน่งจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่จ�าเพาะและผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งแทนที่มี

คุณสมบัติที่มีศักยภาพ

4.2.1 เงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- สอบทานเงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบทานเงินเดือน และผลประโยชน์ของ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคล เป็นรายปี เมื่อสิ้นสุดปีการเงินแต่ละปี โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะ

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท

4.2.2 โบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

- ด�าเนินการเร่ืองแผนงานโบนัสที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ�าปีส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรอง 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

- อนุมัติเป้าหมายและเงินค่าตอบแทน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้เสนอส�าหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่) 

- โบนัสส�าหรับการปฏบิติังานประจ�าปีควรเป็นร้อยละของฐานเงนิเดอืนและข้ึนอยูก่บัการปฏบิตังิานรายบคุคลทีท่�าได้

บรรลุผลส�าเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการอุทิศตนเป็นรายบุคคลเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่านั้น 

- โบนัสควรปรับให้เป็นแนวเดยีวกนัเพือ่เป็นแรงจงูใจส�าหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ในการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด
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4.2.3 แผนแรงจูงใจในระยะยาว

- ประเมินและอนุมัติแผนแรงจูงใจในระยะยาวของพนักงานบริษัท

4.2.4 เงินบ�านาญและการประกันชีวิต

- ประเมนิความสมเหตผุลของผลประโยชน์เร่ืองเงินบ�านาญและการประกนัชีวติส�าหรับพนักงานบริษทั โดยหลักการ

แล้ว เงินเดือนที่เป็นเงินบ�านาญไม่ควรรวมอยู่ในโบนัสประจ�าปีหรือมูลค่าของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อื่นๆ

4.2.5 เงินเดือนสะสมและโบนัส 

- สอบทานเงินเดือนสะสม ผลประโยชน์และโบนัสรวม (bonus packages) ของพนักงานบริษัท พร้อมกับสอบทาน

เรื่องแพ็คเกจรายบุคคลที่เกินระดับสูงสุดภายใต้ระบบการให้คะแนนของบริษัท

4.2.6 ระยะเวลาการแจ้งส�าหรับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- จัดท�าระยะเวลาการแจ้งส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในระหว่างการแต่งตั้ง

เบื้องต้นช่วงระยะเวลาการแจ้งไม่ควรน้อยกว่า 3 เดือน

- อนุมัติข้อความและเงื่อนไขของการเกษียณอายุก่อนครบวาระ (early retirement) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้มีนโยบายที่จะด�าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทโกลว์ด�าเนินกิจการอยู่ ทั้งน้ีเพื่อ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นสถานประกอบการที่ดี และได้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการ 

ด้านจริยธรรมตามนโยบายของกลุ่มเอ็นจี ที่จะมีประกาศออกมาเป็นระยะๆ และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจะได้รับ 

การดูแลอย่างดีที่สุด 

1. บริษัทจะด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศ

ที่โกลว์ด�าเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการด�าเนินธุรกิจและกระท�ากิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยม

และกฏบัตรจริยธรรมของกลุ่มเอ็นจี และแถลงการณ์ในเร่ืองการต่อต้านการให้สินบนของกลุ่มบริษัทโกลว์

2. ทุกคร้ังที่จะมีการตัดสินใจการด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อม (ซึ่งหมายถึง 

สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วย) และจะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจจะเกิดจาก 

การท�างานของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อที่โกลว์จะเป็นผู้น�าทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่พวกเรา 

ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน 

 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์จึงยึดมั่นต่อภาระกิจที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนโยบาย 

สิ่งแวดล้อมที่ออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความห่วงใย

และเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกัน

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 
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ไปด้านใดด้านหน่ึง และต้องไม่ให้การสนับสนุนต่อองค์กร หรือผู้สมัครทางการเมืองที่มีมุมมองหัวรุนแรง และการกระท�า 

ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดของโกลว์

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

เอกเทศจากโกลว์และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดท�าเป็น 

ลายลักษณ์อักษร และมีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับตัวแทนอื่นที่ท�างานลักษณะเดียวกันส�าหรับงานที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่ 

6. การใช้เงินทุนและสินทรัพย์ของบริษัทต้องเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นการกระท�าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เท่าน้ัน การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์จะท�าได้ก็ต่อเม่ือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้น้ันเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง  

การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์น้ันต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้ันตอนที่ก�าหนดไว้โดยโกลว์  

ห้ามท�าเท็จหรือประดิษฐ์ข้ึนซึ่งบัญชีหรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้

รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

7. พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ ก�าไร และใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้ต�าแหน่งหน้าที่การงานในบริษัท 

เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม 

8. ในหลักการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญที่เก่ียวโยงหรือเป็นผลเน่ืองมาจากการปฎิบัติหน้าที่การงานของตน อย่างไร 

ก็ตาม พนักงานอาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถิ่น โดยที่ของขวัญน้ันจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและเหมาะสม

ตามโอกาสที่เป็นไปตามธรรมเนียมของท้องถิ่นน้ัน ห้ามพนักงานรับเงินจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือองค์กรธุรกิจที่มีความ

เกี่ยวพันกับบริษัท พนักงานสามารถรับของขวัญหรือ รับค�าเชิญในมูลค่าที่เหมาะสมเท่าน้ันบริษัทฯจะอนุญาตให้สามารถ 

รับได้ พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับค�าเชิญได้หากของขวัญหรือค�าเชิญน้ันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและ 

ไม่เป็นการผิดกฎหมายที่ใช้บังคับ

9. พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือต�าแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

รวมถึง การให้บริการ (ไม่ว่าในฐานะลูกจ้างหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น) 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  

ให้รวมถึงการใช้สิทธ์ิในการซื้อหุ้น (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�านึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถ่ินน้ันด้วย
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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 และเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัทเป็นสิ่งส�าคัญ 

ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะด�าเนินการทุกๆ อย่างที่เหมาะสมในการที่จะสงวนไว้และส่งเสริมในเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาและ 

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

16. พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ

ตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ�าหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นในเรื่องนี้เพี่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและจะได้

ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย  

17. หากพนักงานผู้ใดมีข้อติดขัดในการปฏิบัติตามนโยบายน้ี โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยวกับ 

การฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั ซึง่กระท�าโดยพนักงานถงึผูบ้งัคับบญัชาของตน หรือส่งตรงถงึเจ้าหน้าทีจ่ริยธรรมของบริษทัจะได้

รับการพจิารณาอย่างรอบคอบและเกบ็ไว้เป็นความลบั ทัง้น้ีการกระท�าน้ันต้องเป็นการกระท�าโดยสจุริตและมเีอกสารประกอบ

อย่างเพียงพอ และโกลว์จะไม่ด�าเนินการท�าให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว

หลักจริยธรรมน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด

นโยบายต่อต้านการติดสินบน
บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการติดสินบนหรือพฤติกรรมทุจริตในการท�าธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

1. นโยบายนี้ใช้บังคับกับการกระท�ากิจกรรมและการด�าเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

2. การติดสินบนเป็นเร่ืองที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และเป็นเร่ืองที่ขัดกับหลักการที่กลุ่มบริษัทโกลว์ยึดม่ัน สิ่งที่  

กลุ่มบริษัทโกลว์ต้องการคือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมข้ันสูงสุด ตลอดจนบรรดากฎหมาย/กฎระเบียบที่

บงัคบัใช้กบัธุรกจิของกลุม่บริษทัโกลว์ กลุม่บริษทัโกลว์ให้ความส�าคัญกบัความซือ่สตัย์และความโปร่งใส และห้ามพนกังานของ  

กลุม่บริษทัโกลว์หรือบคุคลอืน่ใดทีก่ระท�าการแทนหรือในนามของกลุม่บริษทัโกลว์กระท�าการทีเ่ป็นการทจุริตไม่ว่าในลกัษณะใด

3. นโยบายการต่อต้านการติดสินบนน้ีเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าและหลักจริยธรรมของกฎบัตรของเอ็นจี และจรรยาบรรณ 

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์

4. การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการติดสินบนน้ีนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงซึ่งอาจถึงข้ันเป็นคดีอาญาไม่เพียง 

ต่อตัวบุคคลเท่านั้น แต่อาจต่อกลุ่มบริษัทโกลว์ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ และบุคคลใดๆ ที่กระท�า

การในนามหรือกระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการติดสินบนน้ี บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้รับ 

ผิดชอบผลของการกระท�าเอง 

5. คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทโกลว์ ควบคุมดูแลติดตามนโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการ 

ติดสินบนของกลุ ่มบริษัทโกลว์อย่างใกล้ชิด คณะบริหารของกลุ ่มบริษัทโกลว์มีความตั้งมั่นอย่างแข็งขันให้นโยบาย 

ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนน้ันเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรในกลุ่มบริษัทโกลว์ รวมถึง 

การด�าเนินธุรกิจต่างๆ โดยมีผู้จัดการสายงานและส่วนงานเจ้าของกระบวนการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทโกลว์เป็นผู้รับ 

ผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายน้ีเจ้าหน้าที่จริยธรรมของกลุ่มบริษัทโกลว์จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านจริยธรรมและการ

ปฏิบัติตามนโยบายน้ี
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6. กลุ่มบริษัทโกลว์มีพันธกิจที่จะต้องด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองการต่อต้านการติดสินบนและ

กฎบัตรจริยธรรมของเอ็นจีอย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทโกลว์ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเร่ือง

การต่อต้านการติดสินบนเป็นเร่ืองที่ส�าคัญอย่างยิ่ง และกลุ่มบริษัทโกลว์คาดหวังว่าบุคคลใดก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่ม

บริษัทโกลว์จะต้องใช้มาตรฐานความซ่ือสัตย์สูงสุดในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมตลอดถึงปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย  

ระเบยีบการ และกระบวนการด้านจริยธรรมของกลุม่บริษทัโกลว์อย่างเคร่งครัด มาตรการดงักล่าวมข้ึีนเพือ่ให้แน่ใจว่ากจิกรรม

หรือการด�าเนินธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัทโกลว์น้ัน สอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และทั้งยังเป็นการส่งเสริม 

ความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชนที่เราไปด�าเนินธุรกิจในระยะยาว

7. ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปเงินหรือในรูปแบบอื่นใดให้

แก่บุคคลหรือบริษัทใดเพื่อจูงใจให้บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ชอบหรือไม่ซื่อสัตย์ หรือมุ่งหมายที่

จะได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และห้ามมิให้บุคคลใดท�าการร้องขอ ตกลงรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านการตดิสนิบนน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของกฎและระเบยีบของกลุม่บริษทัโกลว์  ซึง่กรรมการแลพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิ

ตามอย่างเคร่งครัด

นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น
บริษัทเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2548

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ (“แนวทาง”)” บริษทัใคร่ขอแจ้งให้พนักงาน

ของบริษัททุกท่านทราบถึงนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น ดังต่อไปนี้

1. กรรมการและพนักงานทุกคนที่มีต�าแหน่งสูงกว่าระดับผู้อ�านวยการต้องรายงานต่อผู้อ�านวยการ - แผนกการเงินและนักลงทุน

สัมพันธ์ เรื่องการซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมด ภายใน 3 วันท�าการหลังจากเสร็จสิ้นการท�าธุรกรรมดังกล่าว

2. พนักงานทกุคนต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างสมเหตผุลเกีย่วกับข้อมลูทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมลูทีม่วัีตถปุระสงค์

เพื่อใช้ส�าหรับบริษัทเท่าน้ัน หรือข้อมูลที่บริษัทได้ระงับไว้เป็นการช่ัวคราว และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน ์

ส่วนตัว หรือเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลใดเป็นการส่วนตัว

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

ฝ่ายงบประมาณ ซึ่งเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท จะถูกห้ามมิให้ท�าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทใน 

ช่วงระยะเวลา 30 วันปฏิทิน ก่อนการประกาศงบการเงินรวมและงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและ

นโยบายเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นน้ี ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกฎและข้อก�าหนดของบริษัท และพนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตาม

กระบวนการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องจริยธรรม

บริษัทมีช่องทางส�าหรับการแจ้งเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณธุรกิจรายงานทั้งจากพนักงานภายในองค์กรและจากบุคคล

ภายนอก ส�าหรับการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในเร่ืองนโยบายต่อต้านการรับสินบน นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ 

การซือ้ขายหุน้ การละเมดิสทิธิใ์ดๆ รวมถงึประเดน็อืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัข้อกงัวลเร่ืองจริยธรรม โดยเจ้าหน้าทีจ่ริยธรรมมหีน้าทีรั่บแจ้งรายงาน และ

ด�าเนินตรวจสอบว่าเร่ืองที่ได้รับรายงานมีมูลเหตุน่าเช่ือถือหรือไม่ รายงานการตรวจสอบ (รวมถึงข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) 

จะได้รับการสงวนไว้เป็นความลับ และใช้ประกอบการตรวจสอบเท่านั้น โดยไม่มีการน�าเผยแพร่สู่สาธารณะ

นอกจากนั้น บริษัทยังมีมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้ที่แจ้งเหตุ ตลอดจนพยานที่เกี่ยวข้องทั้งระหว่างและหลังจากจบกระบวนการ

สอบสวน

เจ้าหน้าทีจ่ริยธรรมของบริษทัจะจดัท�าสรุปและความคบืหน้าในการสอบสวนเป็นประจ�าทกุปี ตามข้ันตอนทีร่ะบไุว้ในระเบยีบวิธีบริหาร

งานด้านจริยธรรม (Ethics Compliance Management Procedure)
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ทรัพยากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ

ทรัพยากรไฟฟ้า น�้า และทรัพยากรอื่นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น บริษัทรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษซ�้าส�าหรับการพิมพ์เอกสารภายใน และ

ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เท่าที่เป็นไปได้ระหว่างช่วงเวลาพักหรือหลังเลิกงาน

การควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย /บริษัทในเครือ
บริษัทได้แต่งตัง้ และเสนอช่ือสมาชิกของคณะกรรมการบริษทัและ / หรือผูบ้ริหารให้เป็นคณะกรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัในเครือ 

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 โดยที่คณะกรรมการทั้งหมดจะได้รับการแต่งตั้งและ

เป็นตัวแทนของบริษัท ส�าหรับบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่นๆ คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และเป็นตัวแทนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้

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

• บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ (ถือหุ้น 67.25%) : โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) : 4 จาก 9 ของคณะกรรมการทั้งหมด

• บจ. ห้วยเหาะไทย (ถือหุ้น 49%) : 2 จาก 5 ของคณะกรรมการทั้งหมด

• บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ (ถือหุ้น 49%) : 4 จาก 8 ของคณะกรรมการทั้งหมด

แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน บริษัท

ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหน่ึงเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิต 

ไอน�้าต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยในปจัจุบันบรษิัทใช้โครงสร้างการบรหิารงานดังกลา่วข้างต้นกับทุกบรษิัทย่อยที่มีสินทรพัย์หลักที่มีการด�าเนนิ

การ (operating assets)

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชี
ส�าหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

บริษัท บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,719,763.00 7,958,329.00

ค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee) 

- การตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน 400,000.00 -

- การด�าเนินงานตามที่ตกลง 500,000.00 480,000.00

- อื่นๆ 221,205.00

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

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งน้ีการด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจ

สอบภายในเป็นการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมการปฏิบัติการและการควบคุมทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงความเห็นว่าไม่พบ 

ข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของไทย
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องค์กรและสภาพแวดล้อม

• โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการก�าหนด

บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน  

• ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

• บริษัทได้มกีารก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัสิ�าหรับกระบวนการทางธรุกจิทีส่�าคญัๆ โดยพนักงานทกุคนของบริษทัต้องปฏิบตัิ

ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติทีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน

• บริษัทได้ก�าหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มเอ็นจี (ENGIE Ethics Charter) และได้สื่อสาร

หลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึงแก่พนักงานของบริษัท 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์รายงานการด�าเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี 

• บริษัทค�านึงถึงความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี ซึ่งด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผล การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(CEO) ของบริษัทต้องก�าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยต้องลงนาม

ในจดหมายรับรองระบบการควบคุมภายในประจ�าปี (annual internal control attestation letter) การด�าเนินการน้ีถือเป็น 

กระบวนการตดิตามและประเมินผลของกลุม่บริษัทโกลว์ ซึง่ต้องด�าเนินการโดยค�านึงถงึเงือ่นไข สภาวะแวดล้อม และ ข้อจ�ากดัของ

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ หมายรวมถึงการประเมินตนเองโดย 

ผู้บริหารของบริษัทผ่านแบบสอบถามการประเมินระบบการควบคุมโดยทั่วไปด้วย 

การบริหารความเสี่ยง

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

ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน บริษัทประเมินและจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน  

ด้านการปฏิบัติงาน และ ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการประเมินขนาดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความ

เสี่ยง และการก�าหนดมาตรการและการวัดผลการจัดการความเสี่ยง

• ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอย่างต่อเนื่อง

• มีการหารือถึงความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมรายเดือนของคณะผู้บริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

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

ธุรกรรมกับบุคคลภายนอก โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจและระดับการอนุมัติรายการต่างๆ ตามต�าแหน่งหน้าที่และความ 

รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และ บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของบริษัททราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขหนังสือ

มอบอ�านาจทั้งสองฉบับเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเอกสารดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

• ในการด�าเนินธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัท

ได้ก�าหนดแนวทางไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเป็นส�าคัญ นอกจากน้ีการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันจะด�าเนินการ 

โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Arms’ Length Basis)
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

• จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญทางธุรกิจและการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ

• บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

• กรรมการบริษทัจะได้รับหนังสอืเชิญประชุม วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชมุทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประกอบ

การพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ถูกจัดท�า

ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้

• บริษัทได้จัดเก็บและรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ตลอดจนเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน เป็น

หมวดหมู่ตามข้อบังคับของกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร

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

สมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ระบบการติดตามและประเมินผล

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เม่ือมีการตรวจพบ 

ข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินข้อบกพร่อง ความเพียงพอและ 

ความเหมาะสมของแผนการแก้ไขและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทและผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็น

ไปตามเป้าหมาย ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินการหลักและงบประมาณที่ก�าหนดไว้

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง 

• ในแต่ละปี บริษัทได้จัดท�าแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากกระบวนการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก

กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน

• ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

• เพือ่รองรับข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ด้านการควบคมุภายในและข้อก�าหนดด้านการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ อาท ิกฎหมายของฝร่ังเศส

ว่าด้วยการควบคุมภายใน (French Law on Internal Control - LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการ

รายงานด้านการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น 

• นับตั้งแต่ต้นปี 2552 โปรแกรม CODIS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น INCOME (Internal Control Management and Efficiency) เพื่อเน้น

ถึงการบริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

• โปรแกรมการควบคุมภายใน จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีหลัง 

กระบวนการต่างๆ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการด�าเนินงานทางการเงินจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรและได้รับการประเมินจากเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) ทั้งเรื่อง ประสิทธิผลของการออกแบบ

ระบบการควบคุมภายใน (ความครบถ้วนถูกต้องของการออกแบบระบบการควบคุม) และการด�าเนินการตามระบบการควบคุม

ภายในอย่างมีประสิทธิผล (การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล) การประเมินกระบวนการทางธุรกิจโดย

เจ้าของกระบวนการทางธุรกจิน้ีท�าให้เจ้าของกระบวนการทางธุรกจิเกดิความรู้สกึเป็นเจ้าของและมคีวามรับผดิชอบต่อกระบวนการ

ทางธุรกิจมากข้ึนซึ่งท�าให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองและมีการปรับเปลี่ยน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป กระบวนการทางธุรกิจที่ต้อง

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในระบบได้แก่ การบัญชี การบริหารสินทรัพย์ การบริหารการขาย การจัดซื้อ/จัดหา การบริหารสินค้า

คงเหลือ การบริหารการผลิต หลักธรรมาภิบาลและระบบการจัดการสารสนเทศ 
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• เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานการควบคุมภายใน โดย 

ผู้ประสานงานการควบคุมภายในนี้จะช่วยท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในบริษัท  

นอกจากนี้ผู้ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหน้าที่ในการเตรยีมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

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

การลงนามรับรองความถูกต้องของการควบคุมภายในประจ�าปี

• ผู ้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท�าการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญในกระบวนการทางธุรกิจ  

(Key Controls) การทดสอบเหล่าน้ีจะรวมถงึการประเมนิประสทิธิผลของการออกแบบและการปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายใน 

ซึ่งจะท�าให้บริษัทรับทราบถึงข้อบกพร่อง และน�าข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบ อันจะท�าให้เกิด 

การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท

• ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขที่จ�าเป็นเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง

แผนการแก้ไขน้ีจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�าแผนการแก้ไขไปปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิผล

• เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทได้ลงนามรับรองความถูกต้องด้านการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ (Glow  

Internal Control Attestation) ส�าหรับปีบัญชี 2558 และได้น�าส่งไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ ENGIE Asia-Pacific Business Area

• ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโกลว์อยู่ในระหว่างการด�าเนินการสร้างรากฐานวัฒนธรรมการควบคุมภายในและระบบธุรกิจที่ดีภายในองค์กร

งานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัยเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์



รายการระหว่างกัน



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

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

ไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง อย่างไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหากจีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนช่ันแนล โกลบอล 

เดเวลอปเมนท์ 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�ารายการที่เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่เกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไปและไม่มี

การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี การก�าหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของ

รายการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยการก�าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความ

สมเหตุสมผล และมีเง่ือนไขไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก 

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการธุรกิจปกติ ข้ันตอนการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง เช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับการท�ารายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัท

มีมาตรการควบคุมเป็นไปตามข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ในการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผู้ถือหุ้นหรือ 

ผู้บริหารของบริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมกีารท�ารายการระหว่างกันเกดิข้ึนอกี เน่ืองจากการท�ารายการระหว่างกนัของบริษทัเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิ

การค้าปกตขิองบริษทั ซึง่บริษทัมนีโยบายทีจ่ะด�าเนินการให้การท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบริษทั การเข้าท�า

โดยรายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคตน้ัน บริษทัจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 

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

รายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคม 

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ 

ขัดแย้งในอนาคต บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้า 

ท�ารายการ และความเหมาะสมของการก�าหนดราคาของรายการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่

แตกต่างจากบุคคลภายนอกหรือราคาทุน ทั้งน้ี บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน



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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2558 (%) 31 ธันวาคม 2557 (%) 31 ธันวาคม 2556 (%)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,703 7.4% 4,364 3.6% 4,871 4.0%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9,702 8.3% 13,501 11.2% 12,999 10.8%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,220 5.3% 7,330 6.1% 7,576 6.3%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,625 21.0% 25,196 20.9% 25,446 2.1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 84,024 71.7% 87,193 72.5% 97,301 80.9%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 8,520 7.3% 7,934 6.6% 2,259 1.9%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 92,544 79.0% 95,126 79.1% 99,560 82.7%

รวมสินทรัพย์ 117,169 100.0% 120,322 100.0% 125,006 100.0%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5,501 4.7% 8,672 7.2% 9,858 7.9%

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระ 8,893 7.6% 8,967 7.5% 9,269 7.4%

ภายในหนึง่ปี

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

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 995 0.8% 1,144 1.0% 988 0.8%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,822 14.4% 20,216 16.8% 21,548 17.2%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 42,432 36.2% 44,184 36.7% 53,035 42.4%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,956 1.7% 3,352 2.8% 3,162 2.5%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 44,388 37.9% 47,536 39.5% 56,198 45.0%

รวมหนี้สิน 61,210 52.2% 67,752 56.3% 77,746 62.2%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 55,958 47.8% 52,571 43.7% 47,260 37.8%

รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถอืหุน้ 117,169 100.0% 120,322 100.0% 125,006 100.0%
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

2558 (%) 2557 (%)  2556 (%)

รายได้จากการขาย  63,431 100.0%  72,991 100.0%  69,207 100.0%

ต้นทุนขาย  (49,371) -76.9%  (57,256) -78.4%  (55,693) -80.5%

ก�าไรขั้นต้น  14,854 23.1%  15,735 21.6%  13,514 19.5%

รายได้อื่น  1,144 1.8%  333 0.5%  565 0.8%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (776) -1.2%  (773) -1.1%  (761) -1.1%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (1,211) -1.9%  (68) -0.1%  (1,011) -1.5%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  14,012 22.8%  15,227 20.9%  12,307 17.8%

ต้นทุนทางการเงิน  (3,244) -5.1%  (3,386) -4.6%  (3,389) -4.9%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (1,093) -1.7%  (1,005) -1.4%  (1,031) -1.5%

ก�าไรหลังภาษี  9,675 15.1%  10,836 14.8%  7,887 11.4%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (1,319) -2.1%  (1,697) -2.3%  (672) -1.0%

ก�าไรสุทธิ  8,355 13.0%  9,139 12.5%  7,214 10.4%

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557  2556

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  18,383  15,631  9,042 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (2,599)  (1,835)  (1,402)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (11,466)  (14,298)  (14,622)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,339  (506)  (6,991)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  4,364  4,871  11,861 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  8,703  4,364  4,871 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2558 2557 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

• อัตราส่วนสภาพคล่อง

• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

• อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

เท่า

เท่า

1.46

1.13

0.99

1.25

0.96

0.75

1.18 

0.87 

0.40
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หมายเหตุ: (1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province)

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2558 2557 2556

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

(Profitability Ratio)

• อัตราก�าไรขั้นต้น

• อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน

• อัตราก�าไรสุทธิ

• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

%

%

%

23.42

22.09

13.17

17.80

21.94

21.23

12.74

21.28

19.53

17.78

10.42

16.07

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

(Efficiency Ratio)

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

• อัตราหมุนของสินทรัพย์

%

%

เท่า

7.04

14.45

0.53

7.45

14.30

0.58

5.66

12.20

0.54

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financial Ratio)

• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

• อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย

• อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล

เท่า

เท่า

%

1.09

7.00

n/a(1)

1.29

5.91

52.90

1.62

3.98 

55.86

หมายเหตุ : (1) การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 จะอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ภาพรวม

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

อุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่แห่งหน่ึงในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  

(IPP) และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration Facilities) (โดยโรงไฟฟ้าเกอืบทัง้หมดด�าเนินการในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็  

(SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 

และไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขต MIE(1) และ SEIP(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 

เมกะวัตต์และมีก�าลังผลิตไอน�้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อช่ัวโมง 

ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นไป มาตรฐานบัญชีของไทยได้น�ามาตรฐานฉบับใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินมาบังคับใช้ ซึ่งโรงไฟฟ้าของ

บริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีดังกล่าวมีเพียงแห่งเดียว คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง

ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ขนาด 713 เมกะวัตต์ ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี โดยรายการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีที่ส�าคัญ

มีดังต่อไปน้ี

• เปลี่ยนการบันทึกรายได้ค่าความพร้อมที่ได้รับจาก กฟผ. เป็นการบันทึกรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน และค่าตัดจ�าหน่ายลูกหนี้

สัญญาเช่าการเงิน

• เปลี่ยนการบันทึกสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นการบันทึกลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน และไม่มีการบันทึกค่าเสื่อมราคา

เป็นค่าใช้จ่ายอีกต่อไป 
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หมายเหตุ: (3) ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆ ยังคงถูกบันทึกบัญชีด้วยวิธีการเดิม

ส�าหรับปี 2558 รายการปรับปรุงทางบัญชีที่ส�าคัญเพื่อสะท้อนการน�ามาตรฐานบัญชีสัญญาเช่าการเงินมาใช้ (เมื่อเทียบกับการบันทึก

บัญชีตามมาตรฐานเดิม) มีดังต่อไปนี้

• รายการปรับปรุงเพื่อหยุดรับรู้รายได้จากค่าความพร้อม (-1,749.6 ล้านบาท) และค่าเสื่อมราคา (+335.7 ล้านบาท) รวมจ�านวน

สุทธิ -1,413.9 ล้านบาท

• รายการปรับปรุงเพื่อรับรู้รายได้สัญญาเช่าการเงินจ�านวนรวม +793.5 ล้านบาท

• รายการปรับปรุงเพื่อรับรู้รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวนสุทธิ +118.5 ล้านบาท

จากเหตุผลข้างต้น บริษัทมีก�าไรสุทธิในปี 2558 ภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่จ�านวน 8,355.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมี  

Normalized Net Profit(3) จ�านวน 9,797.1 ล้านบาท (ซึ่งไม่รวมถึงผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน และ

บริษัทใช้ Normalized Net Profit เป็นแนวทางก�าหนดการจ่ายเงินปันผล) โดย Normalized Net Profit ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 หรือจาก

จ�านวน 9,667.9 ล้านบาทในปี 2557 

รายได้ 

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

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

ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้ของบริษัทแบ่งตามรายได้

 รายได้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

    2558     2557    ผลต่าง

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

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  20,768.1 31.8 27,049.6  36.9  (6,281.5) (23.2)
จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  17,451.5 26.7 18,251.9  24.9  (800.4) (4.4)
จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  16,827.6 25.7 17,591.5  24.0  (763.8) (4.3)
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน (บจ. โกลว์ ไอพีพี)  793.5 1.2 1,275.1  1.7  (481.6) (37.8)

รวม  55,840.7 85.4 64,168.1  87.5  (8,327.4) (13.0)
ไอน�้า  7,921.1 12.1 8,359.5  11.4  (438.5) (5.2)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  463.1 0.7 463.3  0.6  (0.2) (0.0)

รวม  64,224.9 98.2 72,990.9  99.5  (8,776.0) (12.0)
รายได้อื่นๆ  1,144.4 1.8 332.8  0.5 811.6 >100 

รวมรายได้  65,369.3 100.0 73,323.7 100.0  (7,954.4) (10.8)

รายได้ของบริษัทส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่ผลิตและจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมใน 

MIE และ SEIP

134



ปริมาณขาย

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557 ผลต่าง ร้อยละ

การจัดส่งไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 7,868.9  10,428.7 (2,559.8)  (24.5)

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(1) 5,539.8  5,502.2 37.6 0.7 

จัดส่งให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 5,080.0  5,101.4 (21.4)  (0.4)

รวม 18,488.7  21,032.3 (2,543.6)  (12.1)

ไอน�้า (พันตัน) 7,462.0  7,384.8 77.3 1.0 

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (พันลูกบาศก์เมตร) 12,742.7  12,811.6 (68.9)  (0.5)

น�้าเย็น (พันตันความเย็น) 14,144.0  14,480.2 (336.3)  (2.3)

หมายเหตุ: (1) รายได้ดงักล่าวรวมการจดัส่งไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) โดย โกลว์ พลงังาน โซล่าร์ จ�านวน 2.40 กกิะวตัต์ช่ัวโมง และ 2.38 กกิะวตัต์ 

   ชั่วโมง ในปี 2557 และ 2558 ตามล�าดับ

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 

บริษัทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า(4) โดยปัจจบุนับริษทัเป็นคูส่ญัญากบั กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลิต 

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทีด่�าเนินการเชิงพาณิชย์รวมแล้ว 3 ฉบบั โดยมกี�าลงัผลติรวมตามสญัญาเท่ากบั 1,373 เมกะวตัต์ตัง้อยูใ่นประเทศไทย และ

อีก 128 เมกะวัตต์อยู่ใน สปป. ลาว ซึ่งจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวัตต์และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะวัตต์  

และบริษัทยังมีคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก รวม 11 ฉบับ และคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

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

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัทจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมภายใต้สญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บริษทัได้ท�าสญัญาจ�าหน่าย

ไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 77 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 60 ราย รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 737 เมกะวัตต์ 

การจ�าหน่ายไอน�้า

บริษัทจ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไอน�้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ท�าสัญญาจ�าหน่าย

ไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 31 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 22 ราย รวมเป็นปริมาณไอน�้าทั้งสิ้น 1,180 ตันต่อชั่วโมง

การจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

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

จ�าหน่ายน�้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม 15 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 9 ราย 

รวมเป็นปริมาณน�้าทั้งสิ้น 1,668 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่บริษัทจ�าหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

หมายเหตุ: (4) ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ค่าไฟฟ้าทีจ่�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) และค่าพลงังานไฟฟ้า  

   (Energy Payment) ในขณะที่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประกอบด้วยค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)
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การจ�าหน่ายน�้าเย็น

บริษัทจ�าหน่ายน�้าเย็น (Chilled Water) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายน�้าเย็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท

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

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายตาม

จ�านวนและอัตราร้อยละต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ค่าใช้จ่าย

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

      2558       2557      ผลต่าง

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

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ  30,923.4  60.2  37,277.0  64.2  (6,353.6) (17.0)

ถ่านหิน  8,299.7  16.2  10,166.9  17.5  (1,867.2) (18.4)

น�้ามันดีเซล  77.9  0.2  46.2  0.1  31.7 68.5 

ค่าบ�ารุงรักษา  2,489.6  4.8  1,852.3  3.2  637.2 34.4 

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  4,229.5  8.2  4,674.6  8.0  (445.0) (9.5)

อื่นๆ  3,350.9  6.5  3,238.9  5.6  112.0 3.5 

รวมต้นทุนขาย  49,370.9  96.1  57,255.9  98.6  (7,885.0) (13.8)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  30.3  0.1  31.5  0.1  (1.2) (3.8)

ค่าใช้จ่ายทั่วไป  745.3  1.5  741.6  1.3  3.6 0.5 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  775.6  1.5  773.1  1.3  2.5 0.3 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  1,211.1  2.4  68.0  0.1  1,143.1 >100 

รวมค่าใช้จ่าย  51,357.6 100.0  58,097.0 100.0  (6,739.4) (11.6)
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดต้นทุนของโรงไฟฟ้าของธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับต้นทุนขายของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และไอน�้า (Cogeneration)(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

     2558      2557      ผลต่าง

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

ธุรกิจไอพีพี

ก๊าซธรรมชาติ  5,635.1 38.7  9,825.7  48.3 (4,190.6) (42.6)

ถ่านหิน  5,615.2  38.6  7,220.3  35.5 (1,605.1) (22.2)

น�้ามันดีเซล  74.3  0.5  41.2  0.2 33.1 80.4 

ค่าบ�ารุงรักษา  904.8  6.2  424.1  2.1  480.7 >100 

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  1,419.2  9.7  1,838.8  9.0  (419.6) (22.8)

อื่นๆ  913.0  6.3  972.7  4.8  (59.7) (6.1)

รวมต้นทุนขาย  14,561.6 100.0  20,322.8 100.0  (5,761.2) (28.3)

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

ก๊าซธรรมชาติ  25,288.3 72.6  27,451.3 74.3  (2,163.0) (7.9)

ถ่านหิน  2,684.5 7.7  2,946.6 8.0  (262.1) (8.9)

น�้ามันดีเซล  3.6 0.01  5.0 0.01  (1.4) (28.8)

ค่าบ�ารุงรักษา  1,584.7  4.6  1,428.2 3.9  156.5 11.0 

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  2,810.3  8.1  2,835.8 7.7  (25.4) (0.9)

อื่นๆ  2,437.9  7.0  2,266.2 6.1  171.8 7.6 

รวมต้นทุนขาย  34,809.3 100.0  36,933.0 100.0  (2,123.7)  (5.8)

หมายเหตุ: (1) ต้นทนุขายของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ทีแ่สดงไว้ในตารางข้างต้น เป็นผลประกอบการรวมของบริษทัหกัด้วยผลประกอบการ ของ บจ. โกลว์ ไอพพี,ี บจ. ไฟฟ้า  

   ห้วยเหาะและ บจ. เก็คโค่-วัน ดังนั้น ข้อมูลบางส่วนในตารางจึงเป็นผลจากการด�าเนินธุรกิจซึ่งมิใช่จากการประกอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าโดยตรง อย่างไร 

   ก็ดี จ�านวนเงินซึ่งมาจากการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวมีจ�านวนไม่มากนัก
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ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

บริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า ต้นทุนก๊าซธรรมชาตินับเป็นต้นทุนขายในการด�าเนิน

งานหลักของบริษัท โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 60.2 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2558 

ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557 ผลต่าง

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

ต้นทุนเฉลี่ย

ของโกลว์ ไอพีพี 319.1 326.0 (6.9) 2.1 

ของโรงผลิตไฟฟ้าและไอน�้าร่วมกัน(2) 307.7 330.7 (23.0) 7.0

หมายเหตุ: (1) ต้นทนุเฉลีย่ไม่ใช่ราคาก๊าซจริงของบริษัท แต่ค�านวณโดยน�าต้นทนุก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดหารด้วยปริมาณเช้ือเพลงิทีใ่ช้ทัง้หมดของโรงไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาทีร่ะบไุว้แรกของปี

 (2) ต้นทนุเกลีย่ (Blended Rate) โดยหลกัแสดงถงึราคาก๊าซธรรมชาตทิีช่�าระให้กบั บมจ. ปตท. (1) โดยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ของบริษทัส�าหรับก๊าซธรรมชาติ

 ทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าให้กบั กฟผ. และให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม (2) ส�าหรับก๊าซธรรมชาติทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลงิส�าหรับหม้อต้มผลติไอน�า้ (Boilers) ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม ทัง้น้ีราคา 

ก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราต่างกัน 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 16.2 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558

ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยในการจัดซื้อถ่านหินส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost)(1) ของถ่านหิน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557 ผลต่าง

(ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อตนั)

(ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อตนั)

(ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อตนั)

(ร้อยละ)

ธุรกิจไอพีพี

ราคาถ่านหนิเทยีบเท่า(1) (6,322 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม)(AR) 79.9 96.8 (16.9)  (17.5)

ค่าขนส่ง(2) 9.6 12.8 (3.2)  (24.8)

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

ราคาถ่านหนิเทยีบเท่า(1) (6,700 กโิลแคลอร่ีต่อกโิลกรัม)(AD) 68.2 81.0 (12.9)  (15.9)

ค่าขนส่ง(2) 7.9 8.6 (0.7)  (7.7) 

หมายเหตุ: (1) ราคาถ่านหนิเทยีบเท่าค�านวณจากต้นทนุเฉลีย่ของถ่านหนิทีใ่ช้จริง (รวมถึงถ่านหนิคงเหลอื) ปรับค่าด้วยค่าความร้อน (Califoric value) ทัง้น้ีราคาดงักล่าวไม่ใช่ราคาถ่านหนิ 

  อ้างอิงจริงส�าหรับแต่ละโรงไฟฟ้า

 (2) รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงของบริษัทคือ ปริมาณไฟฟ้าและไอน�้าที่บริษัทผลิตได้และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

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

บริษัทส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ปริมาณการผลิตและอัตราการใช้ความร้อน(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557

โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 2,506 4,322

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 17,674,369 30,168,079

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 7,054 6,980

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 4,996 5,509

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 44,441,376 49,249,922

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 8,895 8,940

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (MIE)(1)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้าที่จัดสรร (กิกะวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า)(2)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,516 8,505

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 2,544 2,515

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 68,769,741 69,231,100

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 26,427,826 26,248,489

อัตราการใช้ความร้อนจัดสรร (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,076 8,140

โรงไฟฟ้าถ่านหิน(3) 10,389 10,437

โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน�้า (SEIP)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)(2) 1,584 1,662

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 13,016,724 13,631,749

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 8,220 8,204

หมายเหตุ: (1) แสดงถึงอัตราการใช้ความร้อน “จัดสรร” ซึ่งถือเป็นอัตราการใช้ความร้อนรวมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัท โดยค�านวณจากปริมาณพลังงานจาก

 เช้ือเพลงิทีใ่ช้ทัง้หมดของโรงงานในระยะเวลาหน่ึงหารด้วยพลงังานทีผ่ลติได้ทัง้หมดในระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่ไม่สามารถค�านวณค่าได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีโรงไฟฟ้าแบบ 

พลังงานความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหินของโกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 ซึ่งบริษัทถัวเฉลี่ยพลังงานไอน�้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าโกลว์ 

เอสพีพี 3 โดยนับเป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน การค�านวณเช่นนี้ยึดหลักปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานแต่ละชนิดต่อพลังงานที่ใช้ส�าหรับ

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ทั้งหมด ซึ่งบริษัทจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานที่ตั้งขึ้นประกอบในการค�านวณ 

 (2) รวมถึงการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าและน�้าเย็น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไอน�้าและน�้าเย็น (ถ้ามี) ถูกปรับใช้หน่วยเมกะวัตต์ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

 (3) อัตราการใช้ความร้อนที่แสดงในตารางส่วนนี้มีการรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เริ่มเดินเครื่องเข้าไว้ในอัตราการใช้ความร้อนจากถ่านหินด้วย
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ผลประกอบการเปรียบเทียบ

ระหว่าง ปี 2558 กับ ปี 2557

รายได้

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าและการให้บริการ (รวมรายได้อื่นๆ) ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.8 เป็นจ�านวน 65,369.3 ล้านบาท

ในปี 2558 จากจ�านวน 73,323.7 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปน้ี

• รายได้รับจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ของ บจ. โกลว์ ไอพพี ีภายใต้สญัญาผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ปรับตวัลดลงร้อยละ  

36.5 หรือจากจ�านวน 13,193.1 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 8,381.1 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากค่า

ความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง โดยค่าความพร้อมจ่ายลดลงจ�านวน 464.1 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 2,763.0  

ล้านบาทเป็นจ�านวน 2,298.9 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตมุาจากอัตราค่าความพร้อมจ่ายที่ลดลงและการซ่อมบ�ารงุใหญ่ตามแผน ในช่วง

ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายนถึง 23 ธันวาคม 2558 แม้ว่าในปี 2558 ค่าเงินบาทได้ปรับตัวอ่อนลง ซึ่งส่งผลในทางบวกต่อรายได้ 

ที่มีการอ้างอิงกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงจ�านวน 4,347.8 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 10,430.1  

ล้านบาทเป็นจ�านวน 6,082.2 ล้านบาท เนื่องมาจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ลดลงร้อยละ 42.3 หรือจากจ�านวน 

4,316 กิกะวัตต์ชั่วโมงเป็นจ�านวน 2,492 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2557 และ 2558 ตามล�าดับ และราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม เม่ือรวมผลจากการน�ามาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินมาใช้ รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 

กฟผ. ที่แสดงในงบการเงินจะประกอบไปด้วยรายได้จากสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 793.5 ล้านบาท และรายได้จากการขาย

จ�านวน 6,631.5 ล้านบาท 

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ของโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนัทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเช้ือเพลงิ ภายใต้สญัญาผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ขนาด 

660 เมกะวัตต์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.6 หรือจากจ�านวน 15,021.9 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 13,422.5 ล้านบาทในปี 2558 

การปรับตวัลดลงมีสาเหตหุลกัจากการซ่อมบ�ารุงตามแผนในไตรมาสแรกของปี 2558 (วนัที ่1 มกราคมถึงต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ 2558) 

ซึง่เป็นผลให้ความพร้อมจ่ายและปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ลดลง โดยปี 2558 ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. 

ลดลงร้อยละ 9.4 หรือจากจ�านวน 5,500 กิกะวัตต์ชั่วโมงเป็นจ�านวน 4,985 กิกะวัตต์ชั่วโมง

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

ปรับตัวลดลงร้อยละ 32.4 หรือจากจ�านวน 1,056.4 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 714.0 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลง

มีสาเหตุหลักจากที่ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่ลดลง โดยในปี 2558 มีปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ลดลง

ร้อยละ 36.3 หรือจากจ�านวน 609 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวน 388 กิกะวัตต์ชั่วโมง ผลจากปริมาณน�้าฝนและระดับน�้าในเขื่อนต�่า

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 4.4 หรือจากจ�านวน 18,251.9 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 17,451.5 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมี

สาเหตุหลักจากค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงร้อยละ 7.3 เนื่องมาจากราคาก๊าซลดลงร้อยละ 7.0 ในขณะที่ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้า

ให้แก่ กฟผ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.3 หรือจากจ�านวน 

17,591.5 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 16,827.6 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากค่าไฟฟ้าปรับตัวลดลง

ร้อยละ 4.0 เนื่องมาจากการปรับลดลงของอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) (0.10 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในเดือนมกราคม 0.10 บาท

ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในเดือนพฤษภาคม และ 0.03 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในเดือนกันยายน) และค่าไฟฟ้าฐาน (ลดลง 0.01 บาท

ต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง ภายหลังการปรับฐานค่าไฟในเดือนพฤศจิกายน 2558) นอกจากน้ีปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลง

เล็กน้อย โดยในปี 2558 มีปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 หรือจากจ�านวน 5,101 กิกะวัตต์

ชั่วโมง เป็นจ�านวน 5,080 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
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• ยอดจ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าปรับตัวลดลงร้อยละ 5.2 หรือจากจ�านวน 

8,359.5 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 7,921.1 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากราคาจ�าหน่ายไอน�้าลดลง 

ร้อยละ 6.2 เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ปริมาณการจ�าหน่ายไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1 หรือจากจ�านวน 7,462 กิโลตัน จาก 7,385 กิโลตัน

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ จ�านวน 463.1 ล้านบาทในปี 2558 ใกล้เคียงกับจ�านวน 463.3 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีที่แล้ว

รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ 

บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยรับลดลงจ�านวน 8.2 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 52.3 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 44.1 ล้านบาทในปี 

2558 โดยดอกเบี้ยรับส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยจากเงินสดที่อยู่ในรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีส�ารองตามสัญญาเงินกู้โครงการ

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้อื่นๆ จ�านวน 1,100.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจ�านวน 819.9 ล้านบาท จากจ�านวน 280.4 ล้านบาทในปี 2557 

โดยบริษัทได้มีการบันทึกเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จ�านวน 98.9 ล้านบาท ในไตรมาสสองปี 2557 ขณะ

ทีใ่นปี 2558 บริษทัได้มเีงินชดเชยจากความล่าช้าของการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั จ�านวน 729.8 ล้านบาท และมเีงนิชดเชยจากประกนั

ภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้าซีเอฟบี 3 จ�านวน 316.6 ล้านบาท แบ่งเป็นจ�านวน 250.0 ล้านบาทในไตรมาสที่หนึ่ง และจ�านวน 66.6 ล้าน

บาทในไตรมาสที่สองของปี 2558 

จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น รายได้ทัง้หมดปรับตัวลดลงร้อยละ 10.8 หรือจากจ�านวน 73,323.7 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 65,369.3 

ล้านบาทในปี 2558

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายปรับตัวลดลงร้อยละ 13.8 หรือจากจ�านวน 57,255.9 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 49,370.9 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่ง

เป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปน้ี

ธุรกิจไอพีพี

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี จาก บจ. โกลว์ ไอพีพี ปรับตัวลดลงร้อยละ 42.6 หรือจากจ�านวน 9,825.7 ล้านบาท 

ในปี 2557 เป็นจ�านวน 5,635.1 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง ร้อยละ 41.4  

เน่ืองมาจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟให้กบั กฟผ. ทีล่ดลง และการซ่อมบ�ารุงตามแผนในระหว่างวนัที ่7 พฤศจกิายนถงึ 23 ธันวาคม 

2558

• ต้นทุนถ่านหินของธุรกิจไอพีพี จาก บจ. เก็คโค่-วัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.2 หรือจากจ�านวน 7,220.3 ล้านบาทในปี 2557 เป็น

จ�านวน 5,615.2 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากราคาถ่านหินที่ลดลงและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต

ลดลง จากการซ่อมบ�ารุงตามแผนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558

• ต้นทุนเชื้อเพลิงน�้ามันดีเซลของธุรกิจไอพีพี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1 หรือจากจ�านวน 41.2 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 

74.3 ล้านบาทในปี 2558

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุง ปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�านวน 480.7 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 424.1 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 904.8 ล้านบาท

ในปี 2558 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการซ่อมบ�ารุงรักษาตามแผนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน และโกลว์ ไอพีพี

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.8 หรือจากจ�านวน 1,838.8 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 

1,419.2 ล้านบาทในปี 2558 
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• ต้นทุนขายอื่นๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1 หรือจากจ�านวน 972.7 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 913.0 ล้านบาทในปี 2558 ทั้งนี้

ต้นทนุขายอืน่ๆ ทีใ่ช้ในการผลติส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทนุน�า้ สารเคม ีและค่าใช้จ่ายประจ�าทัว่ไป รวมไปถงึเงนิจ่ายเข้ากองทนุ

พัฒนาไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration)

• ต้นทนุเช้ือเพลงิก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงร้อยละ 7.9 หรือจากจ�านวน 27,451.3 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 25,288.3 ล้านบาท 

ในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงร้อยละ 7.0 

• ต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินปรับตัวลดลงร้อยละ 8.9 หรือจากจ�านวน 2,946.6 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 2,684.5 ล้านบาทใน

ปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาค่าถ่านหินเฉลี่ย (FOB) ลดลงร้อยละ 15.9 หรือจาก 81.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

ต่อตนัเป็น 68.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ในขณะทีร่าคาถ่านหนิอ้างองิลดลงร้อยละ 15.6 หรือจาก 84.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตนัเป็น 71.1  

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน 

• ต้นทุนเชื้อเพลิงน�้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงร้อยละ 28.8 เป็นจ�านวน 3.6 ล้านบาทในปี 2558 หรือจากจ�านวน 5.0 ล้านบาทในช่วง

เวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 หรือคิดเป็นจ�านวน 156.5 ล้านบาท จากจ�านวน 1,428.2 ล้านบาทในปี 2557 เป็น

จ�านวน 1,584.7 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าบางแห่งมีการ

ซ่อมบ�ารุงตามแผน

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 หรือจากจ�านวน 2,835.8 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 

2,810.3 ล้านบาทในปี 2558 

• ต้นทุนขายอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 หรือจากจ�านวน 2,266.2 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 2,437.9 ล้านบาทในปี 2558 

ต้นทนุขายอืน่ๆ ประกอบด้วย น�า้ เคมีภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกจิการโดยรวม รวมถงึเงินสนบัสนุนแก่กองทนุพฒันาไฟฟ้า

ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.3 หรือเท่ากับ 2.5 ล้านบาท จากจ�านวน 773.1 ล้านบาท

ในปี 2557 เป็นจ�านวน 775.6 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.8 หรือจากจ�านวน 31.5 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 30.3 

ล้านบาทในปี 2558

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 หรือจากจ�านวน 741.6 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 745.3 

ล้านบาทในปี 2558

นอกจากน้ี บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 61.7 ล้านบาท และ 1,202.4 ล้านบาท เน่ืองมาจากการขาดทุนของ

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในปี 2557 และ ปี 2558 ตามล�าดับ โดยผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลี่ยนน้ีมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. เก็คโค่-วัน และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ(5) ซ่ึงจะ 

ช�าระคืนโดยอาศัยรายได้จากยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่อยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และที่มีการอ้างอิงกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รายจ่ายทั้งหมดปรับตัวลดลงร้อยละ 11.6 หรือจากจ�านวน 58,097.0 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 

51,357.6 ล้านบาทในปี 2558

หมายเหตุ: (5) งบการเงินของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ถูกจัดท�าในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และได้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท
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ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 หรือจากจ�านวน 15,226.7 ล้านบาท

ในปี 2557 เป็นจ�านวน 14,011.7 ล้านบาทในปี 2558 

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 4.2 หรือจากจ�านวน 3,385.7 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 3,243.6 ล้านบาทในปี 2558 โดย

ต้นทุนทางการเงินหลักประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวลดลงร้อยละ 10.6 หรือจากจ�านวน 3,271.6 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 2,925.0 ล้านบาทในปี 2558 ทั้งนี้การ

ปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมที่ลดลง

ค่าธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�านวน 204.5 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 318.6 ล้านบาท จากจ�านวน 114.1 ล้านบาท

ในปี 2558 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมทางการเงินมีสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

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

ตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

(ก) ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันในปี 2558 จ�านวน 1,075.1 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.7 หรือลดลงจ�านวน 41.5 ล้านบาท จากจ�านวน 

1,116.6 ล้านบาทในปี 2557 สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่ลดลง

(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

บริษทัฯ มกีารบนัทกึสนิทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี (รายได้ภาษเีงินได้รอการตดับญัชี) จ�านวน 111.3 ล้านบาทในปี 2557 และหน้ีสนิ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) จ�านวน 18.4 ล้านบาทในปี 2558 ในขณะที่ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี (รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) รวมผลจากการปรับการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ บจ. โกลว์ ไอพีพี 

ภายใต้มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินเป็นจ�านวน 187.6 และ 118.5 ล้านบาทในปี 2557 และ 2558 ตามล�าดับ 

ก�าไรหลังหักภาษี

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรหลังหักภาษีเงินได้ปรับตัวลดลง ร้อยละ 10.7 หรือจากจ�านวน 10,835.8 ล้านบาทในปี 2557 เป็น

จ�านวน 9,674.6 ล้านบาทในปี 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลก�าไรจ�านวน 1,319.2 ล้านบาทในปี 2558 ในขณะที่ ปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลก�าไรจ�านวน 

1,696.2 ล้านบาท ผลก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีองค์ประกอบหลักคือก�าไรสุทธิของ บจ. เก็คโค่-วัน ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

จ�านวนร้อยละ 35 โดยในป ี2558 บจ. เก็คโค่-วัน มีก�าไรสุทธเิปน็จ�านวน 3,415.2 ล้านบาท นบัรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธจิ�านวน 

956.2 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 4,209.4 ล้านบาท รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 4.6 ล้านบาท

หมายเหตุ: (6) ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  (7) ไม่รวมก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

  (8) ไม่รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 
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ก�าไรสุทธิ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรสุทธิมีจ�านวนลดลงร้อยละ 8.6 หรือจากจ�านวน 9,138.9 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�านวน 8,355.4 ล้าน

บาทในปี 2558 อย่างไรกต็ามถ้าไม่รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชเีกีย่วกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟา้ โกลว ์ไอพีพี ก�าไรสุทธิ

จะมีจ�านวนทั้งสิ้น 9,539.5 ล้านบาท และ 8,832.2 ล้านบาทในปี 2557 และ 2558 ตามล�าดับ 

Normalized Net Profit(6)

ในปี 2558 บริษัทมี Normalized Net Profit จ�านวน 9,797.1 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมถึงมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 

835.3(7) ล้านบาท ผลต่างสุทธิของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ�านวน 134.4(8) ล้านบาท และผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐาน

บัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 หรือจากจ�านวน 9,667.9 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่ง Normalized Net Profit นี้ใช้

เป็นแนวทางในการก�าหนดการจ่ายเงินปันผล 

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการงบแสดงฐานะทางการเงินซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

      2558      2557      ผลต่าง

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

สินทรัพย์หมุนเวียน  24,624.8 21.0  25,195.7 20.9 (570.9) (2.3)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  92,543.8 79.0  95,126.5 79.1 (2,582.6)  (2.7)

สินทรัพย์รวม 117,168.7 100.0  120,322.2 100.0  (3,153.5)  (2.6)

หนี้สินหมุนเวียน  16,822.3 14.4  20,216.0 16.8 (3,393.7)  (16.8)

หนี้สินไม่หมุนเวียน  44,388.0 37.9  47,535.5 39.5  (3,147.5)  (6.6)

รวมหนี้สิน  61,210.3 52.2  67,751.5 56.3  (6,541.2)  (9.7)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  55,958.3 47.8  52,570.7 43.7 3,387.7  6.4 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 117,168.7 100.0  120,322.2 100.0  (3,153.5)  (2.6)

ผลการด�าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  

117,168.7 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.6 หรือเท่ากับ 3,153.5 ล้านบาท จากจ�านวน 120,322.2 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวลดลงมี

สาเหตุจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซี่งประกอบด้วยเงินสด เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากออมทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

99.4 หรือเท่ากบั 4,338.5 ล้านบาท จาก 4,364.2 ล้านบาทเป็น 8,702.7 ล้านบาท การปรับตัวเพิม่ข้ึนมสีาเหตหุลกัจากการออกหุน้กู้

มลูค่า 4,000 ล้านบาท เพือ่ทดแทนเงนิกูร้ะยะยาวบางส่วนทีค่รบก�าหนดช�าระคนืในปี 2558 และเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากการด�าเนินงาน

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปรับตัวลดลงร้อยละ 28.1 หรือเท่ากับ 3,799.2 ล้านบาท จาก 13,501.0 ล้านบาทเป็น 9,701.9 ล้าน

บาท การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการลูกหนี้การค้ารวม จาก 10,164.2 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 8,277.6 

ล้านบาทในปี 2558 และเงนิชดเชยจากความล่าช้าของการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั ซึง่ถกูบนัทกึในรายการลกูหน้ีในปี 2557

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.6 หรือเท่ากับ 3,168.3 ล้านบาท จาก 87,192.6 ล้านบาทเป็น 84,024.3 ล้านบาท 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาสะสมในปี 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 61,210.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 หรือเท่ากับ 

6,541.2 ล้านบาท จากจ�านวน 67,751.5 ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวลดลงของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
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• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปรับตัวลดลงร้อยละ 36.6 หรือเท่ากับ 3,170.8 ล้านบาท จากจ�านวน 8,672.2 ล้านบาทในปี 2557 

เป็นจ�านวน 5,501.4 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 1,788.3 ล้านบาท (ผลส่วนหนึ่ง

จากราคาก๊าซและราคาถ่านหินปรับตัวลดลง) และเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง 1,624.2 ล้านบาท

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.7 หรือเท่ากับ 4,323.4 ล้านบาท จากจ�านวน 34,117.8 ล้านบาทใน

ปี 2557 เป็นจ�านวน 29,794.4 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากการจ่ายช�าระหนี้ที่ครบก�าหนดของทั้งธุรกิจ

พลังความร้อนร่วมและไอน�้าและธุรกิจไอพีพี

• หุ้นกู้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 หรือเท่ากับ 2,497.8 ล้านบาท จาก 19,032.8 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 21,530.6 ล้านบาท  

ในปี 2558 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้ใหม่

ในปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 55,958.3 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 หรือ 3,387.7 ล้านบาท จากจ�านวน 52,570.7 

ล้านบาทในปี 2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• ก�าไรสุทธิในปี 2558 จ�านวน 8,355.4 ล้านบาท

• เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2558 จ�านวน 5,256.1 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินปันผลประจ�าปี 2557 จ�านวน 3,225.6 ล้านบาท (จ่าย

ในเดือนพฤษภาคม 2558) และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558 จ�านวน 2,030.5 ล้านบาท (จ่ายในเดือนกันยายน 2558))

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดรวม

ตารางต่อไปนี้แสดงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดโดยจ�าแนกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของธุรกิจ

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557  ผลต่าง

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (%)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 18,383.2  15,630.8  2,752.4 17.6 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (2,598.9)  (1,835.2)  (763.7) (41.6)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (11,466.0)  (14,298.3)  2,832.3 19.8 

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด

20.2  (3.7)  23.9 648.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,338.5  (506.5)  4,821.1 956.6 

ผลการด�าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจ�านวน 8,702.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4,338.5 จากจ�านวน 4,364.2 ในปี 2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากกระแสเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมการจัดหาเงินโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• กระแสเงินสดรับสทุธิจากกจิกรรมด�าเนินงานในปี 2558 เท่ากบั 18,383.2 ล้านบาท มสีาเหตหุลกัจากการลดลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

และดอกเบี้ยจ่าย แม้ว่าก�าไรจากการด�าเนินงานค่อนข้างสม�่าเสมอ

• กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในปี 2558 เท่ากับ 2,598.9 ล้านบาท มีสาเหตุหลักค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ารุงของโรงไฟฟ้าใน

ธุรกิจพลังความร้อนร่วมและไอน�้าและธุรกิจไอพีพี โดยโรงไฟฟ้าหลักๆ ที่มีการซ่อมบ�ารุงในปี 2558 คือ เก็คโค่-วัน, โกลว์ ไอพีพี 

(1 หน่วยการผลิต (จากทั้งหมด 2 หน่วยการผลิต)), ซีเอฟบี 1 และ ซีเอฟบี 3) 

• กระแสเงนิสดใช้ไปสทุธิจากกจิกรรมจดัหาเงินในปี 2558 เท่ากบั 11,466.0 ล้านบาท มสีาเหตหุลกัจากเงินสดจ่ายสทุธิจากการช�าระ

คืนหนี้ที่ครบก�าหนดเป็นจ�านวน 4,944.6 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2558 เป็นจ�านวน 5,256.1ล้านบาท
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การบริหารเงินทุน
กลุ่มบริษัทโกลว์มีการวางแผนและบริหารเงินทุนอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงผลประโยขน์ของผู้ให้เงินทุน เช่น ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ 

และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดหาเงินทุนของเราแบ่งตาม 2 กลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

ก. กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Business): เราใช้การกู้ยืมเงินผ่านสินเชื่อโครงการ (Project Finance) กับทุกบริษัทของ

เราที่เป็นโครงการ IPP อันประกอบด้วย บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. เก็คโค่-วัน และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ซึ่งสินเชื่อโครงการแต่ละโครงการจะมี

กลุ่มผู้ให้กู้ที่แตกต่างกัน แยกต่างหากจากกัน มีเงื่อนไขข้อตกลงที่ต่างกัน และเงินกู้โครงการแต่ละวงเงินไม่มีสิทธิไล่เบี้ยกับบริษัท

ข. กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration Business): เราใช้การกู้ยืมเงินแบบ Corporate Finance โดยรวม

ถึงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ทั้งเงินกู้ระยะสั้นและเงินทุนหมุนเวียน) และการออกหุ้นกู้ ส�าหรับทุกโครงการภายใต้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) ซึ่งการกู้ยืมเงินส�าหรับกลุ่มธุรกิจ Cogeneration จะเป็นการกู้ยืมที่ บมจ. โกลว์ พลังงาน โดยเงินกู้ 

และหุ้นกู้ทุกวงเงินเป็นการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและทุกวงเงินมีสิทธิเท่าเทียมกัน (Pari Passau) 

อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 1.04 เท่า

2. อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และการหักค่าใช้จ่าย) คิดเป็น 2.06 เท่า 

3. อัตราส่วนหนี้สินกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็น 0.58 เท่า

ในสัญญาเงินกู้และข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้แต่ละฉบับจะมีข้อตกลงที่ทั้งเก่ียวข้องกับการเงินและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินระบุไว้อย่าง

ครอบคลุมและชัดเจน รวมไปถึงเรื่องสิทธิของผู้ให้กู้และ / หรือผู้ถือหุ้นกู้และการเยียวยาในกรณีเกิดการผิดนัดช�าระหนี้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



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  2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมดห้า (5) ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีที่น�าเสนอโดยผู้สอบบัญชีภายนอก หลังจากได้มีการสอบทานรวมถึงการให้ 

ค�าแนะน�าในการปรับเปลีย่นงบการเงนิทีจ่�าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชภีายนอกว่างบการเงินของบริษัท 

แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามหลักการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไป  และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานที่ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในน�าเสนอ 

แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

5. สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี สอบทานและรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในรายไตรมาส  

(รายงานผลการติดตามตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคที่โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัต ิ

งานเชงิธรุกจิ (INCOME 2015) รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการจัดซือ้กรณฉีกุเฉิน รายงานผลการตดิตามตรวจสอบกระบวนการรายงาน

การระบายสารมลพษิภายใต้มาตรฐานทีก่�าหนด รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ และรายงานผลการตรวจสอบ

กระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในส่วนการผลิต) ตามแผนงานการตรวจสอบภายในปี 2558 แล้วไม่พบประเด็นที่ส�าคัญในแต่ละ

รายงาน นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย
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6. สอบทานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน ตามที่ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในและผู้บริหารคาดการณ์หรือประเมินไว้ รวมถึง 

สอบทานว่าได้มีการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

7. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่าน้ันในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบม ี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าวของบริษัท เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท

8. หารือกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอก ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรของบริษัท และได้ข้อสรุปว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูล 

เกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรไว้ในงบการเงินอย่างเพียงพอแล้ว

9. หารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชีที่มีผลบังคับใช้ใหม่/เพิ่มเติม และรับทราบว่าไม่มีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ

ต่อบริษัท  

10. รับทราบถึงรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”)”

11. รับทราบถึงรายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบควบคุมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดท�าโดยผู้ตรวจสอบภายใน

จากส�านักงานใหญ่ (บริษัท เอ็นจี เอส.เอ. (“ENGIE S.A.”)) ในปีพ.ศ. 2555 โดยเป็นการติดตามสถานะการด�าเนินการเพื่อปรับปรุงและ 

แก้ไขจุดบกพร่องในระบบดังกล่าว ตามค�าแนะน�าในรายงานผลการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบควบคุมอุตสาหกรรม ซึ่งผล 

การติดตามตรวจสอบในครั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือปัญหาอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากน้ีจากการ 

ที่บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็นจี เอส.เอ.  บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เอ็นจี เอส.เอ.  

ที่เป็นบริษัทมหาชนในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ นายมนูญ  มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292 หรือ นายชูพงษ์  สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต เลขที่ 4325  เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชี จ�านวน 2,619,763 

บาท ส�าหรับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และ จ�านวน 11,279,297 บาท ส�าหรับทุกบริษัท ภายใต้กลุ่มบริษัทโกลว์ และให้เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
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นายเบรนดอน วอเทอร์ส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายญาณ ฟลาเช่

ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัด

ท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ  

รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบช่วยก�ากบัดแูลการจดัท�ารายงาน 

ทางการเงิน ของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชี 

ที่เหมาะสมและ ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ และผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี

อย่างไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล ระบบการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการท�าหน้าที่

ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า 

งบการเงินของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง ตาม

ควรในสาระส�าคัญ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การรายงานทางการเงิน และถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และ

งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบัญช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็

จริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา 

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที ่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดย 

ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อยและของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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